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Tuningosok randevúztak a Gyógyfürdõ téren
Sebesség, autógumi, kasztni
nem számított, de még csak az
sem, hogy a környék rendõrrel
volt tele: a harmadik alkalommal
megrendezett Tuning Találkozón
ugyanis épp az elõbb felsoroltak
adták az igazi látványt és izgalmat, s a rendõrök is inkább a biztosítást végezték, semmint az
autós találkozón túráztatott autók tulajdonosait igazoltatták.
A Kanizsa Tuning Egyesület és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület által
szervezett autós találkozó és
-bemutató idén is hatalmas népszerûségnek örvendett, az autócsodákat több százan járták körül. Izgalmas versengésnek lehettek tanúi a
kilátogatók, hiszen volt itt kipufogó
verseny (kié a hangosabb), drift
õrület, autó szépségverseny, sõt autós limbó is; utóbbi során az volt a
nagy kérdés, mi az a legalacsonyabb szalag szint, ami alatt még el
tud csúszni az autó. Hogy minél
ügyesebb legyen a verda, jól meg is
pakolták emberekkel, hiszen az így
lejjebb kerülõ kerekek is segítették
a könnyebb átjutást.
A találkozót és városunkat a He-

Autóslimbó – az emberekkel jól megpakolt autó könnyebben átcsusszant a léc alatt.
likon Rádió kitelepüléssel is népszerûsítette, élõ kívánságmûsorral is
érkeztek a stúdiósok, sok szó hang-

zott el a rendezvény kapcsán Zalakarosról, a fürdõrõl és a programokról is.

A nagy sikerû találkozó fergeteges bulival zárult, Essem adott koncertet a gyógyfürdõ téren.

AUTÓS ÕRÜLET

Minél hangosabb, minél jobban füstöl, minél jobban gyorsul, csak ez számított.
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az európai parlamenti képviselõk választására 2014. május 25-én
kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.
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 választás kitûzését követõen, legkésõbb a 2014. május 23-án 16 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerint helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követõen módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben
vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, a 2014.
május 23-án 16 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2014. május 23-án 16 óráig a helyi választási irodához,
a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhetõ adatai pontos feltüntetésével
és aláírásával ellátott bejelentésben!
FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétõl eltérõ településen és mozgóurnával szeretne szavazni, az a
kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja
le, mert csak ebbõl a szavazókörbõl tud hozzá a szavazatszámláló 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 szerinti választási irodában.
A kérelemnyomtatványok elérhetõk: http://www.zalakaros.
hu/varoshaza/2014-evi-europai parlamenti valasztasok/ valamint a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is, mely a
megjelölt oldalról is elérhetõ (Választási információk címrõl).
A választással kapcsolatos bármely kérdésben 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.
Bodor Johann HVI munkatárs – (93)340-100/119
Zalakaros, 2014. május 19.
Szabóné dr. Csányi Mariann sk., jegyzõ, HVI vezetõ

Zárt ülésen történt
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET tárgyalta és elfogadta a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. 2013. évi beszámolóját a
mérleg és az eredmény kimutatás
tekintetében. A 2013. évi mérleg
fõösszegénél az összes eszközérték
6.019.063 ezer forintban, az összes
forrás érték 6.019.063 ezer forintban került megállapításra. A 2013.
évi adózás elõtti eredményt 33.674
ezer forintban, az adófizetési kötelezettséget 157 ezer forintban, az
adózott eredményt 33.517 ezer forintban állapították meg.
A Közgyûlés egyhangúlag megerõsítette, hogy a 2013. évi osztalék
jogával nem kíván élni.
Az adózott eredményt a Zrt.
eredménytartalékába helyezik a
fejlesztések finanszírozására.
MINDEZEK mellett a képvielõtestület 50.000.000 forintos alaptõke emelést szavazott meg a Zrt. részére, melyet két részletben bocsátanak a cég rendelkezésére, az elsõ
részletet ez év május végéig, a másodikat a jövõ év március végéig.
Ezzel összefüggésben módosították a társaság alapszabályát is.
AZ ALAPTÕKE emeléshez szükséges pénzügyi fedezet a 2014. évi költségvetésben biztosított, 5 millió forintot a tárgyévi költségvetésbõl, 45 millió forintot pedig a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítanak.
DÖNTÉS SZÜLETETT a Gránit
Zrt. vezérigazgatójának 2013. évi
prémiumáról
is.
Miután
a
vendéglétszám meghaladta a prémium kiadás feltételeként meghatározott számot, a jutalmat megítélte a testület. Megfogalmazták a
2014. évi prémium feltételeket is.
Eszerint a 2014. évben az üzleti
tervben meghatározott 541.250 fõ
vendéglétszám elérése esetén válik
lehetõvé a munkaszerzõdés szerinti
prémium összeg 25 százalékának
kifizetése.
A 2014. évben az üzleti tervet
meghaladó túlteljesítésnél 541.250 fõ
vendéglétszám + 25.000 fõ elérése
esetén, a munkaszerzõdés szerinti
prémiumösszegnek az 50%-a kerül
kifizetésre, ha pedig a meghatározott
vendégszámot +37.500 fõvel lépik túl,
a prémium összegének hetven százaléka jár a vezérigazgatónak.
NYÍLT KÖZBESZERZÉSI eljárás
után eredményt hirdetett a testület
a Magyarország–Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési
Program címû pályázat keretében
megépítésre kerülõ Zalakaros, Üdülõsor–Újfalu között tervezett kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok–Zalakaros közti kerékpárút felújítás kivitelezési munkái tárgyában
kiírt ajánlati felhívásra benyújtott

pályázatok esetében. A munkálatokat a nagykanizsai Bauterc-Prizma
Kft. végezheti.
ELBÍRÁLTÁK a Móra-iskola
konyha és elektromos hálózat felújítás kivitelezési munkáira kiírt árajánlatokat is, a testület a kivitelezésre a nagykanizsai JNST Építõ
Kft-vel köt szerzõdést.
A TERMÁLTÓ és Ökopart projekthez kapcsolódó beruházásként
a testület közbeszerzési eljárást indít a „Turbo illetve Kamikaze csúszda” elõkészítõ munkálataira – errõl
is döntöttek zárt ajtók mögött.
UGYANCSAK döntés született
arról, hogy a KÖZOP-3.5.0-09-11
kódszámú, „Kerékpárút-hálózat
fejlesztése” címû 94.300.000 forint
összegû pályázati kiírásra pályázati
anyagot nyújt be a város.
A 2014. JÚNIUS elején induló
közmunka programmal kapcsolatban döntöttek arról, hogy a felvenni kívánt közmunkások bérének
és járulékának 30 %-t, illetve a
programhoz szükséges dologi költségek fedezését a tartalékból a térkõ gyártáshoz biztosított 6.000
ezer forintból fedezi az önkormányzat.
Bõvíteni kívánják a város közvilágítását, ennek költségeihez bruttó 1.139.698 forintot a 2014. évi
költségvetésében villamos hálózat
bõvítésre elkülönített 3 millió forint
tartalékból csoportosítják át.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton szeretnénk felhívni a
figyelmüket, hogy a helyi zajvédelmi rendelet értelmében a
május 1. és szeptember 30. közötti idõszakban a robbanómotoros kerti géppel keltett üzemi
zajkeltés a környezeti zaj határértékeinek betartása mellett az
alábbi idõpontokban folytatható:
Hétköznap: 7:00 és 13:00, valamint 15:00 és 20:00 között
Vasárnap és ünnepnapokon:
9:00 és 12:00 között
A felsorolt idõtartamokat leszámítva zajkeltéssel járó tevékenység nem végezhetõ. Mind a
Zalakaroson élõ lakosok, mind
pedig az ide pihenni érkezõ vendégek nyugalmának érdekében
kérünk mindenkit a rendelet önkéntes betartására.
Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük!
Zalakaros, 2014. május 16.
Novák Ferenc polgármester
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Tematikus táborok a Zobori KalandoZoo-ban
Országosan is egyedülállónak,
minta értékûnek nevezte V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár és Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ a
zalaszabari
Zobori
KalandoZoonál szervezett gyermektábort, ahol játékos formában ismerkednek a résztvevõk
Zala megye történetével, hagyományaival, természeti környezetével.
– A gyerekek a Felelõs Gyermekpolgár Program keretében, tematikus programokon keresztül ismerhetik meg megyénk történelmét és hagyományait. Bízunk benne, hogy amellett, hogy felhõtlenül szórakozhatnak itt, olyan kötõdés is kialakul bennük szûkebb
hazájuk iránt, amely felnõtt életükre is kihat; ha fogalmazhatok
így: õszintén reméljük, hogy zalai

A ZALAI GYÖKEREKET ERÕSÍTI

gyökereik erõsítésével felnõttként sem hagyják el megyéjüket –
árulta el a program lényegét
Czirákiné Pakulár Judit projektkoor-

dinátor, amikor a sajtó nyilvánossága elõtt mutatták be a kalandpark
tematikus táborúnak célját.
A nyílt napon elhangzott: a tá-

bor a nyár folyamán
közel kétszáz gyermeket fogad (ott jártunkkor éppen a Móra-iskola harmadik osztályosai számára szerveztek tematikus tábort),
emellett továbbra is
várják a hátrányos
helyzetû, ámde jól tanuló fiatalokat a Holnapocska Tábor keretében, s a daganatos
betegségben szenvedõ, gyógyító terápiában részt vevõ gyermekeket is várja a
Kalandozoo.
A tábor az idei évtõl
nyitott, bárki által látogatható belépõdíj ellenében, emellett szervezik a rengeteg látványos
elemmel kiegészült tematikus táborokat augusztus végéig.

Az ovisok is megismerhették
KÖRNYEZETBARÁT VADGESZTENYE VÉDELEM
A vadgesztenyefák injektálásának folyamatát nézhették végig az
óvodások a közelmúltban, a kivitelezést vezetõ cég, az OberleitnerAgro Bt. vezetõje, Kovács Zoltán jóvoltából.

Anyák napját ünnepelték
Bölcsõdések, óvodások, iskolások ünnepelték május elsõ vasárnapján az anyukákat. A legkisebbek már napokkal korábban szorgosan
és izgatottan készülõdtek nevelõikkel.
Lelkesen készítették el gyönyörûséges alkotásaikat, az ajándékot.
Közösen muffint is sütöttek, melylyel vendégül látták az édesanyákat. Közben anyák napi verseket
mondogattak, köszöntõ énekeket
daloltak. Az ünnepi délutánon a
Breki csoportosok vendégül látták
anyukáikat.
Az ünnepi készülõdés részeként
szinte virágba borult az egész bölcsi. A „nagyok” anyukájuk ölébe
kucorodva közösen mondták el köszöntõ versikéjüket, énekeltek,
majd átadták nagy gonddal készített ajándékaikat és virágukat. Végül kellemes társalgás mellett fo-

gyasztották el anyukák és gyerekek
a finomságokat. A „picurkák” nevelõikkel közösen, összebújva köszöntötték fel szeretett édesanyjukat.
Az óvodások készülõdésérõl korábbi számunkban már olvashattak;
az iskolások verssel, dallal, színdarabbal, zenével köszöntötték az
anyukákat az iskolában. A legnagyobb ajándék minden édesanyának gyermeke szereplése, gondos,
titkos készülõdése volt, a könnyek,
amiket lopva törölgetett a szeme
sarkából több anyuka, az igazi, boldog köszönet volt az õszinte, önzetlen gyermeki szeretetért.

– A Föld Napja alkalmából született az elhatározás, hogy ha már
mindenképpen injektálunk, akkor
mutassuk ezt meg a jövõ generációjának is. A kis lurkók nagy
örömmel fogadták a felkérést, és
együtt injektáltuk be Zalakaros
legszebb
és legöregebb vadgesztenyefáját,
a levélakn á z ó
moly kártételét
megelõzendõ. A
kis
famentõk
odafigyelve,
pontosan betartva az utasításokat, segédkeztek. Fontos volt
megmutatnunk nekik, hogy milyen korszerû módon lehet hatékonyan védekezni úgy, hogy mégis környezettudatosak maradjunk.
A beavatkozás végeztével minden
kis „kolléga” jelképes ajándékot
kapott. Ezzel egyidõben természetesen a város összes vadgeszte-

nyéje megkapta az ez évi védõoltását – tudtuk meg Kovács Zoltántól.
Az eljárás lényege, hogy a védendõ fáknál a kéreg alá injekciózott hatóanyag a fa tápcsatornáin
keresztül eljut a levélzetbe és itt le-

ülepedve beépül a levéllemezkékbe. A kikelõ lárva az elsõ
táplálkozáskor magába veszi a méreganyagot és elpusztul. Az eljárás
a ma alkalmazott leghatékonyabb
növényvédelmi eljárás. Szemben a
permetezéssel, itt nem jut a
növényvédõszer a környezetbe, valamint a kezelésre nincs hatással az
idõjárás.
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Erõsödõ nemzetközi kapcsolatok
NAGYSZABÁSÚ PARTNERTALÁLKOZÓRA KÉSZÜL A VÁROS
A közeljövõben a város történetében mindeddig egyedülálló eseményre, Zalakaros partnertelepüléseinek nagyszabású találkozójára
kerül sor. Június 12. és 15. között uniós pályázati támogatással 160
kultúrát ápoló és 25 fõ hivatalos delegáció érkezik hozzánk és mutatkozik be.
–
Asperhofen,
Puchheim,
Olesno, Nedelisce képviselõit látjuk vendégül ezekben a napokban. A találkozó fogadtatása
rendkívül kedvezõ volt, a magam
részérõl pedig kifejezetten örülök
annak, hogy ilyen mértékû élénkülés következett be nemzetközi
kapcsolataink terén, mint amilyet
az elmúlt 2–3 évben tapasztalhattunk – mondta Novák Ferenc polgármester, akivel a találkozó kapcsán Zalakaros nemzetközi kapcsolatainak változásairól beszélgettünk.
– Miért tartja fontosnak a települések kötõdését?
– Ennek esetemben elsõsorban
érzelmi oka van: a kezdetektõl
részt veszek valamennyi kapcsolat
kiépítésében. Ezek 5–25 évet jelentenek. Rengeteg barátság, élmény kötõdik hozzájuk. Ezen
felül azonban városi szinten is számos esetben ismertük el partnereinket, mindhárom testvértelepülés vezetõit, aktív közremûködõit
különbözõ elismerésekben részesítettük. Arra büszke vagyok,
hogy e területen végzett munkám
elismeréséül Puchheim és Olesno
magas kitüntetését vehettem át.
Hallottam, hogy polgármesterként túl nagy figyelmet fordítok
erre a területre. Részben igaz, hiszen egyszerû turistaként, a közmûvelõdésben és a turizmusban
dolgozóként, most pedig polgármesterként is ezer szállal kötõdöm hozzájuk.
– Az érzelmi kötõdés mellett
mi mindenben segíthet egy ilyen
jellegû kapcsolat?
– Puchhemi barátaink folyamatosan nyújtanak anyagi segítséget
a kapcsolatépítéshez, és kevesen
tudják, hogy a puchheimi önkormányzat több mint egy évtizedig
anyagilag, munkával segítette
Zalakaros ismertebbé tételét a bajor régióban. Sok száz, ezer ember
vitte el jó hírünket az adott térségbe. Többen láthatták, átélhették azt a fantasztikus élményt,
amikor a Karos Táncegyüttes fellépett az Oktoberfesten, vagy
múlt évben a táncosainkat felállva
ünnepelték Lengyelországban.

Rengeteg segítséget kapunk
tõlük a külföldi turisztikai marketing munkához, a településmarketinghez, ugyanakkor tapasztalatokat szerzünk arról is, hogy mások

miként szervezik a település életét. Például osztrák barátaink
LEADER-programját is megismerhettük, és rengeteg hasznos információt szerezhettünk be a saját
programjainkhoz ezáltal.
– Ez az év már az elmúlt néhány hónapban is eddig példátlan együttmûködést hozott. Melyek voltak ennek legkiemelkedõbb állomásai megítélése szerint?
–
Legrégibb
partnerünk,
Puchheim esetében ez év januárjának végén került sor látogatásra
általam a bajor testvérvárosba,
majd március 20–23. között a Német-magyar Egylet 50 fõs civil
küldöttsége látogatott el hozzánk. Április 12–14-én a Zöld Ág
Táncegyüttes mutatkozott be Németországban, illetve ekkor hivatalos küldöttség is utazott ki.
Asperhofenben nemrégiben
jártak fúvósaink és szintén egy hivatalos delegáció, Olesnoban május 8. és 12. között részt vetünk az
ottani XIX. „Rosenbergi Békefutás” rendezvényen, s meghívást
kaptunk az Olesnoi Városnapra is,
melyen négyfõs delegáció képviseli majd Zalakarost. Lengyel katolikus fiatalok zalakarosi látogatására kerül sor júliusban, szeptemberben pedig 45 fõs lengyel nyug-

díjas csoport látogat Zalakarosra.
Nem hivatalos partnerünk, de
évek óta kulturális kapcsolat köt
össze minket a horvátországi
Nedeliscével, így õket is várjuk a
partnertelepülési találkozóra két
kulturális csoporttal és egy hivatalos delegációval. Már hagyományos a kulturális csoportjaink fellépése a terményfesztiválon
(szeptember vagy október hó-

nap), illetve az adventi ünnepségek mûsorába is bekerült az õ
énekkaruk fellépése.
Örvendetes, hogy az iskola is
bekapcsolódott a nemzetközi
együttmûködésbe egy projekt
segítségével, s nálunk június

12–14 között tartjuk A mesék élni tanítanak…címû projektzáró
rendezvényt. Ebben az évben is
meghirdettük a partnertelepülések gyermekeinek a rajzversenyét.
– Szó esett egyéb kapcsolatok
kiépítésérõl is a testület ülésein.
Mely településekkel válna lehetõvé a nemzetközi együttmûködések bõvítése?
– A szlovéniai Starse várossal a
LED-es program keretében kerültünk kapcsolatba, karosi gyerekek
is jártak Starséban, illetve 106
szlovén
fiatalt
fogadtunk
Zalakaroson.
Április 25-én a
Starsei Nõi egyletet is vendégül
láttuk, s úgy vélem, jó a fogadókészség a baráti kapcsolatok további ápolására. Felkeresett bennünket az erdélyi Kovászna küldöttsége is, szívesen alakítanának
ki velünk testvérvárosi kapcsolatot, s kínai érdeklõdés is mutatkozott Zalakaros iránt, ennek azonban még nagyon az elején vagyunk.
Régi álmom volt, hogy a meglévõ kapcsolatokat igazi tartalommal töltsük meg, élénkítsük, ezáltal is új irányt szabva Zalakaros
külkapcsolatainak. Úgy látom, jó
irányban haladunk, és turisztikai
szempontból sem elhanyagolhatóak az elért eredmények.

TÁJÉKOZTATÓ A PET PALACKOK
A
ZALAISPA
Nonprofit Zrt. a 2014.
évben is folytatja a háztartásokban keletkezõ mûanyag hulladékok térítésmentes házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtését.
A házhoz menõ szelektív gyûjtés során a ZALAISPA Nonprofit
Zrt. a kommunális hulladék gyûjtéséhez hasonlóan a hasznosítható
mûanyag hulladékokat közvetlenül az ingatlan elõl gyûjti be az erre a célra kiosztott 120 literes
emblémás sárga színû zsákokból.
Amennyiben igénybe kívánják
venni a szolgáltatást, kérjük, hogy
a zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki.
Kérjük továbbá, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra taposva rakják a gyûjtõzsá-

kokba, mert így kevesebb helyett
igényelnek, megnövelhetõ a zsák
befogadóképessége, és szállítása
is gazdaságosabb. Fontos, hogy
soha ne tegyenek a zsákokba
zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot,
valamint ismeretlen anyagot,
egyéb szemetet. A szennyezett
hulladék nem kerül újrahasznosításra.
Mi kerülhet a szelektív hulladékgyûjtõ zsákba?
– PET palack (ásványvizes, üdítõs flakonok)
– PP+HDPE mûanyag, fólia,
nylon szatyor
– Élelmiszer tárolására használt
mûanyag flakon, kanna kimosott
állapotban
Zsíros, élelmiszerrel, vegyszer-
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Az osztrák partnertelepülés
meghívására a Karos Fúvósegyüttes és hivatalos delegáció
látogatott el Asperhofenbe. Az
apropót az ottani fúvós együttes
koncertje adta, illetve a térség
LEADER eredményeinek a megismertetése.

Asperhofenben fújták
HIVATALOS DELEGÁCIÓ AZ OSZTRÁK TELEPÜLÉSEN
tett; a felesleget
természetesen
értékesítették.
Este pedig jó
hangulatú, színvonalas koncertet adott a Karos
Fúvósegyüttes, zenészeink nagy sikert
arattak.
Másnap a helyi
t û z o l t ó á l lo m á s
és Zeneotthon
megtekintése
után indult haza
a csapat.

Május 10-én a zenekar tagjai
kiránduláson vettek részt, a hivatalos delegációnak pedig különbözõ projekteket mutattak be a
házigazdák.
Elsõként az osztrákok életében meghatározó szereppel és
hagyományokkal
rendelkezõ
tûzoltó egyesület életét mutatták be. A szertár profi felszereltséggel, közösségi helyként való
mûködése irigylésre méltó.
Ezt követte a több település
összefogásával létrehozott, modern hulladékudvar megtekintése.
A berkenye, a térségben meg-

termõ „gyümölcs” mint termék
jó példája a szerény lehetõségek
maximális, profi kihasználásának.
Érdekesség volt a nálunk már
kiveszõfélben lévõ erdei faszénégetõ mesterség ottani megléte,
a termék menedzselése honlap,
facebook oldal által, illetve a piaci szegmens megtalálása, bemutatóterem létrehozása, mely
mind követendõ módszer a termékek menedzselésre.
A délutánt egy magángazdaságban mini vízierõmû, napkollektorok megtekintése zárta,
mely saját energiaellátást jelen-

SZERVEZETT GYÛJTÉSÉRÕL
rel szennyezett hulladékot, illetve
háztartási hulladékkal szennyezett
mûanyagot nem szállítanak el.
A szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékot az alább megjelölt szombati napokon szállítják el:
Június ..............................07.
Június................................21.
Július ................................05.
Július ................................19.
Augusztus ......................02.
Augusztus ......................16.
Augusztus ......................30.
Szeptember ....................13.
Szeptember ....................27.
Október ..........................04.
November ......................01.
December........................06.

Kérjük, a szelektíven gyûjtött
mûanyag hulladékot kizárólag a
naptárban jelölt szállítási napon
helyezzék ki.
A Gyûjtõjáraton dolgozók minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyûjtõ zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi mûanyag hulladékkal teli zsákot Ön
kihelyezett.
Felhívjuk a figyelmet, hogy üres
hulladékgyûjtõ zsák a Zalakarosi
Közös Önkormányzati hivatalban
is beszerezhetõ.
Zalakaros, 2014. május 16.
Novák Ferenc
polgármester

A XIX. OLESNOI BÉKEFUTÁSON
A közelmúltban a Móra-iskola diákjai és kísérõ pedagógusuk a
lengyel fél meghívására részese lehetett a XIX. Olesnoi Békefutásnak. Az ott történteket a gyerekek az alábbiakban foglalták össze:
Zalakaros városát képviseltük a zalakarosi Móra iskola tanulóiként (Koma Bence László, Bali Szabolcs és Egry Miléna) az idei
tanévben megrendezett lengyelországi Olesnoi Békefutáson. Kísérõnk Lengyel Éva tanárnõ volt.
Május 9-én, pénteken már kora reggel útra keltünk, mert tudtuk, hogy hosszú út áll elõttünk. Az utazás gyorsan eltelt, délutánra meg is érkeztünk az Alexandra Hotelbe.
A vacsoránál az olesnoi polgármester és a képviselõk szeretettel köszöntöttek bennünket, zalakarosiakat és az aushbergi vendégeket. Szombaton délelõtt a közeli Szent Anna templomba látogattunk, amely egy 15. századi fatemplom, de még mindig helyet ad a vallási találkozóknak.
Délután a helyi stadionban gyülekezett a futók és látogatók
hada. A megtelt stadionban a megnyitó igazi olimpiai hangulatot
varázsolt, és mindenki izgalommal várta a nagy megmérettetést.
Mi, karosiak kiválóan szerepeltünk és próbáltunk helyt állni a sok
sportoló között. Éva néni és Tibi bácsi (sofõr) is végigfutották a kijelölt távot.
Kellemes és szórakoztató
hangulatban telt a délutánunk,
majd fáradtan tértünk vissza a
finom vacsorához. Vasárnap kirándulást szerveztek a közeli városba, ahol a fõbb nevezetességeket tekintettük meg egy idegenvezetõvel. A búcsúvacsorán
mindhárom ország (Lengyelország, Magyarország, Németország) megköszönte az itt töltött
kellemes napokat és a vendéglátóink kihangsúlyozták a jövõbeli
szoros barátság fontosságát.
Köszönjük, hogy képviselhettük városunkat és a sok-sok élményt, amivel gazdagodtunk!
Egry Miléna 7. osztályos, Bali Szabolcs és Koma Bence
László 6. osztályos tanulók és Lengyel Éva pedagógus
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EGÉSZSÉGHETET
RENDEZTEK
Idén májusban a DÖK szervezésével ismét megrendeztük
az egészséghetet.
Hétfõn délután a nagycsoportos és az alsós fiúk számára
foci kupát szerveztünk. Két
csoportban versenyeztek a
csapatok, jó hangulatú mecscseken mutatták meg tudásukat, s büszkén vették át
Jankovics Attila tanár úrtól érmeiket.
Erre a napra meghívtuk
Heller Péterné védõ nénit, aki
az elsõ és második osztályosokkal a helyes fogápolásról,
tisztálkodásról beszélgetett.

Keddi naptól a felsõs tanulók egy az egészségvédelemmel foglalkozó feladatlapon
mutathatták meg, mennyit
tudnak a helyes táplálkozásról.
Szerdán
ismét
Heller
Péterné védõnõ látogatott el
az iskolába. A harmadik, negyedik osztályosokkal az
egészségmegõrzésrõl beszélgetett, a tanulók játékos feladatokat oldottak meg, majd
az ötödikesek és hatodikosok
a serdülõkori változásokkal
kapcsolatban kérdezhettek.
A csütörtöki programot az
erõs szél elfújta, a felsõsök foci- és kézilabda meccsét a következõ hétre halasztottuk.
Péntek délelõtt a hetedikes
és nyolcadikos lányok Kovács
Zoltánné tanárnõ irányításával
gyümölcssalátát készítettek,
amelyet iskolánk tanulói desszertként jó étvággyal elfogyasztottak. Délután a felsõsök elsõsegélynyújtó klubja
Grófné Csatos Andrea igazgatónõ vezetésével tartott érdekes, jó hangulatú bemutatót a
harmadik és negyedik osztálynak.
A héten a nagyszünetekben a DÖK sportfelelõse zenés
tornát tartott, amelyen fõként
alsós tanulóink mozogtak, ugráltak nagy lelkesedéssel.
Bocskor Tünde

Kosarazni jött Tvrtko hozzánk
Nem elõször, és egészen biztosan nem is utoljára jár városunkban a népszerû tévés,
Pulitzer-emlékdíjas újságíró, író,
Vujity Tvrtko és felesége, a 110szeres válogatott kosárlabdázó
Zsolnay Gyöngyi.
A mostani látogatásuk fõszereplõje Gyöngyi, hiszen õ mint kosárlabda edzõ kísérte el „lányait”,
tanítványait városunkba, ahol
négynapos kosárlabda viadalon
mérték össze tudásukat az Országos Tini Leány Kosárlabda Torna B
csapatainak döntõjén. A férj jelen
esetben „csak” kísérõ és lelkes szurkoló volt, nyáron azonban õ kap
nálunk fõszerepet, ezt már most elárulhatjuk.
– Családunk már többször járt
Zalakaroson, mérkõzésen viszont
most vagyunk itt elõször – mondta el Gyöngyi. – Rendkívül jó fogadtatásban volt részünk, csodás

helyen lakunk, pompás környezetben lehetünk, és emeli a jókedvünket, hogy az elsõ mérkõzést
meg is nyertük, a kezdet tehát
mindenképp jól alakult.
– Bármilyen furcsa, én itt találkoztam a feleségemmel, nem
együtt jöttünk le Zalakarosra. Õ

A rossz idõ miatt elmaradt tavaszi túránkat május 10-én tartottuk meg az alsó tagozatos gyerekek részvételével. Ez a nap, május 10. a természetvédelmi törvény értelmében 1994-tõl minden évben a Madarak és fák napja.
Szerencsére igazi túraidõnk volt. Az iskolától az
Orbán-szobor felé vezetett utunk.
Horváth Lili Virág 3. osztályos tanuló így számolt be élményeirõl:
„Felmentünk a hegyre, ott ettünk, ittunk.
Megfigyeltük a szép tájat. Sétáltunk tovább. Bementünk a Parkerdõbe és meghallgattuk a madarak csodálatos énekét. Megnéztük a szebbnél
szebb virágokat. A szalonnasütõnél sokat játszottunk. Gyorsan vége lett a délelõttnek.”
Kovács Zoltánné
alsós munkaközösség-vezetõ
„A KÖLTÉSZET HETE” –
RAJZPÁLYÁZAT
Mûvelõdési Ház – Zalakomár
Díjazottak, különdíj:
Eisenschreiber Anna 1.o., 2. helyezett:
Angler Lili 2.o., 3. helyezett: Bali
antónia 5.o. Felkészítõ tanáruk:
Erheticsné Kuklek Krisztina.
MATEMATIKAI FEJSZÁMOLÓ
VERSENY – GALAMBOK
1. helyezett: Horváth Bálint 1.
osztály, 2. helyezett: Nagy Julianna 1. osztály. Felkészítõ tanáruk: Szabadicsné Madaras Katalin.
3. helyezett: Horváth Kornél 3.
osztály, 2. helyezett: Balogh Levente 3. osztály. Felkészítõ tanáruk: Kovács Zoltánné.
2. helyezett: Neumajer Gergõ

Székesfehérvárról, a helyi csapattal érkezett, én Balatonfüreden
voltam, ahol a Mokka címû mûsort vezettem, szóval tényleg itt
találkoztunk – mondta Tvrtko.
A házaspár egyöntetûen kijelentette: zseniális a karosi vendégszeretet,
Zalakaros maga pedig csodás város!
– Polgármester úr dedikált
könyve várt a szállásomon, az iskolában a szakácsnõk nekünk sütötték a pogácsát, ellátogattunk a
fürdõbe, és jó kis kosármeccseket
játszottunk. Kell ennél több?
Vujity Tvrtko elárulta, hogy az
alpolgármester asszonnyal történt
egyeztetéseknek köszönhetõen
egészen biztos, hogy nyáron ismét
ellátogat hozzánk és elõadást is
tart városunkban július 17-én.
Azt pedig a lelkünkre kötötte:
feltétlenül írjuk meg, hogy feleségével együtt köszönik Zalakaros
vendégszeretetét! Megírtuk!
Fotó: Szécsényi Szabolcs

Tavaszi túra

VERSENYEREDMÉNYEK
4. osztály. Felkészítõ tanára:
Szabadicsné Madaras Katalin.
„CSAK AZ EMBER OLVAS”
OLVASÁSÉLMÉNY
MEGJELENÍTÕ PÁLYÁZAT
Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Dr. Kovács Lajos Szakkönyvtár,
Zalaegerszeg
3. helyezett: Stampf Lara 2.o.,
2. helyezett: Molnár Attila 5.o.
Felkészítõ tanáruk: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
KÕRÖSI MEGYEI SZÖVEGÉRTÕ
VERSENY
4. helyezett: Bagó Laura 6. osztály. Felkészítõ tanár: Benkõné Gulyás Edit. 5. helyezett: Demény Petra 2. osztály. Felkészítõ tanár:

Horváthné Nagy Elvira. 6. helyezett:
Farkas Abigél 3. osztály. Felkészítõ
tanár: Bakonyi Rita. 8. helyezett:
Neumajer Gergõ 4. osztály. Felkészítõ tanár: Biczó Henrietta. 10. helyezett: Tálos Csenge 3. osztály. Felkészítõ tanár: Bakonyi Rita.
BENDEGÚZ NYELVÉSZ
MEGYEI DÖNTÕ
Zalaegerszeg
10. helyezett Bagó Laura 6.
osztály. Felkészítõ tanár: Benkõné
Gulyás Edit
BARTÓK BÉLA MEGYEI
ZONGORAVERSENY
Zalaegerszeg
Farsang Vivien – ezüst
minõsítés. Felkészítõ tanár: Kmecs
Teodóra.
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Márciusi számunkban beszámoltunk arról, hogy megkezdõdtek a küzdelmek a megyei III. bajnokság Déli csoportjában, ahol
Zalakaros gárdája is szerepel. A
csapat a tavaszi küzdelmeknek
az elsõ helyrõl, hat pont elõnnyel
vágott neki.
Az Eszteregnye elleni magabiztos (5-0) sikerrõl már olvashattak, az azóta elmúlt négy fordulóról tájékoztatjuk olvasóinkat.
A tavasz elsõ idegenbeli mérkõzésére Bajcsán került sor, ahol bizony az ellenfél gyenge helyezése
ellenére is megszenvedtünk a gyõzelemért. A csapat az elsõ félidõben sorra alakította ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, amit
rendre ki is hagyott, mígnem az elsõ félóra után Sinkovics Norbert betalált a kapuba, így a félidei pihenõre egy gólos elõnnyel mehettünk.
Ezt az elõnyt egy könnyelmûség
után gyorsan le is adtuk, így ismét
küzdhettünk a vezetés megszerzéséért. A csereként beálló Csöndör
Zoltán elsõ labdaérintésébõl lábbal
gólt is szerezhetett volna, de lövése
fölé szállt. Ami nem ment lábbal, az
ment fejjel, hisz a félidõ derekán az
õ fejesével szereztük meg a vezetést. Egy eladott labda után lõtt kapufa jelezte, hogy a hazaiak nem
adták fel, a végsõkig küzdöttek. A
gyõzelmet Csöndör Zoltán biztosította be a lefújás elõtt, aki egy szabadrúgás után fejelt a hálóba.
Petriventének az egy évvel ezelõtti vereséget szerettük volna visszaadni, és folytatni az idei hazai
pályán elért 100 %-os teljesítményünket. Sajnos támadóink ismét
hadilábon álltak a gólszerzéssel, a

Egyre közelebb a célhoz
vezetõ gól nehezen akart megszületni. Mezõnyben ellenfelünk fölé
nõttünk, akik elsõsorban távoli lövésekkel próbálkoztak, és bizony
Kiss János kapusnak is köszönhetjük, hogy nem kaptunk gólt. A játék képe a folytatásban sem változott, Török Tamás újabb támadó becserélésével próbált erõsíteni, melynek az utolsó elõtti
percben meg is lett az eredménye, hiszen a csereként beszálló
Szilágyi István a kapufa segítségével szerezte meg csapatunk
gyõztes gólját.
A negyedik forduló rangadóját
Palinban rendezték, hisz a 3. helyen
álló hazaiak csapatunkat fogadták.
Szerencsére a rangadó csak a két
csapat helyezése miatt volt annak
nevezhetõ, hisz ezúttal nemcsak játékban, hanem gólokban is ellenfelünk fölé nõttünk. A gólszerzést Imrei Balázs kezdte meg, aki egy formás jobb oldali támadás végén védõjét megelõzve lõtt a kapuba. Az
elõnyt a félidõ vége felé növeltük,
amikor Kiss János kapukirúgását (!)
követõen az egymásra váró kapus
és védõ között ismét Imrei Balázs
volt eredményes. A magabiztos vezetés után sem állt le csapatunk, az
53. percben Török Tamás edzõ háromra növelte elõnyünket. A sorozatos cserék miatt sem tört meg a
játékunk, sorra alakítottuk ki a
helyzeteket, melyekbõl kétszer is
Nagy Péter volt eredményes. Rangadónak indult, de végül magabiztos

A II. Ajkai Triatlon verseny keretein belül rendezték a triatlon sportág regionális diákolimpia
döntõjét, ahol a Móra Ferenc Általános Iskola
sportolói is indultak. A versenyen Zala, Vas,
Veszprém és Gyõr-Moson-Sopron megye diákjai, valamint régión kívüliként Borsod-AbaújZemplén és Pest megye versenyzõi vettek részt.
A szervezõk ennek megfelelõen 6 korcsoportban, három kategóriában (igazolt versenyzõk –
A, nem igazolt versenyzõk – B, és régión kívüliek) hirdettek eredményt.
Stégli János, a gyerekek felkészítõje elmondta, hogy az idei versenyre korábban került sor,
így mindössze két hét állt rendelkezésre a felkészülésre, ezt az idõszakot valamennyien lelkiismeretesen végigdolgozták, melynek hatása a
versenyen is meglátszott. Az egyik legkeményebb állóképességi sportágban valamennyien
teljesítették a különbözõ úszás, kerékpár és futás távokat, és még az esõs, zord idõjárás sem
akadályozta meg õket ebben. Régiós verseny
lévén eredményeket a négy megye diákjai öszszevetésébõl hirdettek, a legjobb helyezést így
a II. korcsoportos lányok és fiúk érték el, akik a
csapatversenyt megnyerték, egyéniben Ács
Linett Lúcia ért el harmadik helyezést.

sikerrel növeltük elõnyünket a tabella élén.
Az ötödik fordulóban Belezna
visszalépése miatt játék nélkül jutottunk három ponthoz. Sajnos a
pihenõ nem tett jót, hiszen a közvetlen rivális Miklósfa otthonában
5-2 arányú vereséget szenvedtünk.
A javítás hazai pályán sem sikerült,
Pogányszentpéter 2-1 arányban bizonyult jobbnak nálunk, így nemcsak a csapat megalakulása óta elsõ
(!) idegenbeli vereségünket szenvedtük el, hanem az idei bajnokság
100 %-os hazai mérlegén is csorba
esett. E két vereség után utaztunk
Murakeresztúrra, ahol a mérkõzésnek már a bajnokság végkimenetelét is befolyásoló tétje volt. A
rendkívül erõs szél rányomta a bélyegét a játékra, végül Török Tamás
jól eltalált lövésével sikerült elhozni
a három pontot, s ismételten a
gyõzelem útjára lépni. A következõ
fordulóban Bázakerettye várt csapatunkra. A mérkõzés elején a vendégek kétszer is vezettek, azonban
az ellenfél vezetõ góljaira elõbb
Csöndör Zoltán, majd Nagy Péter
válaszolt, a plusz poént Imrei Balázs
bombagólja adta, melynek köszönhetõen elõnnyel vonulhattunk pihenõre. A második félidõben is
folytatódott a gólpárbaj, elõbb Szilágyi István égbe lõtt beadását Imrei Balázs fejelte be a várakozó védõk között, melyre egy szöglet
után szintén fejesbõl még érkezett
válasz, a kegyelemdöfést Nagy Pé-

ter kiugratása után Szilágyi István
adta meg, bebiztosítva ezzel gyõzelmünket. Miklósfa botlásának köszönhetõen újra növeltük az elõnyünket, így a Letenye II. elleni
mérkõzésre úgy utazhattunk el,
hogy tudtuk, a hátralévõ négy mérkõzésbõl kettõ kell a végsõ sikerhez. Sajnos egyéb elfoglaltságok,
betegség, sérülés miatt több kezdõjátékost nélkülözve léptünk pályára, de a csapat küzdeni tudásból,
fegyelmezettségbõl jelesre vizsgázva így is hozta a kötelezõt. Az elsõ
félidõben harmadik nagy helyzetünket Sinkovics Norbert váltotta
gólra. A félidõ végén sajnos kapusunk is megsérült, így a második
félidõre gólszerzõnk állt a kapuba,
aki 1-0-s vezetésünknél óriási ziccert
fogott, s ezáltal a mérkõzés emberévé vált. Az ellenfél kihagyott
helyzete után egy szerencsés találattal (a menteni igyekvõ védõk
Jámbor Balázst találták el, akirõl a
labda a kapus feje fölött hullott a
hálóba) növeltük elõnyünket, majd
pedig Farkas Péter percei következtek, aki elõbb egy szép támadás végén tört be a tizenhatoson belülre
és lõtte ki a hosszú sarkot, majd pedig egy hasonló támadás végén
Farkas Vilmost hozta kihagyhatatlan helyzetbe. A mérkõzés vége felé még az ellenfél is betalált, de
gyõzelmünk egy percig sem forgott veszélybe, így újabb lépést tettünk céljaink elérése felé.
Bognár Ottó

TRIATLON DIÁKOLIMPIA
Az országos döntõbe azonban a megyék
legjobbjai juthattak, így a Móra-iskola diákjai is
készülhetnek a 2014. június 15-én Egerben tartandó döntõre. Jelenleg külön-külön edzenek
az úszás, kerékpározás és futás sportágakban, a
három sportág összehangolására az utolsó két
hétben kerül sor.
A zalakarosiak eredményei: I. korcsoport leány: 5. Strobl Anna, II. kcs. fiú: 5. Strobl Áron, 7.

Novák Máté Ákos és Novák Lázár Ernõ, 8. Marton Máté Bálint. Lány: 3. Ács Linett Lúcia, 4. Sair
Sophia Sonja, 8. Horváth Lili Virág, 9. Turkovics
Gerda, III. kcs. fiú: 5. Tresó Ádám, 6. Kánnár Máté, IV. kcs. 4. Flórek Viktor.
Valamennyi versenyzõnknek és Stégli János
felkészítõnek ezúton is gratulálunk, bízva abban, hogy Egerben tovább öregbítik városunk,
illetve a Móra Ferenc Általános Iskola hírnevét.
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FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER
Liebe Leserin, Lieber Leser,
hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Wahlen
zum Europäischen Parlament am 22. bis 25. Mai 2014 werden
durchgeführt. In Ungarn wird am 25. Mai 2014 gewählt.
Andere wichtige Information der Öffentlichkeit ist, dass die
Ordnung der hausärztlichen Versorgung tagsüber verändert hat.
Überwachen Sie bitte den veröffentlichten Informationen beim
Sprechzimmer.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wie Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Rufen Sie bitte die Kollegen
im Tourinform Büro unter der Nummer +36 93 340 421.
Ferenc Novák
Bürgermeister der Stadt Zalakaros
PROGRAMMÜBERBLICK
Datum

Programm

Ort

14:00 24. Mai

St. Urbanstag

Zalakaros, St. Urban
Straße (St.Urban Denkmal)

10:00 23. Mai – XXXIII.
15:30 31. Mai Schachwettbewerb

Zalakaros, Hotel Karos
Spa, Grundschule

10:00 25. Mai

Tag der Kinder

Zalakaros,
Sportzentrum

25. Mai

Wahl zum 8.
Europäischen Parlament Zalakaros

10:00 31. Mai

Radtour im Gelände

16:00 7. Juni – Pfingstwochenende
23:00 8. Juni

Zalakaros und Umgebung
Zalakaros,
Gyógyfürdõ Platz

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
TALÁLKOZÓJA
Zalakaros Város Önkormányzata
az „Európa a polgárokért” program
keretében a „Testvértelepülések Találkozója Zalakaroson a Kultúra és a
Turizmus Jegyében” tárgyú, 100 %os Uniós támogatottságú pályázat
keretében 2014. június 12-15-e között testvérvárosi találkozót szervez,
amely találkozó keretén belül vendégül látja Puchheim, Asperhofen,
Olesno és Nedelisce város mûvészeti
csoportjait. A program célkitûzése,
hogy a testvérvárosi lakosok megismerhessék egymás szokásait, múltját, kultúráját, illetve népszerûsítsék
a települések idegenforgalmát, turisztikai attrakcióit. A találkozón krimi- és musical elõadással, folklór
mûsorral, gasztronómiai bemutatóval találkozhatnak az érdeklõdõk. A
rendezvény lebonyolításában az önkormányzat mellett a Zalakarosi
Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és
Könyvtár, a Turisztikai Egyesület, valamint a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. jár
el. Az önkormányzat számít a civilek
és önkéntesek szerepvállalására és a
programsorozaton való részvételére. A programok péntek este 19 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdõdnek a Kertmoziban, majd ezt
követõen két este a Gyógyfürdõ téren mutatják be tehetségüket a
meghívott és helyi mûvészeti csoportok.

PRGRAMOK
MÁJUS 24.
Szent Orbán Teljesítménytúra,
„Sportolj és Nyerj!” – Zalakaros
+36 30 983 3944
MÁJUS 24.
Honfoglaló nap (Egész napos felnõtt- és gyermek foglalatosságok
a Honfoglalás korából a Történelmi Skanzenben és a várban.)
– Jelmezes fényképezkedés,
– Élõkép, színjátékkal a vendégek elõadásában
– Kézmûvesség, lovaglás, íjászat
(A teljes program kezdete 10.00)
Garabonciás farm és 7 Vezér
Történelmi Kalandpark (8747
Garabonc, Fõ u. - A kápolna és a
temetõkert után balra)
+36 93 540 140
MÁJUS 24.
Szent Orbán-nap , Szent Orbánszobor
+36 30 983 3944
MÁJUS 23–31.
XXXIII. Zalakarosi Sakkfesztivál
Zalakaros, Általános Iskola tornaterme
+36 93 340 421
MÁJUS 25.
Gyereknap (esõnap: június 1.) ,
Sportcentrum : +36 93 340 100
MÁJUS 31.
Gyermeknap (Egész napos gyermek-programok, állatsimogató/
„Az ifjú gazda” – vetélkedõ
gyermekeknek a mezogazdasági
munkák jegyében, értékes nyereményekkel
Garabonciás farm és 7 Vezér
Történelmi Kalandpark (8747
Garabonc, Fõ u. – A kápolna és a
temetokert után balra)
+36 93 540 140
MÁJUS 31.
Terepkerékpár Túra, „Sportolj és
Nyerj!”
Zalakaros
+36 30 983 3944
JÚNIUS 7–8.
Pünkösdi Vigadalom, Gyógyfürdõ tér +36 93 340 421
JÚNIUS 7.
Választott sportág „Sportolj és
Nyerj!” – Zalakaros
+36 30 983 3944

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

