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Karosi legények a gáton
Zalakaros is segédkezet
nyújtott az árvíz sújtotta területen élõknek. A Zalakarosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
és a Karos-Park Kft. önkéntesei Dunabogdánynál teljesítettek önkéntes szolgálatot.
A segítõ csapat az országos katasztrófavédelemmel
egyeztetve vett részt a dunabogdányiak megsegítésében.
Feladatuk a lakóházakba ömlött víz szivattyúzása volt. Az
itt lakók nem hagyták el otthonaikat, így nagyon sokat
jelentett számukra a karosiak
mentõ munkája.
A csapat tagjai: Szakál Tibor, Bognár Ottó, Varga Bálint, Beke Péter, Molnár József, Erdõs József és Karácsony Gábor.

A tagság komoly elõnyökkel jár
EGYÜTTMÛKÖDÉS A SZOBAKIADÓK SZÖVETSÉGE ÉS A FÜRDÕ KÖZÖTT
Együttmûködési megállapodást írt alá a Gránit Gyógyfürdõ
és a Zalakarosi Magánszállás kiadók Szövetsége.
Ahogyan az ünnepélyes ese-

ményen Novák Ferenc polgármester fogalmazott: az önkormányzat eltökélt célja, hogy a
városért dolgozókat helyzetbe
hozza, többek között azzal,

Novák Ferenc, Varga Balázs, Baracskai Gyuláné és Talián János
(jobbról balra) az aláírást követõ sajtótájékoztatón.

hogy kedvezõ feltételeket alakít
ki számukra vállalkozásaik alapításához, helyben tartásához,
erõsítéséhez.
– A magánszállás kiadás, bár
a húsz évvel ezelõtti állapotokhoz képest jóval kisebb vendégkört tud fogadni (részben a
szállodaépítések gyarapodása,
részben a turista szokások változásai miatt), mégis komoly és
fontos szegmense a város turizmusának. Az önkormányzat
számára kiemelt szempont,
hogy azok, akik egykor a szobakiadásra alapozva építettek
szó szerint és képletesen is jövõt Zalakaroson, minél kedvezõbb helyzetbe kerülhessenek.
Ennek része a most aláírt szerzõdés is – hangsúlyozta.
Talián János, a szálláskiadók
szövetségének titkára elmondta: az együttmûködés lényege,

hogy azok a magánszállás kiadók, akik a szövetség tagjai,
vendégeik számára akciós csomagajánlatukban a fürdõre való
kedvezményes belépést is biztosítani tudják mostantól. A jegyek árából 12–15 százalékos
kedvezmény adható a tagsággal rendelkezõk vendégeinek, a
kedvezmény mértéke a jegy típusától is függ. Varga Balázs, a
szövetség elnöke hozzátette:
az akciós ajánlatokat a szövetség honlapján is feltüntetik, de
az abban részt vevõ szobakiadók maguk is élhetnek a kedvezmény feltüntetés lehetõségével.
Baracskai Gyuláné, a Gránit
Gyógyfürdõ gazdasági igazgatója kifejtette: az együttmûködés a fürdõre és annak szolgáltatásaira még nagyobb figyelmet fordít.
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A MÁJUSI ÜLÉS ZÁRT
NAPIRENDJEI VOLTAK
Zalakaros Város Önkormányzata meghatározta a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgató prémiumfeltételeit,
mely szerint az idei évi üzleti
tervben
meghatározott
523.000 fõ vendéglétszám elérése esetén 5.279.000 forint
prémiumösszeg kerül kifizetésre. A prémium kifizetésének
feltétele a pozitív eredmény.
A „Tour de Zalakaros” családi bringatúra és országúti
kerékpáros maraton szervezésére benyújtott pályázatok
közül a BRINGAMEDIA Kft.
(pályázó) bruttó 1.000.000
forint összegû ajánlatát fogadták el.
A „Tervezési feladatok ellátása Zalakaros Város részére” tárgyú ajánlati felhívást és
dokumentációt jóváhagyta a
testület. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a dr. Kardkovács és Társai ügyvédi irodát kérték fel.
A térfigyelõ kamerarendszer kiépítésérõl szóló ajánlattételi felhívást fogadott el
a testület. Az ajánlattevõnek
egy évre vonatkozóan ötmillió forint értékû referenciával
kell rendelkeznie; a felhívásban kötelezõ elbírálási elem,
hogy az árajánlatot adó rendelkezzen már általa kiépített
kamera referenciával. Elõnyt
jelent az árajánlat adó részérõl, amennyiben az általa kiépített kamerarendszer üzemeltetési feladatát is ellátja,
vagy az általa kiépített rendszer üzemeltetését illetve az
azt üzemeltetõt bemutatja.
A „Zalakaros Város Önkormányzata részére LED-es közvilágítás beszerzése és elektromos telepítése szállítási
szerzõdés keretében” tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési
eljárást eredménytelenné nyilvánították. Ezzel egyidejûleg
„Zalakaros Város Önkormányzata részére LED-es közvilágítás beszerzése és elektromos telepítése szállítási
szerzõdés keretében” tárgyban, nemzeti értékhatárt elérõ értékû, általános, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottak.
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Új Közösségi Ház építése
Évek óta téma a Közösségi Ház sorsa, a jelenlegi városvezetés
azonban pontot tesz az ügy végére: a testület határozott arról, hogy
új intézményt épít a jelenlegi helyén.
– A Közösségi Ház településünk
leglepusztultabb intézménye. Az
elmúlt évek festései, apróbb javításai sem eredményezhették,
hogy a korábban életveszélyesnek
minõsített épület milyen rossz állapotban van. A helyzet tarthatatlanná és vállalhatatlanná vált az
önkormányzatunk számára. Nemcsak azért, mert a környékbeli kistelepülések közösségi színterei jó
állapotban vannak, hanem mert
Zalakaros és közösségeink szemszögébõl méltatlan körülmények
alakultak ki – ecsetelte Novák Ferenc polgármester.
Elmondta: az épület minden
részével komoly probléma van. A
falak alatt nincs komoly alap és
szigetelés. A koszorú szétcsúszik,
a tetõ is cserére szorul. A jelenlegi parketta alatt olajos padló
van, alatta nincs szigetelés. A vi-

zesblokk katasztrofális állapotban van.
Korábban, a régi településközpont megújítása érdekében pályázat többször került beadásra, ezek
sikertelenek voltak.
Az elmúlt évtizedekben kialakult az iskolától (sportudvar) kiinduló, majd óvoda, bölcsõde, rendõrség, Szent István tér, egészségház, közösségi ház, Zrínyi úti épület
építésének, megújításának iránya,
egy nyugati-keleti tengely kialakítása, mely leér a Jegenye sori szolgáltatássorig.
– Ez a vonal stratégiai része településünknek. Mindenképpen
szükséges a két végpont közötti
legrosszabb állapotban lévõ részek rehabilitációja. Ennek egyik
legfontosabb eleme a kultúrház
sorsa. Az építkezést várhatóan saját forrásokból kell megoldani, ha-

csak a közeljövõben nem bukkan
fel olyan pályázati kiírás, mellyel
tudnánk a saját részünket csökkenteni – mondta a polgármester.
A testület a meglévõ tervek továbbfejlesztésével, tanulmányterv
és bontási terv készíttetésével fog
hozzá a beruházásnak, amely 2014
tavasz folyamán elkezdõdhetne és
õszre megépülhetne az új létesítmény.
– Ez azt is jelenti, hogy a következõ év vonatkozásában a legfontosabb célkitûzés ennek a
megépítése lenne. Ha alapvetõen
nem változnak az önkormányzat
anyagi erõforrásai, akkor a következõ évben szabad pénzeszközeinket e cél megvalósítására fordítanánk. Stratégiai döntésrõl van
szó! Az új közösségi ház építésével nemcsak érdemi elõrelépés
történne az úgynevezett ófalui
rész fejlesztésében, hanem városunk egy modern, többfunkciós
épülettel is gazdagodhatna –
hangsúlyozta Novák Ferenc.

Nem emelkednek a helyi adók
Rendõrségi beszámoló meghallgatásával kezdte legutóbbi ülését a
képviselõ-testület.
Dr. Molnár József, a kanizsai kapitányság vezetõje arról tájékoztatott, hogy a kapitányság területére
az országos rendõr-fõkapitány ez
évben nem vezényel gyakorló hallgatókat, ugyanakkor a kistolmácsi
kortárs képzõ táborban végzett fiatalok augusztus 25-ig teljesítenek
szolgálatot városunk területén. A
döntés miatt városunk vezetése levélben keresi meg az országos fõkapitány – jelezte Novák Ferenc
polgármester.
Nem emelte a helyi adókat a
képviselõ-testület, ez alól az idegenforgalmi adó öt forintos minimális emelése a kivétel: ennek mértéke a jövõ évtõl 420 forint lesz.
A következõ tanévben indítanTisztújításon
erõsítette
meg elnöki tisztségében a Fidesz
helyi
csoportja
Deutschné Lang Erikát. A városi szervezet közleménye szerint az elnököt és az elnökséget újabb két évre választották meg. Az elnökség tagjai:
Deutsch Viktorné, Florek Tibor,
Kiss Mihály, Tóth Árpád.

dó óvodai és bölcsõdei csoportlétszámokat is meghatározták. Az oviban három, a bölcsiben szeptembertõl ismét két csoport indulhat;
utóbbinál az intézményvezetés feladatául a csoportlétszámok hatékonyabb kihasználását tûzte ki a
testület. Ennek érdekében a gyereküket beírató szülõktõl Deutschné
Lang Erika alpolgármester javaslatára nyilatkozatot kérnek, hogy valóban igénybe veszik a bölcsõdei
szolgáltatásokat a beíratást követõen.
Meghallgatta és méltatta a testület a Zalakaros Közbiztonságáért,
a Zalakaros Sportjáért és a

Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítványok beszámolóját és munkáját.
Megismerték a képviselõk az ez
évi járda- és útfelújítási munkákról
szóló tájékoztatót. Az önkormányzat idén ötmillió forintot költ e célra, a burkolatjavítások mellett sor
kerül az Õzgida utca aszfaltozására,
a Panoráma és a Gesztenye utca
keresztezõdésének rendezésére is.
Hozzáfog a testület a polgármesteri hivatal épületének korszerûsítéséhez. Elsõként a halaszthatatlanná vált nyílászáró cserét oldják meg, de a tanácsterem korszerûsítése is a tervek között szerepel.

Kis-Balaton Kincsei Kft. (8749 Zalakaros, seregély utca 20.)
A Kis-Balaton Kincsei Kft. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) keretében a 2007-tõl 2013-ig terjedõ programozási idõszakban az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület közremûködésével sikeres pályázatot nyújtott be. Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl nyújtandó támogatások jogcímen 20.075.022 Ft támogatásban részesült.
A projekt keretében a zalaszabari hegyen gyönyörû természeti környezetben, kilátással Kis-Balatonra egy borturisztikai
szolgáltató épület valósulhatott meg, ahol helyi és
környékbeli borok kóstolására várják az érdeklõdõket, csoportokat.
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A mûvészeti csoportok estje

KULTURÁLIS
EGYESÜLET ALAKULT
A városban mûködõ kulturális csoportok és intézmények részvételével megalakult a Zalakarosi Kulturális
Egyesület.
A szervezetek képviselõit
elsõként Novák Ferenc polgármester köszöntötte, aki
elmondta: a hatékonyabb érdekérvényesítés, a pályázati
esélyek és az egyéb támogatások igénybe vétele lehetõségének bõvítése, valamint
az összehangoltabb munka
miatt fontos, hogy a szervezetek közös platformot hozzanak létre.
A jelenlévõ tagok ezzel
egyetértve döntöttek az
egyesület megalakításáról,
az alapszabály elfogadásáról.
Az
egyesület
elnökévé
Jankovics Attilát, a Közösségi
Ház igazgatóját választották,
elnökhelyettes Grófné Csatos Andrea, a Móra-iskola
igazgatója lett. A titkári
tisztséget Sinkovics Norbert,
a Közösségi Ház munkatársa
tölti be.

Köszönet
a pedagógusoknak
A bölcsõde, az óvoda és az iskola munkatársait köszöntötte
pedagógusnap alkalmából Novák
Ferenc polgármester.
Mint mondta: az idei pedagógusnap nem tartozik a felszabadult
ünnepek közé, hiszen a közoktatási rendszer olyan átalakításon megy
át, mely megfeszített munkát követel meg mindenkitõl, s úgy kell
részt venni abban, hogy a gyerekek
lehetõleg semmit ne vegyenek észre belõle.
Az önkormányzat a tárgyi feltételrendszer javításával tudja segíteni a pedagógusok munkáját. A közelmúlt fejlesztései: a sportudvar kialakítása, az óvodai bõvítés és felújítás, a konyhafelújítás, a tornaterem karbantartási munkáinak elvégzése ezek közé tartoznak – jelezte.
Ugyanakkor a legtöbb a pedagóguson, annak személyiségén, elhivatottságán múlik.
– Bízom abban, hogy minden
gyermek találkozik legalább egy
pedagógussal, aki valamit meg-

mozdít benne, aki sokszor egész
életére szóló hatással van. Célunk,
hogy összefogással sikeres és boldog fiatalokat neveljünk, ehhez
kívánok kitartást, anyagi és erkölcsi megbecsülést.
A polgármester virággal is köszönetet mondott az éves munkáért, nemcsak a pedagógusoknak,
de az intézmények minden dolgozójának.

Sokszínû, igényes mûsorral, látványos bemutatókkal
zárták az évet a városunkban
mûködõ mûvészeti együttesek.
A hagyományos folklórestre ezúttal a rendezvénytéren került sor, ami kiváló
ötletnek bizonyult, hiszen a
szülõk, családtagok mellett
rengeteg vendég nézte itt
végig a rendezvényt és jutalmazta tapssal a fellépõket.
A kétórás esten a Rügyecske, a Zöld Ág, a Bottalfogó, a Karos Táncegyüttes,
a Búzavirág csoport, valamint a Dalárda-vegyeskar lépett fel, a táncosokat a Bojtár népzenei együttes kísérte.
Az est zárása a közös tánc
volt, melyen nemcsak a csoportok tagjai, de a közönség
is táncra perdült. A fellépõk
virággal köszönték meg a
mûvészeti vezetõk egész
éves fáradozását.
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Kannavirág Királynõt
is választanak idén
Különleges programmal bõvül az idei évben a hagyományos
zalakarosi Kannavirág Fesztivál.
A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. szervezésében ugyanis kiválasztják a legszebb virágszálat, a
Kannavirág Királynõt.
A verseny internetes szavazással
indul, melyben minden jelölt egész
alakos fotó segítségével gyûjt szavazatokat. A 10 legtöbb voksot
gyûjtõ lány továbbjut a zalakarosi
döntõbe, ahol 3 fõs szakmai zsûri
elõtt bikinis és kisestélyi ruhás felvonuláson mérhetik össze szépségüket.
A zsûritagok között foglal helyet Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere, Katus Attila, Aerobic
világbajnok, illetve egy meglepe-

Színpadon a Tartuffe
A MONDANIVALÓ AKTUÁLIS
Színlelt erkölcsök, hazugságokra és félrevezetésekre épített, kalandor élet – színdarab egy magát papnak kiadó férfiról, becsapott
háziúrról, epedõ szerelmesekrõl. Ez a Tartuffe, Moliere 340 évvel ezelõtt írt komédiája, melyet évrõl évre sikerrel mutatnak be a színházak.
A darab hozzánk most házhoz
jött, ugyanis a kanizsai Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának elõadásában láthattuk azt a Közösségi
Házban.
A „koros”, tartalmában, mondanivalójában azonban ma is igen friss
és aktuális vígjátékot Nikolics Zsuzsanna, maga is a csoport tagja, rendezte. A csoport munkáját Lengyák
István koordinálta, aki Zalakarosra is
elkísérte növendékeit.
A fiatalok remekül megformált
karakterekkel léptek színpadra;
számos egyedi ötlettel is színesítet-

ték a darabot, így a mókás jelenetekben nem volt hiány, de kiválóan
átütött a darabon annak lényegi
mondanivalója: a sunyiság, az álságosság, a bölcsesség és butaság
éles kontrasztja.
Természetesen a jó kerekedett
felül a végén, a gonosz bûnhõdött,
a fiatalok egymásra találtak, szóval
a fináléban mindenki elnyerte méltó jutalmát és büntetését, mi pedig
a kultúra e különös szeletének örülhettünk, ebben gyönyörködhettünk. Mert jó volt végre ilyet is látni nálunk!

MEGERÕSÍTETTÉK POSZTJÁN
Szabóné dr. Csányi Mariann eddigi megbízott jegyzõ látja el a jegyzõi teendõket június elsejétõl. Az új önkormányzati törvénynek megfelelõen a jegyzõasszonyt Novák Ferenc polgármester nevezte ki.

tés vendég. A zsûri által kiválasztott 3 legszebb lány értékes nyereményekkel lesz gazdagabb.
Azonban nemcsak a szépségeket,
hanem egy szerencsés szavazót is
díjaznak.
A szépségversenyre már jelentkezhetnek a hölgyek, sõt, az elmúlt
egy hét alatt máris sokan küldték
be fotóikat, nevezéseiket.
A Kannavirág Fesztivál 2013. július 26-27-én kerül megrendezésre. A
program Zalakaros jelképes növényérõl kapta a nevét, melybõl városunkban évente közel 30.000 tövet
ültetnek ki. A fesztivál közel tízesztendõs múltra tekint vissza.

A sakk is választható
tantárgy lehet
Polgár Judit nemzetközi sakknagymester és Almási Zoltán
sakknagymester volt a vendége
a minap a Móra-iskolának. Nem
véletlenül fordult az intézmény
figyelme a sakkozók, a sakk felé.
A Nemzeti alaptantervben
ugyanis 2013-tól már a képességfejlesztõ sakk is
választható tantárgy az iskolákban, melyet Polgár Judit új tankönyvének segítségével tanulhatnak a kisiskolások.
A Sakkpalota 1 címû
tankönyv
nemcsak sakkozni
tanítja meg a gyerekeket, hanem a
gondolkodás általános fejlesztésén
keresztül minden
tárgy megértéséhez és könnyebb
elsajátításához is
hozzájárul – írja a
könyvet bemutató edupress.hu oldal.
A nagymester
e könyvet hozta el
és mutatta be az

iskola pedagógusainak, mindeközben a sakkot szeretõ gyermekek figyelmét Almási Zoltán kötötte le,
aki szimultán játszott az általános
iskolásokkal. A gyerekek mérhetetlenül élvezték a játékot, és - mint
mondták – megtiszteltetésnek vették, hogy egy igazi nagymesterrel
ülhetnek asztalhoz.
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Focival kezdték, focival zárták

Ahogy a képen is látható, nagyon sok
kisgyermeket megmozgatott az idei évben
is a futball utánpótlás nevelésére hivatott
Bozsik-program, melyben a Móra-iskola is
részt vett. A gyerekek és szüleik, az edzõk:
Török Tamás és Jankovics Attila, valamint
városunk polgármestere, Novák Ferenc és

A munka felvételekor még
senki nem gondolta a kanizsai
tûzoltóságon, hogy egy óra múlva föl kell kapnia a riadócsomagot, és irány Gyõrújfalu, ahol a
Duna áradása miatti katasztrófa
helyzetben segíteni kell a védekezést.
Egy kicsit olyan volt, mint a filmekben: katasztrófa, riasztás, gyors
indulás, telefonos értesítés a családnak, és irány!
Szörcsök Szilárd zalakarosi hivatásos tûzoltóként, a kanizsai tûzoltóság kötelékében egy teljes hetet
töltött el az árvízi védekezésben, õt
ráadásul szabadnapjáról, szó szerint
a reggeli kávé mellõl szólították
szolgálatba.
– Gyõrújfalutól Dunaszentpálig
vezényeltek végig minket a Duna
áradása mentén, a veszélyes területek védelmére. A feladatunk elsõsorban a homokzsákok töltése,
kihelyezése volt, de gátõrzést is
bíztak ránk. Este hattól reggel hatig teljesítettünk szolgálatot, tornateremben aludtunk, de mindenhol igyekeztek bennünket „támogatni” a helybéliek – mondja a
helyzetrõl Szörcsök Szilárd. – Így,

sportért felelõs alpolgármestere, Deutschné
Lang Erika közös évzáró rendezvényen értékelték az ez évi felkészülést és eredményeket. A legkitartóbb, legtöbbet fejlõdõ, leglelkesebb kis focisták oklevél elismerésben
is részesültek. Nem lett volna igazi évzárás
foci nélkül, így tehát a gyerkõcök, a szülõk,

az edzõk, egyáltalán: mindenki, aki kedvet
érzett hozzá, labdába rúghatott ezen a délutánon. A sport után pedig jólesett a pizza
és az üdítõ, melyet a résztvevõk számára
biztosítottak. A gyerekek annyira jól érezték magukat, hogy az utolsó gól bizony már
az esti órákban repült a hálóba.

„Este hattól reggel hatig”
bár a karosi önkéntes
– Sokszor nem
tûzoltók parancsnokönnyû a tûzoltók
ka vagyok, kénytelen
helyzete.
Szembe
voltam a „távolból”
kell néznünk egy
követni az õ önkénegész élet munkájátes munkájukat, amenak összeomlásával,
lyet azonban ezúton
és gyakran életek elis szeretnék megkömúlásával is. Szembe
szönni.
kell néznünk a halálA tûzoltó fõtörzslal… nem lehet ezt
õrmesternek nem ez
megszokni.
volt az elsõ katasztróSzerencsére azért
fa bevetése. 2002-ben
nem mindig ilyen szoaz akkori árvíznél is
morú a tûzoltó élet, s
Szörcsök Szilárd
szolgálatot teljesített,
a rossz történéseket
s a közelmúltban, a vörösiszap ka- is feledtetni tudja az otthon, a csatasztrófánál szintén. De – mint lád. Szilárd három fiúgyermek büszmondja – a mostani volt a legmeg- ke apukája. A legidõsebbrõl, Marerõltetõbb szolgálat, részben, mert tinról sokat olvashattak már laegy egész hetet töltöttek távol az punkban is: kiváló úszó, országos
otthontól, részben, mert éjszaka versenyek eredményes szereplõje.
kellett a gátakon helyt állniuk.
Noel szeret focizni és sakkozni, s a
Sajnos, a mindennapi szolgálat- kis Hunor is ígéretes focista palánteljesítés során is számos katasztró- ta. Felesége, Bernadett számára
fával találkozott már: egyének, csa- sem idegen a sport, mi több: remek
ládok élete, sorsa tragikusra fordu- kerékpáros teljesítményeket tudhat
lásának is nem egyszer volt tanúja. maga mögött. Szilárd korábban a

Karos Táncegyüttes kiváló táncosa
volt, s most is szívesen néz meg
egy-egy néptánc mûsort.
– A munka és a gyerekek mellett
már nehéz lenne eljárni táncpróbákra. Néha hiányzik. Nagyon örültem, amikor a tavalyi városnapon a
fiaimmal együtt táncolhattam.
Nem tagadom: büszke voltam!
Szilárd mostanában más területen próbálgatja képességeit: amatõr fotósként láthattuk természetfotóit csoportos kiállításon, sõt, lapunkban is több képe jelent már
meg.
– Nem tudom, hogy jött; talán a
gyerekek kapcsán. Ma már szívesen
örökítem meg a karosi tájat, az értékes, még megmaradt épületeket,
és szívesen dolgozom régi fotókkal
is, ezeket különös kincsként tartom
számon. Érdekel a történelem, a helyi és az egyetemes egyaránt. Ha
nem szólít a szolgálat, szívesen olvasgatok történelmi témájú írásokat, és ki tudja: egyszer még a fotóim is történelmet közvetítenek.
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ÜZEMLÁTOGATÁSOKON A MÓRÁSOK

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. „Merre visz
az út?” projektje keretében a 7.
osztályos tanulók pályaorientációs foglalkozáson és üzemlátogatásokon vehettek részt.
Az április 19-én tartott pályaalkalmassági foglalkozáson a diákok
megismerték Nagykanizsa oktatási
rendszerét, a választható szakirányokat, követelményeket. Számítógépen teszteket töltöttek ki, ame-

A pályaválasztást segítették
lyek elemzésével jobban megismerték képességeiket és az ehhez kapcsolódó pályaköröket, szakmákat.
Májusban 3 alkalommal vettek
részt a tanulók üzemlátogatáson. A
mûszaki pályák iránt érdeklõdõk a
DKG és a GE gyáraiban jártak. A
DKG-ban kipróbálták a virtuális he-

Erdei iskolában
A Móra-iskola 4.osztályos tanulói a patcai Katica-tanyán töltöttek
el felejthetetlen 4 napot az iskola
pedagógiai programjában szereplõ
erdei táborban.
A tábor egyértelmû célja, hogy
a diákokat visszacsalogassa a természetbe és aktívan, játszva-tanulva töltsék el szabadidejüket.
Több mint félszáz választható
program és tucatnyi játékalkalmatosság található a helyszínen. A
gyerekek itt Xlll. századi tervek alapján készült középkori lovagvárban
íjászkodtak, a bemutató gazdaságban állatsimogatás, gondozás várta
õket, de a tehénfejést is kipróbálhatták. A kézmûves mûhelyben a
nemezelés
technikájával ismerk e d t e k
meg, a Zselic szívében
erdei túra
és megfigyelés volt
a program,
de traktoros túrán is
részt vehettek. Nagy
élményt jelentett
a
k ap o s v á ri

színház meglátogatása is. Tanulóink
véleményeibõl:
– Nagyon tetszett a tehénfejés.
– Bárcsak még egyszer elmehetnék az osztállyal!
– A traktorból kinézve a táj
olyan szép volt, mint az égen a
csillagok.
– A természet egy kincs és egyben az ember barátja.
– A csapatversenyben mindenki ügyesen dolgozott.
– Jó volt az osztálytársaimmal
együtt lakni és játszani!
– Gyönyörködtünk a naplementében.
– A foglalkozásokon játszva tanultunk másoktól.

gesztõgépet, jártak a tanmûhelyekben és a forgácsoló részlegen. Látták a legkisebb és legnagyobb CNCforgácsolót.
A GE-ben az egyik ott dolgozó
mérnök vezette körül a fiúkat.
Megismerték az autólámpa gyártás
különbözõ szakaszait, látták a leg-

modernebb amerikai gépekkel felszerelt részleget is.
A vendéglátás iránt érdeklõdõk
a Hotel Königbe látogattak el. Jártak a cukrászüzemben, a konyhában, a szálloda éttermében és a
szobákba is bepillanthattak.

EGÉSZSÉGHÉT
Május végén egészséghét keretében a mozgás és egészséges táplálkozás fontosságára hívták fel az iskolában a diákok
figyelmét. A 3. és 4. osztály csapata barátságos focimeccsen
csapott össze, mely a negyedikesek gyõzelmével zárult. Minden nap a nagyszünetekben a Dök sportfelelõsei irányításával közös tornán vettek részt a gyerekek. A hetet almanappal
zártuk.
Az egészségbüfét a Tesco Sulirajongó pályázata keretében
szervezhette meg az iskola, a gyerekek egészséges alapanyagokból szendvicseket, salátát, gyümölcssalátát készítettek, amit jó étvággyal fogyasztott el az iskola valamennyi diákja.

JÚNIUSI VERSENYEREDMÉNYEK
Kedvenc olvasmányélményem megyei rajzpályázat díjazottja
Hegedüs Henriett Kata, felkészítõ: Erheticsné Kuklek Krisztina.
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület (Túrkeve) által hirdetett
meseíró pályázat A gólyáról címû versenyén Molnár Tünde 5. osztályos tanuló Mese Emilrõl, a gólyafiúról címû meséjével 2.helyezést
ért el.
Diákolimpia megyei döntõ kézilabda IV. korcsoport 2. helyezett
(Bogdán Vivien, Egry Miléna, Hárs Julianna, Horváth Petra, Horváth Tamara, Kovács Luca, Lukácsi Renáta, Neumajer Kitti, Ozsvárt Alexandra,
Pálfi Éva, Simon Dóra, Szabó Kata, Takács Petra, Tóth Kata, Turkovics
Rebeka, Varga Anna, Varga Ilona.) Felkészítõ: Kovács Tamás.
Litterátum Angol nyelvi verseny megyei eredményei:
Horváth Tamara 6.osztály 2. helyezés, Szörcsök Marin 8.o.sztály
3. helyezés, Bagó Laura 5.osztály 3. helyezés, Varga Ilona 8.osztály
7. helyezés, Horváth Gyula 6. osztály 9. helyezés. Felkészítõ: Lengyel
Éva.
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Zala Megyei „DOBD A KOSÁRBA!” Jamboree
Zala megyében nyolc általános iskola csatlakozott 2012.
szeptembertõl a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének „DOBD A KOSÁRBA!” Sportágfejlesztési programjához.
Intézmények keretén belül rendszeres heti két alkalommal megtartott foglalkozásokon 1-2. osztályos tanulók megismerkedtek a kosárlabda
sportág alapjaival játékos formában.
2013. június 1-én nyolc zala megyei általános iskolai csapat – a
hévízi általános iskola, zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola,
Mindszenthy József Általános Iskola
és Gimnázium, nagykanizsai Piarista
Általános Iskola és Gimnázium, Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola,
Hevesi Sándor Általános Iskola valamint a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola – részvételével került
lebonyolításra a megyei jamboree a
zalakarosi általános iskola felújított
tornatermében.
A résztvevõ iskolai csapatok

ügyességi sorversenyeken, dobóversenyeken és kétkosaras játékban
mérték össze tudásukat.
A résztvevõ mintegy 130 fiatal jó
hangulatban, nagy kedvvel, vidáman végezte a feladatokat a szülõk
fergetes biztatása mellett.
Reméljük, hogy sikerült a sportágat népszerûsíteni az 1–2. osztályos tanulók körében, és minél többen választjuk a késõbbiekben a
kosárlabda sportágat.
Ünnepélyes díjkiosztóval és
bankettel városunk csapatának
is befejezõdött a megyei III. osztályú bajnokság 2012/2013. évi
küzdelme.
Az õsszel újjáalakult, és szinte csak zalakarosiakból álló csapat az elsõ fordulót kivéve a
dobogón foglalt helyet, s ezt sikerült az idény végéig megõrizni, így végül az utolsó forduló
utáni díjkiosztáson a harmadik

Bronzérmesek

TRIATLON
EREDMÉNYEK
A zalakarosi diák triatlon csapat a fürdõn rendezte meg háziversenyét, mely egyben a verseny szezon zárását is jelentette
a gyerekek számára. Az úszással
kezdõdött a megmérettetés a
sport medencében, majd azonnal biciklire pattantak, végül futással fejezték be a távot. Az
eredményekkel elégedettek voltak a résztvevõk, mindenki nagyon jól teljesített, szeptemberben folytatódnak tovább az
edzések.
EREDMÉNYEK
I. Korcsoport (2004. v. késõbb
születettek) Fiú: 1. Novák Lázár
Ernõ, 2. Novák Máté Ákos, 3.
Stampf Marcel, 4. Kassa-Kovács
Kolos. Leány: 1. Horváth Lili Virág, 2. Turkovics Gerda, 3. Tálos
Csenge.
II. Korcsoport (2002-2003-ban
születettek) Fiú: 1. Strobl Áron, 2.
Nagy Marcel. Leány: 1. Horváth
Hanna Olívia, 2. Ács Linett Lúcia,
3. Bali Antónia, 4. Sair Sophia
Sonia, 5. Tálos Laura.
III. Korcsoport (2000-2001ben születettek) Fiú: 1. Koma
Bence, 2. Kánnár Máté, 3. Strobl
Ábel. Leány: 1. Egry Miléna.

helyért járó érmeket és kupát
vehették át a játékosok.
A Török Tamás játékos-edzõ
vezette csapat elé a vezetés
nem fogalmazott meg konkrét
célkitûzést, a dobogós elvárás
csak az eredmények következtében fogalmazódott meg a játékosokban és vezetõkben egyaránt. A bronzérmet Novák Ferenc polgármester és Deutschné
Lang Erika, sportért felelõs alpolgármester adták át a csapat
játékosainak és
vezetõknek, akik
az önkormányzat
további támogatásáról biztosították a csapatot.
„A csapat ezúton is köszönetét fejezi az önkormányzatnak,

kiemelve Deutschné Lang Erika
alpolgármestert és Böröcz József képviselõt, akik munkájukkal és anyagi támogatásukkal is
segítették a a bajnokságban való indulást, valamint azon vállalkozóknak (Farkas László, Koma
László, Rigó László, Deutsch
Szabolcs, Friskó Jenõ, Olasz
Zsolt, Józsa Attila), akik hazai
mérkõzéseink utáni vendéglátásukkal támogatták csapatunkat.
Külön köszönjük a Szabadics
Zrt.-nek az új mez felajánlását, a
Karos-Park Kft. dolgozóinak a
pálya és az öltözõk karban- és
tisztántartása érdekében végzett munkáját. A hazai mérkõzések lebonyolításában segédkezõknek szintén köszönetünket fejezzük ki, remélve, hogy a
továbbiakban is segítik munkánkat” – juttatta el köszönetét
lapunk által az érintetteknek a
bronzérmes csapat.

A tanév végén sorsolták ki a
Sportolj és nyerj! akció ajándékait az iskolában.

„Sportolj és nyerj!” akció

Ezt megelõzõen Török Tamás és
Jankovics Attila fociedzõ adta át a
Bozsik programban résztvevõ
harmichét diák számára a Magyar
Labdarúgó Szövetség által adott
emlékérmet.
Stégli János sportszervezõ, a
Sportolj és nyerj! akció koordinálója
elmondta, hogy az idei tanévben is
sok gyerek vett részt a sportrendezvényeken, a szülõk viszont kevesebben csatlakoztak. A legnépszerûbb rendezvények a kerékpártúrák és a szánkózás voltak. Az akcióban résztvevõ gyerekek között
értékes díjak (labdák, hátizsákok,
sportszerek) kerültek kiosztásra. A
sorsolás már korábban megtörtént,
ezt négytagú bizottság (igazgatónõ, igazgató-helyettes és két diák)
felügyelte.
A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány által felajánlott
10+1 díjat az akcióban rendszeresen
részt vevõ diákok között osztották
ki. A rendezvénysor nem titkolt cél-

ja volt az is, hogy minél több felnõtt, család sportoljon együtt a
gyerekekkel. E célért az idén a
Strobl család tett a legtöbbet, így a
legsportosabb családnak járó díjat
õk vehették át. A sorsolás szeszélye
úgy hozta, hogy az idén egy olyan
diáké lett a fõnyeremény, aki már
nem az iskola tanulója. Ez is mutatja, hogy érdemes részt venni az ak-

cióban. A kerékpárt ezúttal Strobl
Ábel nyerte, a díjkiosztón testvére,
Áron vehette át az értékes ajándékot (képünkön).
A rendezvénysor természetesen
õsszel újraindul, ezt az is alátámasztja,
hogy szinte mindenki feltette a kezét,
mikor az iránt érdeklõdtünk, hogy jövõre ki fog indulni az akcióban.
– kcs –
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TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÓ
A KAROS-PARK Kft. tájékoztatja az érintetteket,
hogy a sírmegváltással kapcsolatos teendõket
2013. június 26–27–28-án (szerda, csütörtök, péntek)
9-18 óráig intézhetik a Kft. irodájában.
(Cím: Zalakaros, Behiák 1323/6 hrsz.)
Az 1987-ben és 1988-ban
elhunytak sírhelyeinek megváltási ideje lejárt.

Egyes sírhely megváltási díja 25 évre:
8.970 Ft + ÁFA azaz 11.392 Ft
Iker sírhely megváltási díja 25 évre:
12.800 Ft + ÁFA azaz 16.255 Ft
A fizetés a helyszínen számla ellenében készpénzben történik.
Ezúton kérjük a síremlékek tulajdonosait,
hogy a megrongálódott és balesetveszélyessé vált felépítmények
karbantartását és helyreállítását szíveskedjenek elvégezni.
Biczó Tamás ügyvezetõ
KAROS-PARK Kft.

A zalakarosi könyvtár (Zalakaros, Liget u. 28.)
nyári nyitva tartása 2013. június 17-tõl augusztus 30-ig
Hétfõ: 8.30–12.30 Szerda: 9.00–14.00
Csütörtök: 9.00–14.00
2013.július 15 – 2013. augusztus 4. között
a könyvtár zárva tart.
Elérhetõségek: konyvtar@zalakaros.hu – Tel.:06-30-631-15-26

Szabar és Vidéke Gazdaságépítõ Kft.
(8749 Zalakaros, Seregély utca 20.)
A Szabar és Vidéke Gazdaságépítõ Kft. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP) keretében a 2007-tõl 2013-ig terjedõ programozási idõszakban az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
közremûködésével sikeres pályázatot nyújtott be. A(z) 47/2012. (V. 11.)
VM rendelet alapján, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével
2012-ben nyújtandó támogatások jogcímen 20.686.946 Ft támogatásban részesült.
Megvalósult a „Szerviz és raktárbázis irodahelység és szolgáltatás
bõvítése” címû projekt, melynek kapcsán a Kft. tovább fejlesztette eddigi szolgáltató tevékenységét, bõvítette tevékenységi köreit. A támogatásból megvalósított beruházás lehetõvé teszi új komplex takarító
szolgáltatás beindítását, mely a térségben hiányt pótló. Ezen túl a beszerzett eszközökkel a környékben megtermelt gyümölcs feldolgozását oldják meg, minõségi pálinka elõállításával és a kész termék palackozásával. A projekt keretében megvalósult a Kft.
irodahelységének kialakítása és komplett felszerelése is.

www.kekkh.gov.hu weboldalon bevezetésre kerülõ
Okmánystátusz-lekérdezõ felületrõl
Tisztelt Ügyfeleink!
A korszerû ügyfél-tájékoztatás támogatása, valamint az ügyfelek
elégedettségének növelése érdekében, 2013. május 27-én publikálásra került egy okmánystátusz-lekérdezõ szolgáltatás, amely a Hivatalunk honlapján (www.kekkh.gov.hu) érhetõ el:
A gyorsan és egyszerûen kezelhetõ felület lehetõséget biztosít útlevél, személyazonosító igazolvány és vezetõi engedély iránt benyújtott kérelmek állapotának, folyamatban lévõ, illetve elkészült okmány státuszának ellenõrzésére.
A lekérdezés, az okmány típusának kiválasztását követõen, az
igénylõ adatlapon lévõ bizonylatszám (vezetõi engedély esetében –
Nyilvántartó Hivatal bizonylatszáma) valamint, a kérelmezõ születési
dátumának megadásával kezdeményezhetõ.
A szolgáltatás igénybevétele során az okmányokról az alábbi státuszok kaphatóak:
• feldolgozás folyamatban van,
• kiállítás jelenleg folyamatban van,
• elkészült és továbbításra került,
• okmány átvehetõ,
• okmány átvételre került.
Az új szolgáltatás lehetõvé teszi, hogy az ügyfelek közvetlen módon és ingyenesen tájékozódjanak okmányaik állapotáról, ezáltal csökkentve az eddig egyéb csatornákon érkezõ (telefon, személyes, e-mail)
megkeresések számát.
Budapest, 2013. május 28.
Tisztelettel:
Tarpai Zoltán
fõosztályvezetõ Ügyfélszolgálat Fejlesztési Fõosztály
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

JÚNIUSI PROGRAMOK
Június 7. (péntek) 19.00:
Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának (Nagykanizsa) elõadása
Moliere: Tartuffe – Zalakaros,
Közösségi Ház

Június 15. (szombat) 09.00:
Nyári városi amatõr egyéni
teniszverseny
Zalakaros, Sportcentrum

Június 7. (péntek) 13.00:
Választott sportág – „Sportolj
és Nyerj” Zalakaros, Sportudvar,

Június 16. (vasárnap) 17.00:
Zalakaros-Bajcsa Megye III-as
bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum

Június 15. (szombat) 18.00:
Folklórest – Zalakaros,
Rendezvénytér (rossz idõ esetén: Kertmozi)

Június 30. (vasárnap) 13.00:
Zala Megyei Díjugrató Bajnoki
Forduló – Zalakaros,
Behiákpuszta

Elõzõ lapszámunk elsõ oldalán a bölcsõdei gyermekhétrõl szóló cikkben sajnálatos módon a bevezetõ szövegben bölcsõde helyett óvoda jelent meg. Természetesen a gyermekhét a bölcsiben
zajlott, elnézést kérünk az érintettektõl a hibáért.

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

