
Megerõsítette a Neckermann-
nal tavaly kötött együttmûködé-
sét a Zalakarosi Turisztikai Egye-
sület, melynek keretében húsvét-
tól  új arculattal, új névvel jelent-
kezik a fürdõ. A klub a Lollo és
Bernie Klub nevet viseli mostan-
tól.

Az ünnepélyes névadásra és alá-
írási ceremóniára április 3-án, a fe-
dett vízi gyermekvilág klub oázis
részlegénél került sor.

Az együttmûködési megállapo-
dást Békeffy Veronika, a Neckermann
Utazási Irodák ügyvezetõje és
Krampek Mihály, a Gránit Gyógyfür-
dõ Zrt. vezérigazgatója, a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület elnöke írta alá.

A klubház Lollo és Bernie-je nem-
zetközi szinten is egyértelmûvé teszi:
a vendég olyan helyre érkezett, ahol
képzett animátorok foglalkoznak a
gyermekekkel, profi programokkal
várják és látják el õket. Lollo és
Bernie ugyanis a Neckermann Utazá-
si Irodák új, mókás kabalafigurái. A

maci és a zsiráf minden, animá-
torokkal dolgozó Neckermann-kuc-
kónál „jelen van”, a szülõk számára
megnyugtató gyermekfelügyelet, já-
tékszervezés lehetõségét ígérve.

A magyarországi animátorokat

ezúttal is Béres Alexandra válasz-
totta és képezte ki, képzésük ez év-
ben is a Zalakarosi Fürdõn történt,
melynek végén az animátorok vizs-
gát is tettek, s a Lollo és Bernie
klubház avatásán élesben is bizo-

nyíthatták rátermettségüket.
Az avatás után a gyerekek nem-

csak kreatív programokon vehettek
részt, hanem az Alma együttes és
Béres Alexandra közös bemutatóját
is láthatták. A népszerû gyermek-

együttes és a
fitnesz világbaj-
nok közösen
készítette el a
közelmúltban
Bûvös Mesetor-
na címû, mese-
könyvbe ágya-
zott zenés-me-
sés dvd-jét, en-
nek bemutató-
jára került sor a
Zalakarosi Für-
dõn.  A dvd cél-
ja, hogy a
sportra, a moz-
gásra irányítsa
a figyelmet, s a
gyerekeket és
akár szüleiket is
mozgásra kész-
tesse,  az egész-

séges életre ösztönözze, mindezt
interaktív formában.  A bemutató a
fürdõn sikeres volt, sok kisgyereket
késztetett mozgásra a hazai piacon
is újdonságnak számító zenés torna
dvd.
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LOLLO ÉS BERNIE A FÜRDÕ KLUBHÁZ ÚJ KABALÁI

Jámbor Tímea, Béres Alexandra, Krampek Mihály és Béfeffy Veronika az ünnepélyes névadón.

Új arculattal, de a megszokott minõséggel
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Döntöttek arról, hogy Farkas
Tibor, a Zalakarosi Bölcsõde, Óvo-
da, Közösségi Ház és Könyvtár in-
tézményvezetõje írásban benyúj-
tott kérelme alapján a közalkal-
mazotti jogviszonyának 2015. ápri-
lis 30-ával közös megegyezéssel
történõ megszüntetéséhez hozzá-
járulnak. Emellett határozat szüle-
tett a Zalakarosi Bölcsõde, Óvoda,
Közösségi Ház és Könyvtár intéz-
mény átszervezésérõl, mely sze-
rint annak eredményeként két új
intézményt hoznak létre a szüksé-
ges engedélyek beszerzését köve-
tõen: a Zalakarosi Óvoda, Bölcsõ-
de intézményét, illetve Közösségi
Ház és Könyvtárat. Az intézmény-
vezetõi állásokhoz szükséges pá-
lyázati felhívásokat a hivatal ha-

marosan elkészíti és közzéteszi. 
Kimutatás készítését kérte a

testület a kertmozi eddigi mûköd-
tetésével kapcsolatban, bekérték
a mozi elmúlt évi részletes költ-
ségvetési elszámolását, a tételes
személyi jellegû kiadásokat, és azt,
hogy a kertmozinál hány közmun-
kás dolgozott. A kertmozi 2015.
évben is a Blokk üzemeltetésében
marad – hozták meg a döntést.

A képviselõ-testület kimutatást
kért arról is, hogy milyen feltéte-
lekkel lehet igénybe venni a tor-
natermet és a sportudvart, ki ki-
nek fizet bérleti díjat, s milyen elõ-
írások vonatkoznak a karbantar-
tásra. 

Az ülésen leszögezték: a Hegy-
alja u. 40. szám alatti épületre vo-

natkozóan a képviselõ-testület a
február 25-én hozott határozatát,
mint akaratával megegyezõt a jö-
võre nézve továbbra is érvényben
tartja. Megköszönték, hogy az
Ezüst klub és a Dalárda foglalko-
zott a Hegyalja utca 40-ben törté-
nõ elhelyezésük kérdésével. 

A Hegyalja u. 40. szám alatti
épület engedélyes tervének  elké-
szülését követõen az Ezüst Klubot
és a Dalárdát tájékoztatják. Elhang-
zott: a két civil szervezet kérelmé-
bõl illetve a lakossági fórumon el-
hangzottakból egyértelmûen ki-
tûnt, hogy nem rendelkeznek
megfelelõ információval, ezért fel-
kérték a tervezõt, hogy a Hegyalja
utca 40-rõl a tervek elkészülését
követõen azokat mutassa be az
érintett szervezetek számára.  

A képviselõ-testület törekszik
arra, hogy méltó, otthonos helyet
tudjon biztosítani a régi  település
szívében lévõ értékes telken. A
felújítás záros határidõn belül le-
hetõséget tud biztosítani elhelye-
zésükre. E döntéssel a testület az

önkormányzati vagyont is védi, va-
lamint a hiteles tájékoztatás meg-
adásával várhatóan megelégedés-
sel fogadják a csoportok a szá-
mukra felkínált lehetõséget –
hangzott el a téma kapcsán.

A közmunkaprogramban részt-
vevõk étkezési utalvánnyal törté-
nõ ellátásának támogatását az év
végén felülvizsgálják – errõl is szü-
letett döntés.  Addig is azonban a
szociális rászorultak részére a Te-
lepülési támogatásokról szóló ön-
kormányzati rendeletben foglal-
tak szerint kérelem alapján lehet-
séges támogatást igényelni. 

Harmincezer forinttal támogat-
ta a testület a Zala Megyei Polgá-
ri Védelmi Szövetség Katasztrófa-
védelmi versenyét, a forrást a
2015.évi nonprofit-szervezetek tá-
mogatására szolgáló céltartalék
terhére biztosítják.

Az ülésen meghatározták az
óvodai jelentkezések idõpontját is
az alábbiak szerint: 2015. április 27.
8–12 óra és 2015. április 28. 15–17
óra.

FELHÍVÁS
ZALAKAROS VÁROS 

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Ebtartó!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. tör-

vény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján Zalakaros Város Önkor-
mányzata eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
Zalakaros város területén 2015. március 16-tól április 16-ig terje-
dõ idõszakban Zalakaros város közigazgatási területén tartott
ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben elõírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsá-
tani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírás önbevallásos
módszerrel történik. Az adatlap a város honlapjáról,
www.zalakaros.hu letölthetõ(üres), vagy elektronikusan kitölthetõ
és nyomtatható. A változás bejelentõ lap szintén itt található meg.
További adatlap igényelhetõ a hivatal földszintjén található 2. sz.
irodában.  Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás kérhetõ a
06/93/340-100/119 telefonszámon.

Az adatlapot/adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módo-
kon lehet benyújtani:

– személyesen a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
földszintjén elhelyezett gyûjtõdobozban,

– postai úton a 8749, Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. címre,
– faxon a 06/93-340-531 számra,
– elektronikusan a hivatal@zalakaros.hu e-mail címre meg-

küldve.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. április 16.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy amennyi-

ben az  ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kö-
telezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtha-
tó.

Együttmûködését köszönöm!
Szabóné Dr. Csányi Marianna sk.

Jegyzõ

Összefoglaló a képviselõ-
testület márciusi ülésérõl

A Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde,
Közösségi Ház és Könyvtár gaz-
dasági átszervezésérõl hozott
döntést márciusi ülésén a képvi-
selõ-testület.  Eszerint az intéz-
mény gazdasági szervezetének
feladatait a Zalakarosi Közös Ön-
kormányzati Hivatal látja el. 

• Zárt ülésen vitatta meg a
testület egy szlovén befekte-
tõi csoport ajánlatát, melynek
alapján kérdéseket juttattak el
a befektetõknek. A vállalkozói
csoport idõsek számára kíván-
na bentlakásos otthont építeni
a város területén. A képviselõk
kérdései az alábbiak voltak: a
tervezetet a csoport nemcsak
építészeti szempontból ismer-
tesse a testülettel, hanem je-
lölje meg azt is, konkrétan ki-
nek, milyen életkorúaknak és
nemzetiségûeknek szánják, mi-
lyen lenne az épület kapacitá-
sa, személyzeti igénye, a sze-
mélyzet képzettségi igénye.
Kérdés, milyen ütemben gon-
dolnák megvalósítani, konkré-
tan ki valósítaná meg, rendel-
keznek-e ehhez a megfelelõ
fedezettel. Milyen a humán
infrastruktúra, mit várnak el a
településtõl, s a létesítmény
szolgáltatásait igénybe vevõk
milyen jogcímen fognak a te-
lepülésen tartózkodni, állandó

lakcímmel vagy tartózkodási
engedély alapján.  A testület a
hozzá eljuttatott válaszok
után, azok tükrében tárgyal a
további lépésekrõl. 

• Szintén zárt ülésen hagyta
jóvá a testület a Zalakarosi Tu-
risztikai Egyesülettel és a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft-vel kötendõ támogatási
szerzõdést. A testület javasolta
új, egységes támogatási rende-
let létrehozását a nonprofit és a
civil szervezeteknél egységesen
a következõ soros ülésre. Felkér-
ték a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõjét,
hogy a www.badzalakaros.de
weboldal és a hozzá kapcsolódó
facebook oldal létrehozására
irányuló projektre vonatkozó
megállapodás-tervezetet készít-
se el, aminek része a társvállal-
kozásoknak a kötelezettségvál-
lalása is. Az elkészített szakmai
anyagot a 2015. április 30-i kép-
viselõ-testületi ülésre kell beter-
jeszteni.

Zárt ülésen



A megjelenteket Novák Ferenc
polgármester tájékoztatta a 2014.
évi fejlesztésekrõl, a képviselõ-testü-
let munkájáról, beszámolt az ez évi
beruházási és felújítási tervekrõl.

Az aktuális kérdések között ki-
emelte, hogy a képviselõ-testület
döntött a hivatal és Blokk átvilágítá-
sáról. Felolvasta azt a levelet, melyet
az Ezüst Klub és a Dalárda juttatott
el hozzá, a levélben ismételten kér-
ve a Fõ u. 8. szám civil ház megépí-
tését. 

Novák Ferenc jelezte: a képvise-
lõ-testület arról hozott döntést,
hogy nem valósítja meg ezen a terü-
leten a tervekkel rendelkezõ közös-
ségi házat, máshol kívánja megolda-
ni a rendezvényeket.

A háziorvosi ellátásról is szólt a
polgármester: a praxisjog értékesíté-
séig, április 26-ig az önkormányzat
ez ügyben nem tud lépni, addig he-
lyettesítéssel oldja meg, ez idõ után
a képviselõ-testületre visszaszáll az
értékesítés joga. 

A hulladékszállításról szólva
hangsúlyozta: az önkormányzat
nem kívánja a költségeket a lakos-
ságra áthárítani, de jogszabályi vál-
tozások függvényében újra kell gon-
dolni a kérdést, s a részleges lakossá-
gi átvállalás lehetõségét.

A beszámolót követõen két, írás-
ban érkezett beadványt olvastak fel.
Az egyik alapvetõen a mûvelõdési
ház dilemmáiról szólt (Kratzl Imre),
felhívta az ellentmondásokat a ház
körüli tervek, összegek, képviselõi
hozzáállások tekintetében.

Erre reagálva Czirákiné Pakulár
Judit elmondta: új közösségi házat
már több mint 15 éve próbál
Zalakaros mindenkori önkormány-
zata megvalósítani, de pályázati tá-
mogatottság hiányában mindig le-
tettek róla. Az épület költségvetése
600 milliós. Nincs és nem is várható
pályázati forrás, saját forrásból pe-
dig az építkezés nem biztosítható.
Támogatás nélkül, hitelbõl a megva-
lósítása a város fenntartható mû-
ködtetését veszélyeztetné, így el kell
gondolkodni ezen. 

Rámutatott: az önkormányzat-
nak ez évben 30 millió forint tartalé-
ka van, be kell fejezni az öko-tó kivi-
telezését is, ennek költségvetése pe-
dig sajnos magasabb, mint az erede-
tileg tervezett, és az üzemeltetése is
komoly kérdéseket, problémákat
vet fel. 

Az alpolgármester felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy elkezdõdött az
EU-s pályázatok 2014-20-as gazdasá-
gi idõszaka, melyben kiemelt figyel-
met kap a gyógyturizmus, fejleszté-
sére 15 milliárd forintot különítettek
el. Zalakaros a 17 gyógyhely egyike
az országban, ezért alaposan fel kell
készülni erre a pályázatra. Emiatt
fontos a gyógyhelyi tervpályázat is,
mely többek között a közösségi tér
mûködésének kérdésére is kínálna
megoldást. Mint mondta: a Hegyalja
utcai orvos lakás felújítása egy lehe-
tõség, egy elsõ lépés, átmeneti meg-
oldás, kéri, hogy fogadják el az érin-
tettek ezt a megoldást. 

Felszólalását követõen Krampek
Mihály, a gyógyfürdõ vezérigazgató-
ja szólt a fürdõ tervezett fejlesztése-
irõl, majd egy Futrinka utcai lakó ol-
vasta fel kéréseit, kérdéseit (Varsányi
Csaba). Hozzászólásában kérte golf-
pálya, teniszpálya létesítését, javasol-
ta a Futrinka utcában a világítás
megoldását. 

A polgármester válaszában jelez-
te: golfpályához szükséges egybe-
függõ területtel nem rendelkezik a
város, ráadásul építettek ilyet a kö-
zeli Zalacsányban. Teniszpályákkal
ellenben rendelkezünk, ezek rendbe
tétele akár TAO-s pénzbõl is meg-
oldható lenne. A Futrinka utca vilá-
gításának megoldását ez évre ígér-
te. 

A közösségi házról szólva el-
mondta: 450 millió bruttó forint az
új közösségi ház építése, amibõl 50
milliót elõmunkálatokra már elköl-
töttek. Az önkor-
mányzat éves szabad
forrása 180 millió fo-
rint.

Az alpolgármester asszony sze-
rint viszont közösségi házra 400 mil-
liója sincs az önkormányzatnak. Ez a
közvetlen költsége, és még a teljes
környezetét ki kell alakítani, az épü-
lettel párhuzamosan, együtt közel
600 millió forinthoz közelít, s 180
milliós szabad forrása nincs az ön-
kormányzatnak. 

Lakossági reklamáció hangzott el
a régi közösségi ház bontásával kap-
csolatban egyébként, a hozzászóló
(Takács István) nehezményezte a
magas bontási költségeket, illetve,
hogy azt helyi vállalkozók is vállalták
volna. 

A polgármester úgy reagált: a
helyi vállalkozókat igyekeznek segí-
teni, a honlapon megjelennek a pá-
lyázati kiírások, álláslehetõségek,
ezek figyelemmel követését javasol-
ja.

Felvetés érkezett a buszpályaud-
varon a jegypénztárt hiányolva
(Soós Tiborné), a polgármester ígé-
retet tett arra, hogy a Volánnál jelzi
a problémát. 

Kérdés hangzott el a pénzügy bi-
zottság elnöke felé: mi indokolta,
hogy a képviselõi laptopokra 3 mil-
lió forintot költsön az önkormány-
zat (Böröcz József)? A felszólaló a
közösségi ház ügyében is véleményt
mondott, rámutatva: az elõzõ képvi-
selõ-testületben voltak a mostani
testületben szerepet kapott képvi-
selõk is. Akkor úgy döntöttek, hogy
épüljön meg a közösségi ház, így
nem érti, mi ez a hirtelen fordulat-
váltás.

Benkõné Gulyás Edit képviselõ
reagált: laptopot a hivatal dolgozói
is kaptak, a minõséget pedig meg
kell fizetni. Nehéz volt eldönteni a
közösségi ház kérdést – mutatott rá
–, de az észérvek arról szóltak, hogy
nem szabad eladósítani a várost, és
hitel felvétele sem volna szerencsés,
sem adók emelése a hiányzó forrá-
sok pótlása okán. 

Szirtes Balázs pedig arról szólt: a
városnak szüksége van mûvelõdési
házra, nyilván volt ilyen döntés. Ön-
erõbõl viszont ezt a város nem ké-
pes megvalósítani. A korábbi döntés
pedig úgy szólt, hogy a pályázati le-
hetõségek függvényében valósul
meg az építés, kész tervek alapján.

Vass Ferenc a Virágzó
Zalakarosért Egyesület elnökeként
szólalt fel, a jelenlegi testület közös-
ségi ház-döntése mellett foglalva ál-
lást és méltatta a gyógyhelyi köz-
pontot érintõ fejlesztési terveket. 

Felszólalt Horváth Vencel képvi-
selõ is, rámutatva több olyan, az elõ-
zõ testületrõl maradt ügyre, mely
behatárolja a jelenlegi testület moz-
gásterét. Ilyennek nevezte a tó-pro-
jekt erõsen megnövekedett kiadása-
it, a mûszaki tartalom kényszerû
megváltoztatását és az emiatti újra
pályázást, illetve azt, hogy „a közös-
ségi ház kivételével egy pályázathoz
alkalmas tervet sem hagyományo-
zott az elõzõ testület a következõ
képviselõ-testületre”. 

Az iskola idei 25 éves évforduló-
jára hívta fel a figyelmet Kiss Mihály,
emellett hangsúlyozta az iskola kö-
rüli, melletti közösségi tér fontossá-
gát, melybe szerinte a közösségi ház
is illeszkedne.

Szabados Gyula a Zalagyöngye
utca problémáját jelezte: az úton fo-
lyik az esõvíz, az árok eltömítõdött. 

A Zalagyöngye esetében nem
teljes egészében önkormányzati tu-
lajdonú útról van szó – hívta fel a fi-
gyelmet a polgármester –, ezért itt
elõször a jogi tisztázás szükséges. A
saját háza elõtti árkot viszont min-
denkinek magának kell tisztítania. 

Szilágyi Istvánné a fürdõ vendég-
látásával kapcsolatban tett észrevé-
telt a sorban állásra és a monopol
helyzet miatti magas árképzésre
utalva.

Krampek Mihály elmondta: má-
jus 1-tõl mindenkinek kötelezõ ki-
nyitni a fürdõn, aki vendéglátó egy-
séget üzemeltet. A fedett fürdõn át-
alakítás volt, az ottani vendéglõ
ezért nem nyitott ki. Ha a tóvendég-
lõ elkészül, 400 fõ leültetésére lesz
alkalmas. A bontások egyébként a
kihasználatlan, alig üzemelõ egysé-
geket érintették. 

Tóth Ferenc többek között az
Art Hotel elõtti útszakasz javítását
kérte, a polgármester errõl azt
mondta: amint a fürdõhöz kapcsoló-
dó parkolók megépülnek, a hotel is
méltó utat és környezetet kap. 
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LAKOSSÁGI FÓRUM

• A testület a Zalakaros köz-
világításának energiatakarékos
átalakítása elõtti tanulmányterv
készítésére adott árajánlatokat
eredménytelenné nyilvánította,
elrendelte új árajánlatok beké-
rését a szakértõ által megjelölt
személyektõl.

• Paintball tevékenység foly-
tatására terület igénybe vétellel
kapcsolatos kérelmet is vitattak
meg a képviselõk. Ennek nyo-
mán felkérték a hivatalt, hogy
vizsgálja meg, van-e az önkor-
mányzat tulajdonában olyan
mûvelési ággal nem rendelkezõ
kivett terület, amit erre a célra
fel tud ajánlani. 

• A BLOKK vezetõjének le-
mondása miatt 2015. május 1-
tõl, az új vezetõ kinevezéséig,
de maximum 2015. augusztus
15-ig határozott idõtartamra
Szenyéri Lászlónét bízták meg a
Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Kö-
zösségi Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetõi feladatainak ellá-
tásával. 

történt

Középpontban a közösségi ház ügye
Polgármesteri prezentációval kezdõdött, több, a város minden-

napjait érintõ kérdés taglalásával folytatódott és kétségtelenül a volt
közösségi ház és az új közösségi terekkel kapcsolatos elképzelések vi-
tájában csúcsosodott ki a március elején az önkormányzat által össze-
hívott lakossági fórum.
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– Az Egészség Világnapja egy
átfogó kampány, amely egy-egy
olyan egészséghez kapcsolódó ki-
hívásra fókuszál, melynek globális
hatása, jelentõsége van.  2015-ben
az élelmiszerbiztonságra szeret-
nék felhívni a figyelmet. A WHO
5 pontos praktikus útmutatót is
adott ki az élelmiszerek biztonsá-
gos kezelésére és elkészítésére,
melyet valójában nemcsak a
„nagyüzemeknek”, de minden
háztartásnak is szerencsés volna
figyelembe venni – jelezte a kép-
viselõasszony.

Mint mondta: az útmutató min-
dennapinak, természetesnek tûnõ
feladatokra hívja fel a figyelmet,
sajnos azonban ezek nagy részét
figyelmetlenségbõl nem tartjuk be.

– Az alapos, ételkészítés elõtti,
közbeni kézmosás például arany-
szabály, ahogyan az is, hogy mos-
dó használat után csak kézmosást
követõen nyúlhatunk élelmiszer-
hez. Minden konyhai mûvelet
után illene megtisztítani az élel-
miszerrel érintkezõ felületeket, és

kedvenc háziállatainknak sincs he-
lye a konyhában! Rendkívül fon-
tos a nyers húsok elkülönítése
minden más élelmiszer-alap-
anyagtól, különösen a fogyasztás-
ra már kész ételektõl. Külön kést,
vágódeszkát ajánlott használni a
nyers húsok készítéséhez, és má-
sikat a zöldségeknek, gyümöl-
csöknek. Alaposan át kell sütni a
hús-, baromfi-, tojás- és halétele-
ket, ezek felmelegítésének is
azonban alaposnak kell lenni,
nem elég a langyosítás. Sarkalatos
kérdés a hûtõszekrény hõmérsék-
lete. Nem szabad spórolásból ki-
sebb fokozatra állítani a hõmér-
sékletet, hiszen a hûtés csak ak-
kor hatásos, ha a húsokat, tejet
5 °C fok alatt tároljuk; viszont a
zöldségek, gyümölcsök számára
ennél magasabb (10–15 °C fok) az
elõnyösebb.

Alapszabály, hogy a fagyasztott
élelmiszereket ne szobahõmérsék-
leten, hanem hûtõben engedjük fel,
a részben vagy teljesen felenge-
dett élelmiszert újból ne fagyasz-

szuk le, s hûtõszekrényben se tárol-
juk 2-3 napnál tovább az ételt – so-
rolta Benkõné Gulyás Edit.

S most tegye a szívére minden-
ki a kezét: valóban így csinálja-e?
Ha nem, érdemes átgondolni a
fentieket, már csak azért is, mert
manapság a szívós vírusok, baktéri-
umok korát éljük, s bizony gyakran
saját otthonunkban szedjük össze
és adjuk át egymásnak ezeket! Az
sem mindegy, gyermekeink mit lát-
nak, mit tanulnak tõlünk, és bizony,
ha kell, századszor is érdemes a lel-
kükre kötni bizonyos alapszabályo-

kat, még akkor is, ha néha magun-
kat unjuk már az ismétlések miatt!

A képviselõ elmondta: a koordi-
nátori értekezlet fõ törekvése is
éppen ez: a jó gyakorlatok gyûjté-
se, a tapasztalatcsere, de az érte-
kezleten elõadások, beszámolók,
bemutatók is elhangzanak az éves
egészségfejlesztési tervek megva-
lósításáról.

A szövetség ez évi második ko-
ordinátori értekezletére városunk-
ban kerül sor június második heté-
ben, az õszi pécsi szimpóziumot
megelõzõen.

Már nem elsõ alkalom-
mal került sor a könyvtár-
ban a Karosi Civilek Egyesü-
letének és a könyvtárnak
az összefogásából született
közös szervezésû rendez-
vény megvalósítására. 

Legutóbb dr. Buzás Ju-
dit fõorvos asszony volt a
vendég, aki az egyik leg-
gyakoribb népbetegség, a
magas vérnyomás kiala-
kulásáról, a szervezetben
okozott káros hatásairól
és a megelõzés legfonto-
sabb lépéseirõl tartott
elõadást. Az elõadás vé-
gén a Karosi Civilek Egye-
sülete tagjainak segítsé-
gével vérnyomást is lehe-
tett méretni. 

Körültekintõ intézkedések a konyhában
AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁGRA FÓKUSZÁL AZ EGÉSZSÉGES VÁROSOK SZÖVETSÉGE

Az élelmiszerbiztonságra fókuszál ebben az esztendõben az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) és annak hazai szervezete, az Egészsé-
ges Városok Magyar Nyelvû Szövetsége. 

Az Egészség Világnapján, április 7-én a szövetség Nyírbátorban
tartotta koordinátori ülését, melyen településünket Benkõné Gulyás
Edit, a szövetség zalakarosi kapcsolattartója képviselte.

A magas vérnyomásról Meghívó
„…nem sokat ér, ha ma-

gunknak dalolunk, szebb, ha
ketten összedalolnak.”

Kodály Zoltán

A zalakarosi Nõi Kar 

tisztelettel meghívja Önt és
kedves Családját 

a 15 éves jubileumi
hangversenyére

2015. április 17-én 
18 órakor

a Móra Ferenc Általános 
Iskola aulájába
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A szülõ köteles tanköteles, azaz 2009. augusztus
31-ig született, gyermekét a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a vá-
lasztott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szük-
ségesek:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány (lakcímkártya) 

• szülõ, gondviselõ személyi azonosítására szolgá-
ló hatósági igazolvány

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolás:

– óvodai szakvélemény, 
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskola-

érettségi szakértõi vélemény, 
– sajátos nevelési igényû gyermekek esetében a

Szakértõi Bizottság szakértõi véleménye

A versenykiírásokra 27 iskola 332
tanulója jelentkezett.

A Móra-napokat is megnyitó
színjátszó versenyen négy iskola
csapata mutatkozott be, a téma
bármely Móra-mû dramatikus elõ-
adása volt. A zeneiskola tanulóiból
ez alkalomra alakult „Tücsök zene-
kar” a Házasodik a tücsök címû ma-
gyar népdallal köszöntötte a sze-
replõket. Vezényelt Szabó Benjámin
3. osztályos tanuló. A zenekart fel-
készítette: Tarnai Lászlóné.

A színjátszó verseny mellett rajz-
pályázatot, prózamondó versenyt
és hangos olvasás versenyt írt ki az
intézmény.  

A színjátszók versenyén arany
minõsítést kapott a zalakomári
Szín-játék csoport valamint a karosi
iskola színjátszó csoportja (felkészí-
tõ Hohl Lászlóné). Ezüst minõsítés-

sel zárt a kanizsai Rozgonyi úti isko-
la Kisrozgonyisok csoportja és a
szintén Nagykanizsáról, a Zrínyi-
Bolyai-iskolából érkezett Regélõk
csoport.

A legtehetségesebb színészpa-

lánta címet a nagykanizsai Gável
Zsóka és a zalakomári Marci Veroni-
ka érdemelte ki. 

A további versenyek zalakarosi
eredményeit lentebb közöljük.

Rajzverseny: 1. évfolyam  2. he-

lyezett Varga Ádám, felkészítõ
Baloghné Lengyel Éva. 3. helyezett
Koma Lujza Sára, felkészítõ
Baloghné Lengyel Éva. 6. évfolyam:
2. helyezett Bali Antónia, felkészítõ
Erheticsné Kuklek Krisztina. 7. évfo-
lyam: 1. helyezett Csöndör Kamilla,
2. Gál Marcell, felkészítõ Erheticsné
Kuklek Krisztina. 8. évfolyam 2. he-
lyezett Németh Tamás, felkészítõ
Erheticsné Kuklek Krisztina.

Hangos olvasás: 6. évfolyam 2.
helyezett Molnár Attila, felkészítõ
Bakonyi Rita. 7. évfolyam: 3. helye-
zett Csöndör Kamilla, felkészítõ
Benkõné Gulyás Edit.

VERSENY-
EREDMÉNYEK
A Zala Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat által szervezett
IV. SZÉPÍRÓ VERSENY megyei
döntõjén IV. kategóriában II. he-
lyezést ért el:  Lukácsi Renáta 8.
osztályos tanuló.

KÉTTUSA DIÁKOLIMPIA 
ZALA MEGYEI DÖNTÕ:

I. korcsoport lányok: Csapat:
4. Zalakaros. Egyéni: 8.Török
Petra, 12. Strobl Anna, 13.
Deutsch Réka.

I. korcsoport fiúk: Csapat: 3.
Zalakaros. Egyéni: 7. Horváth
Benjámin Márk, 10. Büki Iván, 11.
Hadi Kristóf Zsombor.

II. korcsoport lányok: csapat:
2. Zalakaros. Egyéni: 4. Horváth
Lili Virág, 10. Angler Lili.

II. korcsoport fiúk: csapat: 3.
Zalakaros. Egyéni: 4. Novák Láz-
ár Ernõ, 7. Novák Máté Ákos, 11.
Balogh Levente. 

III. korcsoport fiúk: egyéni:
10. Marton Máté Bálint.

IV. korcsoport lány egyéni: 3.
Egry Miléna.

SÍK SÁNDOR VERSENY –
Zalaszabar

Matematika: 3. helyezett:
Beke Benjámin  2. osztály, fel-
készítõ tanára: Szabadicsné
Madaras Katalin. 2. helyezett:
Marton Máté Bálint 4. osztály,
felkészítõ tanára: Kovács Zol-
tánné. 2. helyezett: Csöndör
Kamilla 7. osztály, 3. helye-
zett: Horváth Tamara  8. osz-
tály, felkészítõ tanáruk: Dávid
Mátyás.

RAJZ

Dicséretet kapott: Kis-Berkes
Beatrix  2. osztály, felkészítõ ta-
nára: Szabadicsné Madaras Ka-
talin. Kovács Luca 8. osztály, fel-
készítõ tanára: Erheticsné
Kuklek Krisztina.

TEREMLABDARÚGÁS

1. helyezett  a  IV. korcsopor-
tos fiú csapat, tagjai: Bali Sza-
bolcs, Kánnár Máté, Bogdán Mi-
lán, Szörcsök Noel Szilárd, Ko-
ma Bence László, Negreán Jó-
zsef, Csinyát Dominik, Schmidt
Áron, Nagy András. Felkészítõ
tanáruk: Kovács Tamás.

Móra-napok
A NÉVADÓ ELÕTT VERSENYEKKEL TISZTELEGTEK

Hagyományosan versenyekkel,
rajzpályázattal emlékezett meg a Mó-
ra-iskola névadójáról, Móra Ferencrõl
március 25-26-án, az immár 17. alka-
lommal megrendezett Móra-napokon.

FELHÍVÁS A ZALAKAROSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ELSÕ ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNÕ BEÍRATÁSRA

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2015/2016. tanévre történõ általános iskolai beíratásokra 
az alábbi idõpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2015. április 17. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Az iskola körzetébe tartozó települések: Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye.
További részletek az iskola honlapján olvashatók: www.mora-iskola.hu



Elsõ születésnapját és a szezon
nyitányát ünnepelte március 28-án
a Zalakarosi Termelõi Piac.

Ebbõl az alkalomból egész dél-
utánt betöltõ mûsorral, valamint a
szokásosnál is szélesebb körû ter-
mékkínálattal készültek a piac üze-

meltetõi, s bár az idõjárás meglehe-
tõsen zordnak bizonyult, a délután
folyamán mind többeket csalogat-
tak a színvonalas, jó hangulatú mû-
sorok és az igényes portékák.

– Termelõi piacunk az önkor-
mányzat és az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület beruhá-
zásaként valósult meg, s ahogyan
a név is jelzi, itt kizárólag olyan
termékeket árusítanak, melyeket
az árusok maguk, vagy családtag-
jaik segítségével állítottak elõ, ki-
zárólag saját termékekbõl –
mondta a piaci születésnapon tar-
tott köszöntõjében Novák Ferenc
polgármester.

Hangsúlyozta: kormányzati szin-
ten is komoly törekvés indult a he-
lyi termékek népszerûsítése, támo-
gatása irányába, öröm, hogy
Zalakaros ebben élen jár, az itteniek
összefogása pedig e tekintetben
példa értékû.

Sikeresnek nevezte a termelõi
piac elsõ évét Ódor László Lajos, a
vidékfejlesztési egyesület elnöke is.
Mint mondta: a piac turisztikai lát-
ványossággá is kinõtte magát, s
bátran állítható, hogy az üzletek
vasárnapi zárva tartását méltó mó-
don tudja ellensúlyozni, barátságo-
sabb környezetben, valóban hazai,
ellenõrzött, minõségi termékekkel.

A szezonnyitó napon a köszön-
tõket követõen a Rügyecske Tánc-

együttes, a nagyrécsei Nótakedve-
lõk Klubja, valamint a Zalakomári
Harmonikások is felléptek, a kör-
nyékbeli települések mûvészeti
együtteseinek bemutatkozását
bravózással, ovációval köszönte
meg a közönség.

A termékkínálatban helyet kap-
tak a húsvét váró ételek, kézmûves
termékek, kádármunkák, fazekas
remekek, ékszerek, házi készítésû
savanyúságok, mézek, egyéb fi-
nomságok, melyekbõl bõven lehe-
tett válogatni akár már a húsvéti
asztalra is.
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Márciusban iskolánkba látoga-
tott a Harmónia Fúvósötös. Szin-
te minden idejáró diák örömmel
fogadta a koncertet, ahol megis-
merkedhettünk a fuvolával, obo-
ával, fagottal, vadászkürttel és a
klarinéttal.

A szép zenét táncosok színe-
sítették többféle mûfajban is. A
zenészekkel való beszélgetések-
ben játszva tanulhattunk.

Reméljük, a csapat máskor is
ellátogat hozzánk, hiszen velük a
jó hangulat garantált!

Horváth Tamara és 
Kovács Luca 8.o. tanulók

Az útvonal 1150 méter hosz-
szan vezeti a túrázókat az inter-
aktív táblák mellett. A táblák
többek között az erdõ gazdasá-
gi és védelmi szerepével, közjó-
léti feladataival, a Zalakarosi
Parkerdõben fellelhetõ gombák-
kal és erdei állatokkal ismertetik
meg az arra járókat. A tanös-
vény újdonságai az egyedi ter-
vezésû relaxációs hullámpadok,
de itt is találkozhatunk interak-
tív kockaforgatós padokkal va-
lamint íves ülõhelyekkel. Az áta-
dón Rosta Gyula vezérigazgató

és Novák Ferenc polgármester
köszöntötte a résztvevõket. El-
hangzott: a tanösvény kialakítá-
sának alapgondolatát a „slow
life” mozgalom adta. Így próbál-
ják felhívni a figyelmet a tartal-
masabb, szemlélõdõbb élet fon-
tosságára. A „lassítást” segítik a
tanösvény fentebb felsorolt ele-
mei is.

A tanösvény tábláin található
QR kódok segítségével a tanös-
vény anyaga német és angol nyel-
ven is elérhetõ.

A Harmónia Fúvósötös 
koncertje az iskolában

Szemlélõdésre késztet
az új tanösvény

Az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából avatták fel a Zalaerdõ Zrt.
parkerdõnél létesített interaktív tanösvényét, mely a Csiga-túra tan-
ösvény nevet kapta. 

Piaci születésnap
SZEZONNYITÓ MÛSOROKKAL, 
MINÕSÉGI TERMÉKKÍNÁLATTAL



A családi túra távja 33 km, az
indulók a Gyógyfürdõ térrõl raj-
tolnak, miután a versenyszámok-
ban induló bringások már el-
hagyták a terepet. Akik június 5-
ig neveznek, azoknak ajándék
póló és névre szóló rajtszám jár,
de természetesen erre a távra
majd a helyszínen is lehet nevez-
ni. A nevezõk egyébként rajtszá-
mukkal ingyen léphetnek be
ezen a napon a Zalakarosi Für-
dõbe.

A családokat a Kis-Balaton
körbetekerésére invitálják a szer-

vezõk, a Kis-Balaton háznál és a
Kányavári-szigeten frissítõvel is
várják a túrázókat.

A kisebb versenytávra, azaz a
60 km-es útra szintén lehet már
nevezni, ahogyan a 127 km-es
maratoni távra is. Mivel a neve-
zési díjak a versenyidõponthoz
közeledve emelkednek, érdemes
idõben jelezni a részvételi szán-
dékot is nevezni. A kerékpáros
programról bõvebben a
www.vuelta.hu oldalon olvasha-
tó információ.

Közeleg a jó idõ, bringára fel!
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TAVASZKÖSZÖNTÕ CSALÁDI NAPOK
Köszöntsük együtt a tavaszt a Zalakarosi Fürdõben! Ezen a hét-

végén a családoké a fõszerep. Vidám, játékos programokkal várjuk
a szülõket és a gyerkõcöket. Animátoraink gondoskodnak róla,
hogy kicsik és nagyok egyaránt jól érezzék magukat.

Részletes program:

ÁPRILIS 18. (SZOMBAT):
9.30–16.00: „Nyaral a család” rajzverseny (Fedett gyermekvilág)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglalkozás: tulipán-, rózsa hajtogatás,virágos ablak-

díszek készítése (Fedett gyermekvilág)  
13.00: Családi activity(Fedett gyermekvilág)
14.00: Csúszdaverseny (Fedett gyermekvilág)
15.00: Alakformáló torna (Fitness terem)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)            
16.00: Szülõ-gyermek lufi tánc (Fedett gyermekvilág)
16.30: Rajzverseny eredményhirdetése (Fedett gyermekvilág)

ÁPRILIS 19. (VASÁRNAP): 
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglalkozás: tulipán-, rózsa hajtogatás, virágos ablak-

díszek készítése (Fedett gyermekvilág)  
13.00: „Rongyrázás”-családi logikai vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
14.00: Családi vízi viadal (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.
További információ: +36 93 340 420

Örülünk ugyan, hogy a beharangozott havazás és komoly
esõzés elmaradt, de sajnos az idõjárás még így sem igazán ked-
vezett a városi húsvéti programoknak.

Szerencsére a Zalakarosi Fürdõn igazán jó helyen volt minden
család apraja-nagyja, és a fürdõ animátorai rengeteg jó benti, vi-
zes programról (is) gondoskodtak.

A fürdõ elõtti téren is akadt azonban látnivaló, hiszen a Zöld
Ág Táncegyüttes tagjai (képünkön) remek mûsorral szolgáltak
húsvétkor. Táncos bemutatójuk a húsvéti locsolkodás pillanatait
idézte fel, a fellépést a nézõk nagy tapssal jutalmazták.

A locsolkodásról híreink szerint a Zalakarosi Önkéntes Tûzol-
tó Egyesület tagjai sem feledkeztek meg, õk azonban a táncoso-
kénál kissé „vadabbra” vették a figurát: tûzoltókocsival vonultak
locsolni a leányokat. Reméljük, az áldozatok a hagyományõrzõ
locsolás után gyorsan tudtak száraz ruhát húzni….

Húsvéti 
hagyományok

Családi bringatúra és
kerékpáros maraton

MÁR LEHET JELENTKEZNI!
Folyamatosan lehet nevezni a Tour de Zalakaros júniusi

versenyeszámaira. Ahogyan azt korábban már megírtuk, a Tour
de Zalakaros szervezését 2015-tõl a Vuelta Sportiroda vette át.
A korábbi években megszokott helyszínen, idõpontban és válto-
zatlan tartalommal várnak mindenkit június 19–21. között több
versenyszámban is. Országúti maraton, teljesítménytúra és csa-
ládi bringa túra szerepel a sportiroda kínálatában. 
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Március 22. a „ Víz világnapja”. Elõtte való héten a természetben talál-
ható vizekkel, az ívó víz fontosságával ismerkedtek a gyerekek. Képekrõl,
tapasztalataikból tudják, hogy a víz valamennyi élõlény számára az élet

feltétele. Ezért az embernek vigyáznia kell a vizek tisztaságára. Mivel a
Föld ivóvíz készlete folyamatosan csökken, ezért már óvodában meg kell
tanulniuk a gyerekeknek az ezzel való spórolást. A hét utolsó napján a
nagycsoportos gyerekek a Gyógyfürdõben tettek látogatást. Itt megis-
merkedtek a gyógyvíz gyógyászatban való felhasználásával.

Novák Ferencné

Az óvodás gyerekek is izgatottan várták a húsvétot. A gyerekek az
óvodapedagógusoktól hallottak a Húsvéti jelképekrõl és szokásokról. En-
nek jegyében készültek el a kiszebábok, melyet aztán el is égettek az ud-
varon. Ezzel végérvényesen elûzték a telet és a betegségeket. Különbözõ
ábrázolási technikákkal szorgalmasan készítettek nyuszikat, tojásokat, bá-
ránykákat. Énekeket, mondókákat mondogattak. A mese is a nyusziról
szólt. Mindenki hímes tojást készített, melyet nemcsak hazavihettek, de a
locsolkodásért a fiúkat is megajándékozták vele.  Természetesen nem ma-
radhatott el a nyuszi fészek készítése sem, melybe minden kisgyerek
megkapta az ajándékát.

Húsvéti locsolás

Gyógyfürdõn az ovisok
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A Gyenesdiáson
óvodásoknak rende-
zett népdaléneklési
versenyen Varga Panna
és Kiss Kincsõ arany
minõsítést kapott. A
felkészítõjük: Baloghné
Fábos Éva és Szenyéri
Lászlóné.

Az óvoda Búzavirág
csoportja (képünkön)
ismét sikerrel szerepelt
a Nagykanizsán meg-
rendezett Pintyõke
Fesztiválon.

Novák Ferencné

Felhívom a Tisztelt Szülõk fi-
gyelmét, hogy az óvodai nevelés-
ben részvevõk köre öt éves korról
három éves korra változik: a nem-
zeti köznevelésrõl szóló. 2011. évi
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése
szerint a gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától.(2015.
szeptember 1.) legalább napi
négy órában óvodai foglalkozá-
son köteles részt venni.

Amennyiben a szülõ azt a
gyermekeket, aki 2015. augusztus
31. napjáig betöltötte a 3. életév-
ét és óvodai jogviszonnyal még
nem rendelkezik, e közlemény-
ben meghatározott idõpontban
az óvodába nem íratja be, sza-
bálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai
nevelésben részvételre kötelezett
gyermek szülõje, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, köteles ar-
ról a beiratkozás utolsó határnap-
ját követõ 15 napon belül írásban

értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában a tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzõt. A
napi négy órában óvodai nevelés-
re kötelezett, az óvodával jogvi-
szonyban álló gyermek szülõje,
amennyiben gyermeke az óvoda-
kötelezettségét a jövõben kül-
földön teljesíti, elõzetesen köte-
les értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodá-
si helye szerint illetékes jegyzõt.

A szülõ kérelmére a fenntartó
részérõl a jegyzõ - az óvodaveze-
tõ, valamint a védõnõ egyetérté-
sével - a gyermek jogos érdekét
szem elõtt tartva, az ötödik élet-
év betöltéséig felmentést adhat a
kötelezõ óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek csalá-
di körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.

2015. szeptember l-jétõl a
2015/2016. nevelési évben az óvo-
dába történõ felvétel

A 2011. évi CXC. törvény 8. §

(1) bekezdésének végrehajtása ér-
dekében az óvoda vezetõje elõ-
ször azoknak a harmadik életévü-
ket betöltött, vagy annál idõsebb
gyermekek felvételérõl gondos-
kodik, akik az intézmény mûkö-
dési körzetében laknak. A
Zalakaros Város Önkormányzata
által fenntartott óvodába történõ
elhelyezésre:

– Zalakaros város,
– Zalamerenye község,
– Balatonmagyaród község

közigazgatási területén ál-
landó lakhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ
(életvitelszerûen ott élõ *)
szülõk gyermekeinek van le-
hetõsége.

Az óvodai beiratkozáskor  be
kell mutatni:

• a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát,

• a  gyermek   nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcí-
met igazoló hatósági igazol-
ványt (a gyermek lakcímkár-
tyája),

• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülõ személyi azonosító

és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.

• nem magyar állampolgársá-
gú gyermek esetében a szü-
lõ és a gyermek Magyaror-

szág területén tartózkodásra
jogosító engedélyét (kártya),
regisztrációs igazolást és a
szülõk munkáltatói igazolá-
sát.

Az alapító okirat szerint az
Óvoda biztosítja az integráltan
nevelhetõ sajátos nevelési igényû
gyermekek nevelését. Sajátos ne-
velési igényû gyermek esetében
beiratkozáshoz, kérjük, hozza
magával a szakértõi véleményt. 

Az óvodavezetõ az óvodai fel-
vétel tárgyában meghozott dön-
tésérõl legkésõbb 2014. május 26-
ig írásban értesíti a szülõt. A dön-
tésrõl, amennyiben a szülõ, az
óvodai beiratkozás napján- az
elektronikus elérhetõségének
megadásával- kérte, az óvoda ve-
zetõje elektronikus úton értesí-
tést küld.

Az óvoda döntése ellen - ér-
deksérelemre hivatkozással - a
szülõ a közléstõl számított tizen-
öt napon belül indíthat eljárást a
Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzõjénél. 

Kérem, a fentiekben megha-
tározott idõpontokban gondos-
kodjanak gyermekük óvodába
történõ beíratásáról. 

KÖZLEMÉNY A 2015/2016-OS NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNÕ 
ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRÕL

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy Zalakaros Város Önkor-
mányzata által fenntartott óvodába a gyermekeket a 2015/2016-
os nevelési évre 2015. április 27-én 8-12 óra, 2015. április 28-án 15-
17 óra között lehet beíratni.

* életvitelszerû ott lakásnak minõsül, ha a gyermek a kötelezõ felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául hasz-
nálja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási he-
lyeként az óvodai beiratkozás elsõ határnapját megelõzõ három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok
ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplõ lakhelyén vagy tartózkodási
helyén nem életvitelszerûen lakik, úgy az óvodavezetõ, illetve a (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezetõ vagy a fenntartó által szer-
vezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkezõ gyermek szülõjét, hogy az életvitelszerû körzetben lakás tényét akként iga-
zolja, hogy a felszólítás kézhez vételétõl számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védõnõtõl származó, a védõnõi ellá-
tás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
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Aquatlon sportág megyei dön-
tõjén mérték össze tudásukat a
Karos Sprint Úszóklub növendékei
a közelmúltban Zalaegerszegen. 

A versenyzõknek úszásban és fu-
tásban kellett a lehetõ legjobbat
nyújtaniuk, korosztályonként megha-
tározott távokat teljesítve.

A karosi gyerekek közül többen
értek el remek eredményt a verse-
nyen. A 2008-ban és utána születet-
tek leány kategóriájában Csöndör Lili
II., Deutsch Réka III. helyen végzett, a
fiúk között Horváth Benjámin Márk I.
lett. A 2006 –2007-ben született leá-
nyoknál Strobl Anna a II. helyet sze-
rezte meg, Büki Iván az V., Hadi Kris-
tóf Zsombor a VI. helyen végzett.

A 2004 - 2005-ben születettek ka-
tegóriájában a leányok közül Angler
Lili V., Horváth Lili Virág IV. lett. a fiúk-
nál Novák Lázár Ernõ II., Novák Máté
Ákos III. helyen végzett.

Stégli János edzõ elmondta: a
gyerekek nagyon szépen teljesítet-
tek, dicséret illeti kitartásukat, nem-
csak a verseny, de a felkészülés idõ-
szakát illetõen is.

Az aquatlon remek alapozást
nyújt számukra a hamarosan sorra
kerülõ triatlon, illetve az õsszel ren-
dezendõ duatlon versenyekhez is.

Az elmúlt év májusában váro-
sunk amatõr futói már alaposab-
ban megismerkedtek a Balatont
körülívelõ kerékpárúttal, a Balaton-
felvidék dimbes-dimbos futóútjai-
val. Az akkori Balaton kerülõ ver-
seny izgalmát az adta, hogy folya-
matosan kellett a résztvevõknek a
212 km-es távot lefutniuk.

A mostani futás „pikantériája”
viszont abban rejlett, hogy négy
egymást követõ napon kellett egy-
egy (általában 50 kilométeres) sza-
kaszt teljesíteni, s mivel versenyrõl
beszélünk, hát „illett” minden nap
mindenkinek a lehetõ legjobb for-
máját hoznia, a lehetõ legjobb rész-
idõt futnia. 

Aki valaha is versenyzett már, jól
tudja, hogy ez óriási feladat, na-
gyon nagy kihívás, igazi erõpróba

nem csupán a test, de a lélek szá-
mára is. Aki ilyesmivel még soha
nem próbálkozott, az viszont egy-
szerûen csak higgye el, hogy ez bi-
zony így igaz!

A Zalakarosi Futrinkák vállalták
ezt az embert próbáló feladatot, s
igazán büszkék lehetnek magukra,
mert nemcsak, hogy teljesítették a
távokat, de mindenki a maga ko-
rábbi kilométer átlagaihoz képest
nagyságrendekkel jobb idõket fu-
tott végig, mind a négy nap során!

A Zalakarosi Futrinkák 136 nevû
csapata (Szabadicsné Madaras Ka-
talin, Szécsényi Szabolcs, Angyalosi
Dániel) a 49., míg a Zalakarosi Fut-
rinkák AHA csapata (Tóth-Gáborné
Sas Anikó, Hegyi Mónika, Szabadics
Attila) a 74. helyen zárta a versenyt. 

A  116 csapat közül nagyon elõ-

kelõ helyen végeztek felnõtt futó-
ink, kitartásukhoz, elhivatottságuk-
hoz ezúton is szívbõl gratulálunk! A
csapat ezúton is köszönetet mond

Kovács Zoltánnak (Kokónak) az ön-
zetlen segítségért, melyet a részt-
vevõk szállításában, támogatásá-
ban nyújtott.

NYUSZI-ÚSZÁS
Idén is meglátogatta a nyu-

szi a Zalakarosi Úszóklub spor-
tolóit. A gyerekek sok finomsá-
got kaptak a hosszú fülûtõl, és
bizony meg is érdemelték a
csokoládét, hiszen sokat dol-
goztak az elmúlt hetekben.

A fürdõ jóvoltából a tavaszi
szünet elõtt rendhagyó edzést
tarthattak a klubnál, hiszen
megengedett volt a Vízipók-
Csodapók beltéri gyermekvilág
csúszdáinak, játékainak haszná-
lata, kicsik és nagyobbak óriási
örömére.

Négy nap alatt, váltóban a Balaton körül
A zalakarosi futások története ismét nem mindennapi teljesítmény-

nyel gazdagodott. A Zalakarosi Futrinkák négy nap alatt, kétszer há-
rom fõs váltóval futották körbe a Balatont a 8. Spuri Balaton
Szupermaraton versenyen.

Aquatlonban remekeltek
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A Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében került 2015. márci-
us 28-án megrendezésre a II.
Sensei Németh Budo Akadémia SE
Zalakaros Karate Kupa. A vándor-
kupa jellegû tornán ezúttal két
egyesület, a Sensei Sáfár Shotokan
Karate Egyesület Nagykanizsa és a
Sensei Németh Budo Akadémia
Egyesület Zalakaros karatékái
mérték össze tudásukat.

A versenyen, melyen a nagykani-
zsai egyesület színeiben 13, a
zalakarosi egyesület keretén belül 27
fõ vett részt, formagyakorlatban
(kata) és küzdelemben (kumite) hir-
dettek eredményt. A kupán minden
versenyzõ a korosztályának, illetve a
felkészültségi szintjének (öv színének)
megfelelõ kategóriában küzdött. A
torna végén a legeredményesebb
egyesületnek járó vándorkupát ismé-
telten a rendezõ Sensei Németh
Budo Akadémia Egyesület nyerte el.

A zalakarosiak eredményei: ovis
csoport 5 évesek: „C” kategória fiú

kata: 1. Gergely Simon, 6-8 évesek:
"C” leány kata: 1. Czimondor Anna,
fiú kata: 1. Gergely Lénárt, 2. Kulcsár
Benedek, „B” fiú kata: 1. Büki Iván,
9-10 évesek: „B” lány kata: 3. Strobl
Anna, fiú kata: 2. Horváth Bálint, 11-
12 évesek: „B” fiú kata: 1. Marton

Bálint, fiú kumite: 2. Strobl Ábel, fel-
nõttek (veterán): „A” kata: 1. Fodor
Krisztina „B” kata: 1. Strobl Gábor.

Németh Zoltán fõszervezõ el-
mondta, hogy a versenyt, illetve az
eredményeket is egybevetve egy jól
sikerült kupán vannak túl. A torna

remekül szolgálta az egy hónap
múlva Budapesten megrendezésre
kerülõ SÁFÁR OPEN 2015. CHAMP
Kupára való felkészülésüket, több
versenyzõnek ez volt az elsõ meg-
mérettetése, így õk is hozzászok-
hattak a versenylégkörhöz.

– A színvonalas rendezvényt
segítette támogatóink erkölcsi és
anyagi hozzájárulása, melyet ez-
úton is köszönünk Zalakaros Város
Önkormányzatának, Tóth Zoltán,
Tüttõ Nándor vállalkozóknak, az
A.J.K.A Szövetségen belül a 9
danos Sensei Sáfár Lászlónak, aki a
versenybírói tisztet is betöltötte.
– mondta Németh Zoltán. 

A sportegyesület legközelebb a
már fent is említett Sáfár Open
2015. Champ Kupán vesz rész, me-
lyet 2015. április 25-én Budapesten
rendeznek meg.

Az elért eredményekhez mind
Sensei Németh Zoltánnak, mind a
versenyzõinknek gratulálunk, re-
mélve, hogy jó formájukat a közel-
gõ versenyre is átmentik.

Ki ne ismerné a Ferrero
Rocher, Raffaello vagy éppen így
húsvéthoz kapcsolódva a Kinder
meglepetés tojás édességeket.
Nos e finomságok gyártója az
idén is meghirdette általános is-
kolák számára a Kinder + sport
játékos vetélkedõt.

Az idei megmérettetésre a Mó-
ra Ferenc Általános Iskola Szélvész
Szöcskék csapata is nevezett.
Jankovics Attila, a csapat felkészí-
tõje elmondta, hogy két kategóri-
ában (kis- illetve nagyiskolák) a ne-
vezettek közül összesen 64 iskola
csapata került kiválasztásra, akik
elõször a regionális elõdöntõbe
mérhették össze ügyességüket,
gyorsaságukat. A versenyt meghir-
detõ cég minden csapat számára

biztosította a felkészüléshez, illet-
ve a versenyhez szükséges sport-
eszközöket, egyenlõ esélyt teremt-

ve minden iskola számára. A felké-
szülés már decemberben elkezdõ-
dött 16 különbözõ sor- és váltóver-
seny gyakorlásával, melybõl az elõ-
döntõn 7 került lebonyolításra. A
közelmúltban tartották a regioná-
lis elõdöntõt is, ahol városunk csa-
pata Vas, Zala és Gyõr-Moson-
Sopron megye iskoláival küzdött
meg. 

Az iskola 2., 3. és 4. osztályos di-
ákjaiból álló csapata a nyugat-du-

nántúli regionális elõdöntõn elsõ
helyen végzett, s ezzel bejutott a
középdöntõbe! Innét már csak egy
lépés a döntõ, ahol értékes pénz-
nyereményeket osztanak ki az isko-
lák között, mely összegeket sport-
felszerelésre, sporteszközökre,
sportfejlesztésekre lehet majd el-
költeni. A versenyzõk a regionális
döntõ után sem távoztak üres kéz-
zel, hisz Kinder + sport pólókat, va-
lamint tornazsákot kaptak ajándék-

ba. A felkészülésben, valamint a
versenyben résztvevõk névsora:
Vékony Bence, Marton Bence,

Strobl Anna, Eisenschreiber Anna,
Balogh Levente, Tóth Petra, Bogdán
Richárd, Matyovszky Péter, Werner
Lechner, Horváth Lili, Török Petra,
Tóth Jázmin, Tálos Csenge, Angler
Lili, Olasz Barnabás, Stampf Marcell,
Kassa-Kovács Kolos.

Jankovics Attila elmondta to-
vábbá, hogy a verseny mellett
pontgyûjtõ akcióban is részt vesz-
nek, itt különbözõ feladatok végre-
hajtásáért (induló, csapatzászló ké-
szítés, stb..) kaphatnak pontokat,
melyeket a verseny végén sportesz-
közökre lehet beváltani. 

A gyermekeknek, valamint fel-
készítõjüknek ezúton is gratulá-
lunk, s bízzunk benne, hogy a má-

jus elsõ felében lebonyolításra ke-
rülõ döntõben is öregbíthetik isko-
lájuk és városunk hírnevét.

A felkészülést szolgálta a verseny

Kinder + Sport



2015. április 10.12

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

A Dél-Zalai Hegyközség
2015. április 24-én (péntek)
Nagyradán az Általános Iskolá-
ban tartja a soron következõ
termelõi borversenyét. 

A borversenyen való általá-
nos részvételi feltételek meg-
egyeznek az elõzõ évivel, azaz
a borok bírálatát szakértõkbõl
álló bizottság végzi, amely érté-
kelés alapján oklevelet ad ki.
Aki a borversenyen részt kíván
venni, annak fajtánként 2 db
mintát kell leadni. 

Leadási idõpont és helyszín:
2015. április 20 – április 22-ig 8-
16 óráig.

Nagyrada, Kossuth 51.
(Hegyközség iroda)

Ezután nevezést nem foga-
dunk el! 

A borversenyre a mintákat
0,75l-es üvegpalackban kérjük le-
adni! 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 ter-
mõhelye.

Figyelem!

FELHÍVÁS 
A ZALAKAROS VÁROS BORA

CÍM ELNYERÉSÉRE

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

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

• elõzetes bejelentkezés a Kö-
zösségi Háznál (2015. április
17-én 16:00-ig), 

• a fehérbor és a vörös bor ese-
tében is a valaha volt
Zalakaros Térsége Egyesült
Hegyközség (Galambok-
Miháldi, Zalakarosi, Garabonci,

Nagyradai és Pogányvári
Hegyközség) települései terü-
letén termett szõlõbõl készült
bor, amelybõl legalább 500 li-
ter áll a termelõ rendelkezé-
sére (egy edényben) a ver-
seny idõpontjában;

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

• város bora versenyen részt-
vevõknek összesen 3 db min-
tát 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 egysé-
ge – Mobil: 30/983-3944 

BORVERSENY PROGRAMOK
2015. április 12.: „Jó gyakor-

latok bemutatása” rendezvény –
AquaTherm Hotel

2015. április 18.: Zalakaros
Város Sakk Bajnoksága Zala-
karosi Fürdõ, rendezvényterem

2015. április 25.: Kanizsa–Ka-
ros futóverseny

2015. április 18–19.: Tavasz-
köszöntõ családi napok – Zala-
karosi Fürdõ

2015. április 25.: Önkéntesek
Napja, Parkerdõ tisztítás

2015. május 1.: Májusfa állí-
tás – Gyógyfürdo tér

2015. május 1–3.: Majális a
Fürdõn – Zalakarosi Fürdõ

2015. május 1–2.: Majális –
Gyógyfürdõ tér

2015. május 9.: Országúti ke-
rékpártúra „Sportolj és Nyerj”!!!
– Zalakaros–Kis-Balaton

2015. május 14–22.: Nemzet-
közi Sakkverseny – Móra Ferenc
Általános Iskola


