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„Az igaz ügyért küzdeni még
akkor is kötelesség, midõn már si-
kerhez nincsen remény” – idézte
ünnepi beszédében Deák Ferenc
1840-ben íródott követjelentését
Novák Ferenc polgármester a már-
cius 15-én a Batthyány-szobornál
tartott városi ünnepségen.

„A remény, a hit beteljesülése
mindent megér, ahogyan megyénk
híres szülöttének, Deák Ferencnek,
valamint a reformkor nagyjainak
és az abban a korban élteknek is
mindent megért az, hogy 1848.
március 15-én végre kikiálthatták
hazánk függetlenségét.

Modern politikai nemzetünk is
ebbõl az egyetértésbõl és betelje-
sülésbõl született meg. Abból az
egyetértésbõl, ami az európai pol-
gárosodás programját övezte
1848-ban, és abból a szabadság-
vágyból, amelynek nemcsak 1848
szabadságharcát, hanem 1956-os
forradalmunkat és 1990-es de-

mokratikus átalakulásunkat is kö-
szönhetjük. Március 15. ünnepe
ezért olyan nap, amelyet mi, ma-
gyarok mindörökre a szívünkbe
zártunk, amely nélkül ma is elkép-
zelhetetlen mindaz, amit a 21. szá-
zadi Magyarországról gondolunk”
– hangsúlyozta a polgármester. 

Ünnepi beszédében Deák Fe-
renc méltatása mellett megemléke-
zett a 200 éve született Gábor
Áronról, valamint mindazokról a
karosi honvédekrõl, akik részesei

voltak a ’48-as küzdelmeknek.
Mint mondta, 1848 üzenete szá-

munkra az, hogy folyamatosan, szisz-
tematikusan kell küzdeni az elõreha-
ladásért, a haza ügyéért, az elért
eredményeket pedig meg kell védeni.

– Nekünk, akik itt vagyunk, sok
közös értékünk van. Van mire épí-
tenünk, van mit gyarapítanunk,
van mire vigyáznunk. Koncentrál-
junk mi is a jövõnkre Magyaror-
szágon és itt, Karoson is. Ezzel tar-
tozunk õseinknek, a jelenkornak

és utódainknak is. Nem mindenki
hitt Zalakaros sikerességében, de
az eredmények önmagukért be-
szélnek. Legyünk büszkék arra,
hogy karosiak vagyunk. Higgyünk
elért eredményeinkben, küzdjünk
érte, ne adjuk fel! Én, ígérem, nem
engedek a 48-ból! – fejezte be be-
szédét Novák Ferenc.

Az ünnepség hagyományosan a
városi intézmények, civil szerveze-
tek koszorúzásával folytatódott,
majd az iskola hatodik osztályosai-
nak verses-zenés irodalmi összeállí-
tása idézte fel a dicsõséges márciu-
si eseményeket. A megemlékezést
a Dalárda-vegyeskar ’48-as nóták-
ból összeállított dalcsokra zárta.

Az igaz ügyért küzdeni kötelesség 

Koszorúzás a Batthyány-szobor elõtt.

A DICSÕSÉGES MÁRCIUSRA EMLÉKEZTEK

Dallal, verssel a dicsõséges márciusról.

„Koncentráljunk mi is a jövõnkre Magyarországon és itt, Karoson is.”
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Az országgyûlési képviselõk választására
2014. április 6-án reggel 6 óra és 19 óra kö-
zött kerül sor. A választás kapcsán szeret-
ném a figyelmüket felhívni néhány fontos
tudnivalóra. 

Lehetõségük van a magyarországi lakcím-
mel rendelkezõ választópolgároknak a köz-
ponti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük be-
nyújtására.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgár kérheti

a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését. 

Ezeken a kérelmeken kívül az alábbi kérel-
mek benyújtására van lehetõség:

• külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti
kérelem,

• átjelentkezési kérelem,
• mozgóurna iránti kérelem.

SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN

Aki a szavazás napján elõreláthatólag kül-
földön szeretne élni a választójogával, legké-
sõbb 2014. március 29-én 16 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi választá-
si iroda vezetõjétõl. A kérelem benyújtható
személyesen, levélben, a www.valasztas.hu
honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció ese-
tén – a www.magyarorszag.hu honlapon. 

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt
felvételét követõen módosítja korábbi szándé-
kát, és mégis Magyarországon szeretne szavaz-
ni, legkésõbb 2014. március 29-én 16 óráig
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl, hogy a külképviseleti névjegy-
zékbõl törölje és vegye vissza a lakóhelye
szerinti szavazókör névjegyzékébe. 

SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A LAKÓHELYTÕL TÁVOL

Aki a szavazás napján Magyarországon, de

nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetõsége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elõ.

Átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitûzését követõen, legkésõbb a 2014.
április 4-én 16 óráig kell megérkeznie a lakcí-
me szerint helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követõen módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
ben vagy más település szavazóhelyiség-
ében szeretne szavazni, a 2014. április 4-én
16 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi válasz-
tási iroda vezetõjétõl az átjelentkezési kérelme
módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár
a lakcíme szerinti országgyûlési egyéni válasz-
tókerület szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz. 

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti ké-
relmet nyújthat be. 

A kérelmet 2014. április 4-én 16 óráig a he-
lyi választási irodához, a szavazás napján 15
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújt-
hatja be. Mozgóurna csak írásban kérhetõ
adatai pontos feltüntetésével és aláírásával
ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezé-
si kérelem alapján lakóhelyétõl eltérõ tele-
pülésen és mozgóurnával szeretne szavazni,
az a kérelmét a szavazás napján csak a kije-
lölt szavazókörben adhatja le, mert csak eb-
bõl a szavazókörbõl tud hozzá a szavazatszám-
láló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni. 

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhely vagy tartózkodási

hely szerinti helyi választási irodában,
• levélben, a választás hivatalos honlapján,

illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhely szerin-
ti választási irodában.

A kérelemnyomtatványok elérhetõk:
http://www.zalakaros.hu/varoshaza/2014-evi-
orszaggyulesi-valasztasok/ valamint a Nemzeti
Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
is, mely a megjelölt oldalról is elérhetõ (Válasz-
tási információk címrõl). 

ÁLTALÁNOS SZAVAZÁSI INFORMÁCIÓK:

Szavazni egy egyéni választókerületi je-
löltre és egy országos listára lehet.

Az országgyûlési választáson nemzetisé-
giként regisztrált választópolgár pártlista
helyett nemzetiségi listára szavazhat. 

A szavazáshoz szükséges okmányok:
A választópolgárnak a szavazás megkezdése

elõtt igazolnia kell személyazonosságát az
alábbi érvényes okmányok bemutatásával

• érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetõi engedéllyel, és

• a lakcímigazolvánnyal (lakcímét vagy sze-
mélyi azonosítóját igazoló okmány) 

Szavazóhelyiségek címe:
• 1. számú szavazókör- Zalakaros, Városi

Könyvtár, Liget u. 28. 
• 2. számú szavazókör- Zalakaros, Kerékpá-

ros ház , Gyógyfürdõ tér 10.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:

Szabóné dr. Csányi Mariann, 
HVI vezetõ........................................(93)540-062
Torma László,
HVI vezetõ helyettes..............(93)340-100/104
Tótivánné dr. Kulcsár Edina, 
HVI jogi munkatárs ................(93)340-100/125
Kánnár Éva, 
HVI munkatársa........................(93)340-100/112

Zalakaros, március 12.

Szabóné dr. Csányi Mariann 
HVI vezetõ 

Tisztelt Választópolgárok!

Az önkormányzat érvényes építési engedéllyel
rendelkezik az Üdülõsor–Újfalu között tervezett
kerékpárút tárgyában. 

A kerékpárút I. ütem kivitelezése 2014. június
30-ig valósul meg a Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program cí-
mû pályázatból.

A kerékpárút II. ütem megvalósítására Hévíz
Város Önkormányzat és Zalakaros Város Önkor-
mányzat konzorciumi együttmûködés keretében
projektjavaslatot nyújt be a KÖZOP-3.5.0-09-11
kódszámú, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” címû
pályázati kiírására.

A rendelkezésre álló tervek magántelkeket
érintenek és a kisajátítás ezen a szakaszon még
nem történt meg.

A kisajátítás érinti a Zalakaros kemping terüle-
tét, ahol erdõ található, emiatt a kerékpárút
nyomvonalát a Torrens-árok másik oldalára szük-
séges áttervezni.

A kerékpárút engedélyezési tervek ezen sza-
kaszának módosítására a tervezõ Pannonway Kft.
490.000 Ft+áfa = 622.300 Ft árajánlatot adott.

A képviselõ-testület az árajánlatot elfogadta,
egyidejûleg felhatalmazta a polgármestert a
megbízási szerzõdés aláírására.

FOLYTATNÁK A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSÉT
Ahogyan korábban beszá-

moltunk már róla, Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása a
„Közösségi közlekedés komp-
lex fejlesztése Keszthelyen és
zalakarosi kistérségben” címû
pályázat keretén belül 46 db
buszöblöt és ezekhez tartozó
34 db utasvárót építhet fel.

Városunkban az autóbusz-ál-
lomás felújítását követõen újabb
szakaszához érkezett a projekt. 

Zalakaros egész területét érintõ-
en 11 buszöböl és 9 utasváró újul

ÚJABB LÉPÉS A
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– Lehetõséget kaptam a
Szabadics családtól, hogy a
Szabadics Zrt.-bõl kisebbségi rész-
vénycsomagot vásároljak. A cég a
megye gazdasági életében a Top
10 között szerepel, regionálisan is,
országosan is elismert építõipari
vállalkozásként jegyzik,
így talán érthetõ, ha azt
mondom: ez a lehetõség
hízelgõ és egyben vis-
szautasíthatatlan volt
számomra. Így az eddigi
alkalmazotti státuszból
tulajdonosi pozícióba is
kerülök, ami fontos
szempont számomra. A
Szabadics Zrt-nél a tulajdonosi
pozíció nem csak lehetõség, ha-
nem felelõsség is, így jogos elvá-
rás, hogy minden tulajdonos részt
vegyen a napi, operatív munkában
– mondta megkeresésünkre az
elõzményekrõl Burján Richárd, hoz-
zátéve: a cégben a kisebbségi rész-
vénycsomag tulajdonlásán kívül a
Szabadics Zrt. igazgatósági tagja-
ként magasépítési üzletágért lesz
felelõs és a Szabau Kft. ügyvezetõi
státuszát tölti majd be.

– A Szabadics családdal hosszú
idõre visszatekintõ, jó kapcsolatot
ápolok, így döntésem megalapo-
zottnak mondható. A családi vál-
lalkozásként indult kft. az utóbbi
években, a legmodernebb vállalat-
vezetési ismeretekkel felvértezett

menedzsment által irányított gaz-
dasági társasággá vált, ezt követõ-
en kaptam lehetõséget, hogy en-
nek a folyamatnak részese legyek.
A cég gazdasági életben betöltött
meghatározó szerepén kívül fon-
tos volt számomra, hogy a kft. a

társadalmi szerepválla-
lásban is élen jár – gon-
dolok itt többek között
a zalaszabari komple-
xum létrehozására vagy
a szerteágazó karitatív
tevékenységre.

Arra a kérdésre, hogy
a fürdõvel teljesen meg-
szakítja-e a kapcsolatot a

jövõben, az igazgató úgy válaszolt:
bár a napi szintû munkában július-
tól nem vesz részt, a stratégiai
munkában továbbra is szívesen
részt vállalna, amennyiben a tulaj-
donos ezt szükségesnek tartja.

– Úgy gondolom, hogy vállal-
ható eredményeket hagyok ma-
gam mögött a fürdõn. Az elmúlt
három évben, az elõzõ évtizedek
eredményeire és tapasztalataira is
alapozva sikerült újrapozicionálni,
láthatóvá tenni, növekedési pályá-
ra állítani a fürdõt, új, egyértelmû
célokat megfogalmazni, melynek
megvalósításában jelentõs lépése-
ket tettünk kollégáimmal. Nyu-
godt szívvel mondhatom, hogy a
Gránit Zrt-nél olyan elkötelezett
menedzsmentet tevékenykedik,
akik képesek a fürdõ fenntartha-
tó eredményességét, folyamatos
megújulását biztosítani. Sokat kö-
szönhetek Zalakaros városának, és
tanultam is a zalakarosi közösség-
tõl: ezen a településen rendkívül
fogékonyak a polgárok a köz
ügyei, így a Gránit Zrt. történései
iránt – és nagyon aktívak az itt
élõk, ha az értékek gyarapításának
lehetséges altertnatíváiról van
szó. Mindenkinek van véleménye,
elképzelése a közös jövõrõl, mind-
amellett nem felejtik el mûvelni
saját kertjeiket. Remélem, ez a
hozzáállás a jövõben sem fog vál-
tozni, hiszen épp ennek köszönhe-
ti a város az eddig elért komoly
eredményeit.

Áder János köztársasági elnök az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc Évfordulója, március 15-e alkalmából a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott
Szabadics Zoltánnak, a Szabadics Közmû és Mélyépítõ Zrt. el-
nökének.

Szabadics Zoltán a vidéken élõk életminõségének javítását szolgáló
több mint húsz éves szakmai és vezetõi munkája, a vidékfejlesztéshez
kapcsolódó programok támogatása, valamint karitatív és szociális tevé-
kenysége elismeréseként vehette át dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
minisztertõl a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

20 évet ismertek el Távozik az igazgató
Ez év június 30-án, három éves eredményes munkálkodás után tá-

vozik vezérigazgatói posztjáról dr. Burján Richárd, a Gránit Zrt. vezér-
igazgatója – jelentette be Novák Ferenc polgármester a legutóbbi
rendkívüli testületi ülésen. Mint mondta: az igazgatóra új kihívások
várnak, ez indokolja döntését, ugyanakkor  az eltelt idõszak eredmé-
nyes munkája okán is  keresik a módját, hogy miként tudna  tovább-
ra is  szerepet  vállalni a cég stratégiai vezetésében. A döntés  meg-
hozatala  a gazdasági társaság közgyûlésének a jogköre – mondta a
polgármester, aki a képviselõ-testület tagjait arra kérte, tárgyalják
meg a bejelentést, illetve döntsenek a továbblépés kérdésében.

Városunk óvodája a  Humanitas Alapítvány pályázatán nyerte el a
„ Színház- zene- tánc” címû projektet. A másfél éves lebonyolítás
alatt az óvoda mindhárom csoportjában megvalósultak a bábos, ze-
nei és népi játék, tánc foglalkozások. 

A gyerekeket rengeteg pluszt hozott a sok érdekes báb-, szituációs- és
szerepjátékokban való cselekvések, a három bábelõadás élménye, a rit-
mushangszerekkel való zenélés, népi játékok tanulása, népi használati esz-
közökkel való testközeli ismerkedés. 

A résztvevõ zalai óvodák közül a zalakarosi óvodát érte az a megtisz-
telõ felkérés a Humanitas  Alapítvány részérõl, hogy a projektzárón be-
mutathassa a projekt óvodai csoportokban való megvalósulását, a helyi
nevelési program területeinek kapcsolódását, illetve a gyermeki személyi-
ség fejlesztésében elért hozadékát. 

A prezentáción részt vevõk ezen kívül ízelítõt kaphattak a kívülrõl-be-
lülrõl megújult, megszépült óvodáról és az óvoda helyi programjából. A si-
keres prezentáció készítõje és elõadója Novák Ferencné volt. 

A zalakarosi óvodát választották

meg. A kivitelezési munkákat a Szabau
Invest Építõipari és Ingatlanforgalmi
Kft. 2014. március elején megkezdte és
várhatóan május közepén fejezi be.

A kivitelezés Behiákpusztán, a Ter-
mál úton, a Kossuth úton, a Fõ utcá-
ban, Újfaluban és Újmajorban folyik.

Az önkormányzat a pályázaton
kívül a Zrínyi utcai csomópontban
meglévõ 2 buszmegállóhoz
utasvárót épít a Termál úton el-
bontott várók felhasználásával, ez-
által valamennyi buszmegálló fe-
dett utasváró hellyel rendelkezik.

TÖMEGKÖZLEKEDÉS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
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Az elismeréseket ugyanis a sza-
vakon kívül az Utazok.hu portál
idén újra kézzelfogható díjakkal ju-
talmazta. A portál látogatói között
2013 õszén meghirdetett verseny-
ben hat kategóriában lehetett sza-
vazni Magyarország szállodáira, ami
közül az idei évben két kategóriá-
ban is helyezést ért el a Karos Spa.

A szálloda marketing részlege
által kiadott közlemény arról szá-
mol be, hogy a 2013-as évhez ha-
sonlóan idén is a dobogóra állha-
tott a szálloda Családbarát kategó-
riában, de ebben az évben egy má-
sik lista dobogójára is felkerült;
március 1-tõl a Legromantikusabb
szálloda kategória III. helyezése is a
hotel hírnevét dicsõíti. 

– Ez a helyezés nagyon nagy
büszkeséggel tölti el a szálloda
dolgozóit, hiszen ez a díj azt bizo-
nyítja, hogy egy szálloda képes ar-
ra, hogy megfelelõ szervezéssel,
programokkal ne csak egyféle
vendégkör igényét elégítse ki. A
régóta családbarát hotelként
aposztrofált Karos Spa a gyerek
nélkül utazó párokra, anyukákra
és apukákra is figyel, feltöltõdét
biztosítva a mindennapokhoz –

olvasható a közleményben. 
A versenyben az összesítésben

szintén elõkelõ II. helyet szerzett a
szálloda, amiért újra átvehette az
Aranycsengõ díjat, ami ezen a hé-
ten kikerült a recepcióra a korábbi
kupák, díjak mellé. 

A szálloda munkatársai köszö-
nettel nyugtázták a szavazók véle-
ménynyilvánítását, hiszen szá-
munkra a vendégek elégedettsé-

ge a legfontosabb. Ez a szálloda fi-
lozófiája is, így a szolgáltatások
számát és színvonalát is eszerint
alakítják ki.

Március 15 az óvodában

A kicsik egy héten át készültek erre a napra. Ismerkedtek az ünnep
jelképeivel: magyar zászló, kokárda, huszárok. A szabadságharchoz
kötõdõ személyek közül hallottak a költõ Petõfi Sándorról és Kossuth
Lajosról. Huszárokról szóló mondókákat, verseket, énekeket tanultak.
A kisfiúk csákót, a lányok pártákat készítettek nemzeti színekkel dí-
szítve. A szorgos  kis kezek nemzeti színû virágokat  készítettek, me-
lyet az ünnep elõtti napon a Batthtyány-szoborhoz vittek.

Novák Ferencné

Az utazó közönség már évek
óta a családbarát, romantikus és
hasonló jelzõkkel illette a Hotel
Karos Spa szállodát, a közelmúlt-
ban azonban a turisztikai szakma
is kitüntette a négycsillagos szál-
lodát.

ÚJABB ELISMERÉS A KAROS SPANAK

ZENEISKOLAI PROGRAMOK

ÉS EREDMÉNYEK

A zeneiskola tarka „programcsokorral” köszöntötte a tavaszt.
Március 10-én az érdeklõdõk koncertlátogatáson vettek részt Bu-
dapesten, ahol a Mûvészetek Palotájában a 180 fiatalból álló to-
kiói KEIO egyetem zenekarát hallhatták. 

Március 13-án az országos Filharmónia szervezésében a szom-
bathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar kápráztatta el a zeneszere-
tõ óvodásokat, iskolásokat és felnõtteket Grieg gyönyörû zenéjé-
vel. Ugyanebben az idõben a rézfúvós és fafúvós növendékek a
megye legjobbjaival mérték össze tudásukat, ahol nagyon szép
eredmények születtek: Darnai Máté és Gál Marcell trombitajáté-
kukkal arany minõsítést, Horváth Tamara, Kovács Luca klarinéttal
ezüst minõsítést értek el, Illés Petra harsonán bronz fokozatot
szerzett.

Köszönet a szervezõknek a színvonalas programokért, a felké-
szítõknek és résztvevõknek a szép versenyeredményekért!

Tarnai Lászlóné 
zeneiskolai intézményegység-vezetõ

Családbarát és romantikus
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Elsõ alkalommal mutatkozott
be Stuttgartban Zalakaros a
stuttgarti múzeumok éjszakája
nevû rendezvényen március 15-
én.

Hozzánk hasonlóan ilyenkor a
város összes múzeuma, közgyûjte-
ménye látogatható az éjszakai
órákban is. Itt mutatkozott be
most Zalakaros a Fürdõvárosok
Szövetségével közösen. A Magyar
Kultúra Házába látogatókat a für-
dõ nyújtotta lehetõségekrõl tájé-
koztatták a Tourinform iroda és a
turisztikai egyesület képviselõi  vi-
deofilm segítségével, ismertették
az új gyerekvilágot, valamint a
gyógyászati és wellness szolgálta-
tásokat.

A látogatókat népzenével és

kiállítással is vár-
ták, Varga
Attiláné mûvész-
tanár munkáiból
állított össze tár-
latot a turisztikai
egyesület.

Mindezek mel-
lett helyi ételek és
borok kóstoltatása
is zajlott. Szécsényi
Szabolcs, a
Tourinform Iroda
vezetõje elmond-
ta: sikeres volt a
rendezvény, több
száz érdeklõdõ
fordult meg a
karosi standnál a
program ideje
alatt.

Az elmúlt év novemberében alakult meg
a Zalakarosi Kulturális Egyesület, mely a kö-
zelmúltban tartotta idei évi elsõ közgyûlé-
sét.

A szervezet húsz taggal jött létre Novák
Ferenc polgármester kezdeményezésére. Az
egyesület alapszabályát már a megalakulás-
kor megfogalmazták, ahogyan akkor került
sor az elnökség megválasztására is. A tizen-
egy tagú elnökség vezetõje Horváthné
Nagy Elvira, õt kérdeztük a civil szervezet-
rõl.

– Az elnökségben a mûvészeti csopor-
tok vezetõi is részt vesznek. Az iskolát
Grófné Csatos Andrea igazgatónõ, a
BLOKK-ot benne a könyvtárral én, az ön-
kormányzatot pedig polgármester úr kép-
viseli. Az elnökhelyettesi tisztet Grófné
Csatos Andrea látja el, az egyesület titkára
Sinkovics Norbert. Társadalmi munkában
látjuk el a feladatokat. Az egyesület
Zalakarosi Kulturális Egyesület néven ke-
rült bejegyzésre, mely jogerõre 2013. de-
cember 30-án emelkedett. A mostani köz-
gyûlésen elfogadtuk  az egyesület szerve-
zeti és mûködési szabályzatát, és az elnök-

ség beszámolt az eddigi munkáról. Megbe-
széltük azt is, hogy az önkormányzathoz
benyújtható pályázatban mire kérjünk tá-
mogatást, illetve javaslatok hangzottak el
az éves munkatervhez.

Horváthné Nagy Elvira elmondta: az
egyesület szeretne önálló honlapot létre-
hozni, ahol a mûvészeti csoportok bemutat-
kozhatnának és kísérni lehetne a kulturális
programokat is, illetve a jelentkezéshez
szükséges jelentkezési lap is elérhetõ és le-
tölthetõ lenne. Addig, amíg ez nem készül
el, a BLOKK honlapján található  meg a
számlaszámuk, a belépéshez szükséges tud-
nivalók és jelentkezési lap.  

Arra a kérdésre, miként lehet belépni az
egyesületbe, az elnök elmondta: a jelentke-
zési lapot az elnökségnek kell eljuttatni,
döntés születik a felvételrõl 15 napon belül,
határozatot küldenek ki, s a tagdíjat kell ez-
után befizetni. A tagdíj magánszemélyek-
nek: 500 Ft/év, gazdasági társaságnak
50.000 Ft/év, egyéb szervezetnek 25.000
Ft/év, de pártoló tagság is lehetséges, mely-
nek díja  minimum 50.000 Ft/év.

A legfontosabb azonban, hogy az egye-

sület a település kulturális életének szerve-
zése, gazdagítása céljából alakult meg, alap-
vetõ feladatának a hagyományápolást, a
mûvészeti csoportok tevékenységének ko-
ordinálását tartja. Politikai tevékenységet
nem folytatnak semmilyen formában. 

Feladatuknak tekintik a kultúra, mûvé-
szetek népszerûsítését a kulturális rendez-
vényeken, fellépéseken keresztül, illetve
szociális integráló tevékenység végzését
olyan programokon, összejöveteleken ke-
resztül, amelyekkel az egyesületi tagok egy
közösségbe szervezõdnek.

Elkötelezettek az iránt, hogy alternatív
idõtöltés lehetõségét biztosítsák hasonló
érdeklõdésû, igényes és kulturált idõtöltést
keresõ emberek számára. 

A Zalakarosi Kulturális Egyesület szám-
laszáma: 75000246-100097700

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet-
Zalakaros.

Várják az egyesületbe belépni 
szándékozókat, de azokat is, akik csak 

pártoló tagok kívánnak lenni.

ELSÕ KÖZGYÛLÉSE UTÁN A ZALAKAROSI KULTURÁLIS EGYESÜLET

Stuttgartban mutatkoztak be

FÁNKOKRÓL MÉG EGYSZER

A Kanizsai Fánkfesztivál különdíjas csapatá-
nak teljes névsorát az alábbiakban közöljük:
Dörnyei Jánosné, Iker Jánosné (akit még a deko-
ráció,a kézimunkák is dicsérnek), Dörnyei János,
Pétervári Szeréna; Ritecz Józsefné pedig az itt-
hon sütött fánkot küldte be, tehát õ is részese
volt a sikernek.
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A farsangi hangulat jegyében a
délelõtti kis foglalkozások alkalmá-
val mulatságos történeteket, verse-
ket, vidám farsangi mon-
dókákat mondtunk – ze-
nehallgatásként ritmikus,
könnyû muzsikát hallgat-
tunk; a gyerekek kipró-
bálhatták az ütõs hang-
szereket is. Alkotásaink-
ban is megjelenítettük a
farsang színekben gaz-
dag szimbólumvilágát: ál-
arcot, bohócot készítet-
tünk, díszítettünk (külön-
bözõ technikákat alkal-
maztunk) – a gyurmázás
során „kerek fánkot”
próbáltunk formázni,
szaggatni. A  „kóstolga-
tók” alkalmával különle-
ges gyümölcsöket, zöld-
ségeket vizsgálgattunk,
falatozhattunk; a nagycsoportos
gyerekekkel közösen fánkot sütöt-
tünk a konyhában..

„Farsang napján” (húshagyó
kedden) fergeteges, igen derûs jel-

mezes mulatságot tartottunk a kis-
gyerekeknek. Ezen a napon már a
reggeli fogadtatás is más volt, mint
a többi napokon: a bölcsõde dolgo-
zói is vidám fejdíszeket öltöttek
magukra. Szólt a muzsika reggeltõl
délutánig, táncoltunk, énekeltünk,
lakmároztunk. Sok kisgyermek már
érkezés után jelmezbe bújt, aztán
következhetett az arcfestés. Így az-
tán egyszer csak varázslatos tün-

dérkék, oroszlánok, pókemberek,
katicabogarak sétálgattak a bölcsi-
ben. 

A tízórai és az ebéd is ünnepi,
díszes teríték mellett zajlott. A gye-

rekek nagy boldogságára a „varázs-
latos ernyõ” alatt is vidámkodhat-
tak. A délutáni hazamenetel alkal-
mával meglepetés zsákbamacska
várta a kicsiket (minden gyermek
szekrénykéjében olyan apróság la-
pult, amelynek biztosan nagyon
örült). A szülõk önkéntes adomány-
ként is vásárolhattak zsákbamacs-
kát – a javakból szép képeskönyve-
ket tudtunk vásárolni. Ezúton még

egyszer köszönöm a bölcsis szülõk
aktivitását, lelkesedését, nagylelkû-
ségét, mert e nélkül nem lehetett
volna teljes a farsangi mulatság.

Tóth Tímea bölcsõdevezetõ

A Zalaerdõ Zrt. pályázatot hirdet gyerekek 
és alkotó kedvû felnõttek részére. Várunk minden olyan alkotást, 
rajzot, tervet, vagy úakár fotót, ami a fenti címnek megfelelõen 

az „értelmes újrahasznosítás” témában készül.
A pályamûvekbõl az Obornaki Nyitnikék

Erdei Iskolában kiállítást rendezünk.
A legötletesebb, legkreatívabb alkotókat 
„Zöld Ajándékcsomaggal” jutalmazzuk!

Beérkezési határidõ: április 12. (szombat)
Az elkészített remekmûveket (névvel és címmel, gyerekeknél 

életkorral megjelölve) küldhetik postán, behozhatják személyesen 
a Zalaerdõ Zrt. központjába (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.),

vagy elhozhatják az obornaki Nyitnikék Erdei Iskola „ÉLJ ÖKOSAN”
elnevezésû nyílt napjára is 2014. április 12-én.

Kérjük, az alkotásokra vagy a borítékra írják rá a 
„Szemrevaló szemetek” jeligét!

A pályázat eredményhirdetése és a díjkiosztó 
2014. május 17-én lesz az erdei iskolában.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Szemrevaló szemetek”
Locsoló-

bál
A zalakarosi Szülõi Mun-

kaközösség ismét megrende-
zi a szülõk-nevelõk bálját,
melyre nagy tisztelettel és
szeretettel várják Önöket. 

A bált 2014. 04. 26-án
(szombaton) tartják az általá-
nos iskolában.

Belépõ és pártoló jegye-
ket az iskolában, a Szülõi
Munkaközösség tagjainál és
a bölcsõdében  is lehet vásá-
rolni.

Mókára hangolva
FARSANGOLTAK A LEGAPRÓBBAK

A tél múlását várva a bölcsi-
ben is vidámsággal teli farsangi
idõszakot élhettünk át - kicsik és
nevelõik egyaránt. Farsang kez-
detén az egész házat színes fé-
nyekkel, lampionokkal díszítet-
tük ki. 

A korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelõen a Zala-
karos és Térsége SE asztalite-
nisz szakosztálya és a Közössé-
gi Ház megrendezte az amatõr
városi bajnokságát. 

A Móra Ferenc Általános Isko-
la tornatermében 2014. március
8-án megrendezett versenyen a
szervezõk egyéni és páros kate-
góriában hirdettek eredményt. A
versenybírói feladatokat Adorján
József, a Zalakaros és Térsége SE
asztalitenisz csapatának az erõs-
sége látta el.

A torna jó hangulatban zaj-
lott le, a nézõk színvonalas mér-
kõzéseket láthattak. Az indulók
három nyert szettig tartó mér-
kõzéseket vívtak körmérkõzéses
formában. Az egyéni küzdelem-
ben a gyõzelmet Jámbor Balázs
szerezte meg Marton Ákos
elõtt. Harmadik helyen Vékony
Zsolt végzett. A párosok küzdel-
me papírforma gyõzelmet ho-
zott, hisz az egyéniben is dobo-
gón végzõ Jámbor Balázs és Vé-
kony Zsolt alkotta páros diadal-
maskodott. Második helyezett
itt a Horváth Szilárd–Németh
László alkotta páros lett, míg a
harmadik hely a Marton Ákos–
Nagy Dávid párosnak jutott.  A

Újabb

A ZALAKAROSI

VÁROSI ÉS ISKOLAI

KÖNYVTÁR NYITVA

TARTÁSA

Hétfõ:
12.00–16.30

Kedd:
12.00–17.00

Szerda:
9.30–10.30
12.00–17.00

Csütörtök:
12.00–17.00

Péntek:
12.00–16.30

Szombat:
9.30–11.30
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Az elmúlt hétvégen megkez-
dõdtek a küzdelmek a bajnokság
megyei III. osztályának déli csoport-
jában, ahol Zalakaros gárdája is sze-
repel. A csapat a tavaszi küzdel-
meknek az elsõ helyrõl vág neki.

Török Tamás vezetõedzõ el-
mondta: „a sikeres õsz után, mely-
nek köszönhetõen hat pont elõn-
nyel vágunk neki a folytatásnak,
nincs különösebb célkitûzése a
csapatnak, minden mérkõzést
meg szeretnénk nyerni. A holtsze-
zonban történtek változások a
csapat háza táján, hisz Lechner Ta-
más játékára munkahelyváltás
miatt már nem számíthattunk,
azonban Petriventérõl leigazoltuk
Farkas Pétert, aki ifjúsági korában
itt nevelkedett.”

A csapat helyezése megõrzése
érdekében heti egy edzéssel és
edzõmérkõzésekkel készült. Utób-
biak jól szolgálták felkészülést, me-

lyeken elsõsorban a hosszú szünet
utáni játékon, illetve a taktikai el-
képzelések gyakorlásán volt a fõ
hangsúly.

Az elsõ tavaszi fordulóban azzal
az Eszteregnyével csaptunk össze,
akik ellen az õszi mérkõzésünk a
sportorvosi papírok miatt elma-
radt. Az ellenfél az átigazolási idõ-
szakban igencsak aktív volt (hét já-

tékost igazoltak), ezért egy kicsit
„sötét ló” volt a számunkra. A Kiss
– Bogdán, Schmidt, Varga (Jámbor),
Bognár (Józsa) – Farkas, Jankovics
(Török), Szûcs (Deutsch), Szabados
(Vékony), Sinkovics (Imrei), Csöndör
(Illés) összetételû csapat játékát az
elsõ félidõben a szembeszél is ne-
hezítette, gólhelyzet csak ritkán
alakult ki, fõleg mezõnyjáték folyt.
Mindezek ellenére Csöndör Zoltán

révén egy közeli találattal sikerült a
félidõre egygólos elõnyre szert ten-
ni. A második félidõt már széllel tá-
mogatva és három friss emberrel
kezdtük, melynek köszönhetõen
szûk negyed óra alatt három gólt
szerezve sikerült a mérkõzést el-
dönteni. Elõbb egy szép kiugratás
után Csöndör Zoltán duplázta meg
góljainak számát, majd Imrei Balázs

fejelt közelrõl egy beívelés után a
léc alá, csapatunk negyedik gólját
pedig Imrei Balázs buktatása után
megítélt büntetõbõl Illés Imre sze-
rezte. A végeredményt (5:0) Vé-
kony Zsolt állította be a 80. perc-
ben, aki Farkas Vilmos beadását
emelte át a vendégek kapusán. Bár
a mérkõzés elején kicsit tartottunk
az ellenféltõl, végül magabiztos
gyõzelmet arattunk, megadva a

„kezdõlökést” a remélhetõleg sike-
res folytatásnak.

A hátralévõ mérkõzéseink: 15.
forduló: 2014. 03. 23., 15.00: Bajcsa
SE–Zalakaros. 16. forduló: 2014. 03.
29., 15.00: Zalakaros–Petriventei SE.
17. forduló: 2014. 04. 06., 15.30:
Palini FC–Zalakaros. 18. forduló:
Zalakaros–Belezna (az ellenfél visz-
szalépése miatt elmarad). 19. fordu-
ló: 2014. 04. 20., 16.00: Miklósfa–
Zalakaros. 20. forduló: 2014. 04. 26.,
16.00: Zalakaros–Pogányszent-péteri
STE.  21. forduló: 2014. 05. 04., 16.30:
Murakeresztúr SE–Za-lakaros. 22. for-
duló: 2014. 05. 11., 16.30: Zalakaros–
Bázakerettye SE 23. forduló: 2014.
05. 17., 17.00: Letenye SE II.–Zalaka-
ros. 24. forduló: 2014. 05. 24., 17.00:
Zalakaros–Sormás SE. 25. forduló:
2014. 06. 01., 17.00: Bagola SE–Zala-
karos. 26. forduló: 2014. 06. 08.,
17.00: Zalakaros–Sandi SE.

Szurkoljunk együtt csapatunk-
nak!

DARTS
A Babati Borozó tulajdo-

nosai elsõ alkalommal ren-
deztek Darts versenyt. A
2014. március 15-én megren-
dezett versenyre huszonné-
gyen neveztek.

Gerencsér Regina fõszer-
vezõ elmondta, hogy vendé-
geik körében egyre többen
bíztatták õket, hogy a helyi
adottságokat kihasználva
tartsanak darts versenyt,
ezért vágtak bele a torna
megrendezésébe. Szeretnék,
ha e kezdeményezés hagyo-
mányteremtõ módon foly-
tatódna  a jövõben is. 

A nevezõket 3  nyolcas
csoportba sorsolták, ahol
körmérkõzésekkel döntöt-
ték el a csoporton belüli he-
lyezést. Az 501-es játékban a
mérkõzések 2 nyert játékig
tartottak. A csoportokból az
elsõ két helyezett jutott a
döntõbe, ahol szintén ját-
szott mindenki mindenkivel,
így alakult ki a végsõ sor-
rend.

Az I. Babati Darts Ver-
senyt végül Karakai László
nyerte meg, Horváth István
és az egyik fõszervezõ, Ge-
rencsér Beáta elõtt. A dobo-
gósok értékes kupadíjazás-
ban részesültek. 

Minden mérkõzést nyerni szeretnének

LABDARÚGÁS

szervezõk a dobogósokat oklevél-
lel jutalmazták, melyet a verseny
bírája adott át. Sajnos a verseny is-
mét kis létszámban zajlott, azon-
ban örömteli, hogy a visszatérõ
versenyzõk mellett évrõl évre
felfedezhetünk új arcokat is, s re-
méljük, ez a tendencia a jövõben
is folytatódni fog. 

Stégli János fõszervezõ el-
mondta, hogy a minden év már-
ciusában megrendezésre kerülõ
versenyen idén is küzdelmes mér-
kõzések zajlottak, s a résztvevõk
részérõl igényként fogalmazó-

dott meg, hogy évente kettõ al-
kalommal is szervezzék meg a
versenyt.

Reméljük, hogy a legközelebbi
tornára, melyre akár már idén is
sor kerülhet, a mostaninál többen
neveznek, hiszen Zalakaroson
meghatározó szerepet tölt be ez a
sportág.

ASZTALITENISZ

bajnokság még az idén?
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BORVERSENY
A Dél-Zalai Hegyközség 2014. március 29-én (szombat)

Nagyradán a Kultúrházban tartja 
A SORON KÖVETKEZÕ TERMELÕI BORVERSENYÉT. 

A borversenyen való általános részvételi feltételek megegyeznek
az elõzõ évivel, azaz a borok bírálatát szakértõkbõl álló bizottság
végzi, amely értékelés alapján oklevelet ad ki. Aki a borversenyen
részt kíván venni, annak fajtánként 2 db mintát kell leadni. 

Leadási idõpont és helyszín: 
2014. március 24 – március 27-ig 8-16 óráig.

Nagyrada, Kossuth 51. (Hegyközség iroda) – 
Ezután nevezést nem fogadunk el! 

A borversenyre a mintákat 0,75l-es üvegpalackban kérjük leadni!
Egy minta bírálati díja 500 Ft, minden további minta 300 Ft. Az
üvegeket kérjük címkével ellátni a következõk szerint: a termelõ ne-
ve, címe, évjárata, fajtája, és termõhelye.

FIGYELEM! – Felhívás 
a Zalakaros Város Bora cím elnyerésére

A borverseny keretében minõsítik azokat a borokat is, amelyek
pályáznak a Zalakaros Város bora cím elnyerésére. 

Zalakaros Város fehér bora illetve vörös bora cím, elnyerési fel-
tételei a következõk: 

• elõzetes bejelentkezés a Közösségi Háznál (2014. március 21-
én 16:00-ig), 

• elõzetes helyszíni mintavétel lehetõsége (elõzetes egyeztetés
alapján);  

• a fehér bor esetében Zalakaros közigazgatási területén ter-
mett szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább  500 liter áll a
termelõ rendelkezésére (egy edényben) a verseny idõpontjá-
ban;

• a vörös bor esetében a Zalakaros Térsége Egyesült Hegyköz-
ség települései területén termett szõlõbõl készült bor, amely-
bõl legalább 500 liter áll a termelõ rendelkezésére (egy
edényben) a verseny idõpontjában;

• származási bizonyítvánnyal (hegybírótól) és OBI vizsgálattal
rendelkezik, a szakmai zsûri ajánlását bírja. 

• város bora versenyen résztvevõknek összesen 3 db mintát kell
leadni

Egyéb feltétel: a cím elnyerése esetén a termelõ hajlandó az ön-
kormányzat számára a kívánt mennyiséget elõre egyeztetett áron
eladni.

Info: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Közösségi Ház intézmény egysége

Mobil: 30/983-3944

TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
A Zalakomári Általános Iskola által: A táj, ahol élünk címmel meg-

hirdetett rajzpályázaton 2. helyezést ért el: Horváth Lili Virág 3. osztá-
lyos tanuló. Felkészítõ tanára: Kovács Zoltánné.

2. helyezést ért el Csöndör Kamilla 6. osztályos tanuló és szintén 2.
helyezést ért el Kovács Luca 7. osztályos tanuló. Felkészítõ tanáruk:
Erheticsné Kuklek Krisztina.

A ZALAKAROSI Szilágyi cukrászdába takarítónõt keresünk négy órás, délelõtti munkára, áprilisi kez-
déssel. Elsõsorban zalakarosiak jelentkezését várjuk. Jelentkezni a szilagyi.cukraszda@gmail.com email címen
illetve a 06 30 2475 754 -es telefonszámon Dobrádi Mónikánál lehet.

TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén 
2014. ÁPRILIS 12-ÉN (SZOMBATON) HÁZTARTÁSI LIM-LOM 

GYÛJTÉSE TÖRTÉNIK.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
elektronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék,
gyógyszer, autógumi)!

Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat április 12-én reggel 7
óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító
gépjármû haladási útvonala mentén.

2014. április 12-én elektronikai hulladék (TV, hûtõ, háztartási kis-
gépek), valamint személygépkocsi autógumi gyûjtése is történik.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat április 12-én reggel 7 – 10 óra kö-
zött helyezzék el kizárólag a Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti
Tûzõrség belsõ parkolójában ideiglenesen kialakított gyûjtõhelyen!

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

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

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal


