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Szent Orbán oltalmában
SZOBORLOCSOLÁS ÉS GYALOGTÚRA A VÉDÕSZENT NAPJÁN
Hogy biztonságban tudhassák
a gazdák a szõlõhegyet, a hagyományoknak megfelelõen idén is
borral locsolták Szent Orbán
szobrát a Felsõhegy bejáratánál
lévõ szobornál. A boros locsolás
köszönetképpen is járt, hiszen a
szent az elmúlt évben derekasan
oltalmazta a karosi szõlõültetvényeket.
A felsõhegyi rituálét Novák Ferenc polgármester végezte el, aki
Szent Orbán-napi ünnepi beszédében a hagyományápolás fontosságáról szólt, rámutatva: Zalakaros
ebben évtizedek óta élen jár, Orbán
szobránál pedig annak 1996-os elkészítése óta gyûlnek össze és ünnepelnek a zalakarosiak.
Ugyancsak a szokásokat követve az egybegyûltek imádkoztak is a szõlõk, szõlõsgazdák védõszentjéhez, s a szent szobrát
dr. Háda László plébános is megáldotta. Az ünnepséget a Da-

Orbán szobránál annak 1996-os elkészítése óta gyûlnek össze és ünnepelnek a zalakarosiak.

Hangulatos mûsorral lépett fel a Dalárda-Vegyeskar.
lárda-Vegyeskar mûsora és borkóstoló követte.
Nem mindennapi módon a rendezvényt legalább 250-en nézték
végig, ahhoz ugyanis csatlakoztak
az Észak-dunántúli Kupa részeként
rendezett Szent Orbán teljesítménytúra résztvevõi is. A túrát a

Kanizsa Kul-Túra Egyesület és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
szervezte, annak 208 résztvevõje az
ünnepséget követõen gyalogosan
indult tovább erdõn-mezõn át az
orosztonyi „kulcsos házig”. A 20 kilométeres távot teljesítõket túracsomaggal, oklevéllel jutalmazták.

Az Észak-dunántúli Kupa részeként rendezték meg a Szent Orbán-túrát.
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Részben önerõbõl, részben pályázatból
ÚTFELÚJÍTÁSI FELADATOKAT HATÁROZTAK MEG
A testület még az április végi
ülésén meghatározta a város
legfontosabb belterületi út- és
járdafelújítási feladatait.
E célokra az idei évi költségvetésben négymillió forint áll rendelkezésre, melynek felhasználására
és a feladatok teljesítése érdekében pályázati lehetõséget vizsgáltak a testület tagjai.
A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter ugyanis az államháztartásért felelõs miniszterrel közösen pályázatot hirdetett meg önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása témájában pályázat beadására városunk 15 millió forint támogatás igénylésére, 50%-os támogatás-intenzitás mellett jogosult –
tájékoztatta a testületet Kovács József beruházási ügyintézõ.
A pályázatban támogatói döntés legkorábban 2016 augusztusában születik, így a beruházás megkezdése reálisan 2016 õsze elõtt
nem tervezhetõ.
A járda- és útfelújításokat a pályázat segítségével kívánják megvalósítani; a pályázat kidolgozására és

benyújtására összesen bruttó 30
millió forint szükségeltetik, amihez
a bruttó 15 millió forint önerõt a
2016. évi általános tartalék terhére
biztosítják.
Többek között pályázatból valósulna meg a Dísz tér keleti oldalán
lévõ, lefolyástalan útburkolati rész

az ökopartnak. A pályázat sikerétõl
függetlenül a Dísz tér ezen részének (Ökotó parkoló bejárata és környezete) felújítását az önkormányzat még idén mindenképp megvalósítja.
A pályázat további elemei között szerepel a Gyógyfürdõ tér

A Kilátó utca Arany János utcáig
terjedõ belterületi szakaszán az útburkolat újítása is megoldásra várna, illetve a Kanicai utca egy részének rendezése, a Petõfi utca keleti
oldalán a járda felújítása, a Hegyalja utca Temetõ utca és Dózsa utca
közti szakaszán a megsüllyedt burkolat javítása, a Jegenye sor tûzoltósággal szembeni útszakasza vízelvezetésének megoldása, járda
pótlása. Az Art Hotelnél a parkoló
és útcsatlakozás hibájának megszüntetése és az Arany János utca
kátyúzása, burkolat felújítása, egyes
behiáki útszakaszok állapotjavítása.

A KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA
Felújításra vár az Arany János utca útburkolata.
felújítása, illetve a meglévõ víznyelõre figyelemmel a burkolat átépítése. Elhangzott: ennek a résznek a
rendbe tétele kiemelten fontos, hiszen az egyik megközelítési pontja

Borturisztikai program megvalósításához vizsgálja pályázat benyújtásának lehetõségét az önkormányzat.
Az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttmûködési Program keretében kiírt
pályázat megvalósításához hárommillió forint
saját forrást biztosítanának.
Az ezzel kapcsolatos napirend tárgyalása
során elhangzott: az önkormányzatot a Zalai
Borút Egyesület kereste meg azzal, hogy felajánlja együttmûködését a Hegykapu utcában
lévõ borospince felújítására. Az egyesület elképzelése az volt, hogy e felújítást is tartalmazó borturisztikai programot dolgozzanak ki és
nyújtsanak be az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttmûködési Program
felhívására. Az egyesület térítésmentesen vállalta a pályázat kidolgozását, horvát partner
bevonását.
Az önkormányzat még 2014-ben tételes
költségvetést készíttetett a borospince felújítására, melynek összege bruttó 27,8 millió forint volt.
A tervek szerint a borospincét úgy újíthatnák fel és alakíthatnák át, hogy alkalmas legyen közösségi és turisztikai programok, rendezvények, kisebb kiállítások lebonyolítására.
A pályázat befejezését követõen a borospince
mint közösségi tér a Közösségi Ház és a

egyes szakaszai útburkolatának felújítása, a Panoráma utca déli oldala
vízelvezetésének megoldása, a Kilátó utca elejénél a folyóka javítása,
átépítése.

Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda:
9.30–10.30 és 12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: páratlan héten:
9.30–11.30

Borturisztikai pályázat
BORPINCE FELÚJÍTÁSÁT IS TERVEZHETNÉK
Zalakarosi Turisztikai Egyesület rendelkezésére állhat
majd
rendezvényeik megvalósításához, újabb programok szervezéséhez.
A testület úgy
döntött, hogy alternatívaként meg
kell vizsgálni, hogy
milyen épületet lehetne még bevonni
a pályázatba borturisztikai szempontból, és több
részlet pontosítását követõen nyújtanák be a pályázatot a kiírt felhívás
második körére.
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Átgondolják a felvételi szabályzatot
MARAD A HÁROM CSOPORT AZ OVIBAN ÉS A BÖLCSIBEN IS
Három csoporttal mûködik tovább az óvoda a következõ tanévben is.
A Zalakarosi Óvoda és Bölcsõde
adatszolgáltatását figyelembe véve,
a beiratkozási adatok alapján 3 csoport indítása indokolt – olvasható a
testület elé került beszámolóban.
Az írásos anyag kitér arra, hogy
a beiratkozáskor 27 gyermek jelentkezett a 2016/2017-es nevelési évre,
54 gyermeknek már folyamatos az
óvodai jogviszonya, így az új beiratkozókkal együtt 81 fõ az óvoda teljes létszáma, ami 6 fõvel meghaladja az óvodába felvehetõ maximális
gyermeklétszámot (3 csoport, csoportonként 25 fõ, azaz 75 fõ – a
szerk.).
A fentiek miatt a Zalakarosi
Óvoda és Bölcsõde megbízott intézményvezetõje kérelemmel fordult a fenntartóhoz, engedélyezze
az alapító okiratban meghatározott maximális gyermeklétszám
10%-kal történõ emelését a
2016/17-es nevelési évre. A meghatározott létszámtól való eltérést a
köznevelési törvény is lehetõvé teszi.
A foglalkoztatott nevelõk szá-

mának emelését nem vonja maga után a három csoport megléte – olvasható az írásos anyagban.
A testület végül a három csoport indítása mellett döntött.
Vitát váltott ki ellenben a bölcsõdei csoportok indításának kérdése az ülésen. A bölcsi jelenleg három csoporttal mûködik, az eddigi
jelentkezések alapján azonban az
intézményvezetõ, Szenyéri Lászlóné
azzal fordult a testülethez, hogy
nem indokolt a következõ tanévben a három csoport indítása.
Az ülésen azonban elhangzott:
mivel a bölcsõdei beíratások folyamatosak, illetve a vezetõ által beadott levél és az ülés idõpontja között eltelt idõben jócskán megug-

Pályázati együttmûködés
Kiválasztotta
a testület azt a
horvát partnert
Krizevci önkormányzata személyében, akivel
együttmûködve
részt vesz az
INTERREG V–A
MagyarországHorvátország
Együttmûködési
Program keretében „kerékpárút
kiépítése, felújítása a Zalakaros
északi közigazgatási határtól a
Kertmozi Arborétumig” témájú
pályázatban.
Ez tartalmazza a Kossuth, a Fõ
és a Petõfi utcákon végigvezetõ, a
nyílt árkok lefedésével megvalósítandó kerékpárút kiépítését.
Az együttmûködési szándékot a
közelmúltban a horvát település jelezte Zalakaros felé, melyet a testület el is fogadott. Krizevcik komoly

rott a jelentkezõk
száma, nem szabad elvetni a három csoport indításának lehetõségét.
Ráadásul
–
hangsúlyozta Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
– a jövõ év elejétõl
változnak a bölcsõdével kapcsolatos elõírások is.
Nevezetesen: azok a települések,
amelyeken legalább négy család jelzi bölcsõdei igényét, kötelesek lesznek a bölcsõdei ellátásról gondoskodni. Nyilvánvaló, hogy nem fog
tudni minden település önálló bölcsit mûködtetni, így tehát egyértel-

mû, hogy azokhoz a településekhez fordulnak, ahol ilyen intézmény
már mûködik.
Az alpolgármester hangsúlyozta: Zalakarosnak át kell inkább gondolnia a közeljövõben, hogy a bölcsõde jelenlegi felvételi szabályozását változtatja-e, ha igen, milyen új
feltételrendszerek szerint, illetve,
hogy kész-e arra, hogy együttmûködést kössön esetleg majd más településekkel az ellátás biztosítása
érdekében.
Ezeket figyelembe véve végül a
testület a három csoport indítása
mellett döntött, a novemberi ülésen pedig felülvizsgálják a bölcsõde
felvételi szabályzatát, hogy az intézmény megfelelõen tudjon mûködni.

A ZÁRT ÜLÉS HATÁROZATAI
 Tudomásul vette a Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2015. évi
egyszerûsített beszámolóját a testület. Javasolták a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. taggyûlése részére, hogy a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerûsített éves beszámolóját 6.048 ezer forint mérleg fõösszeggel és 1.106 ezer forint
mérleg szerinti eredménnyel fogadja el, azzal, hogy a mérleg
szerinti eredmény teljes mértékben az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.
Felhatalmazták az alpolgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Kft. taggyûlésén képviselje.
 Eredményessé nyilvánította az ajánlattételi eljárást Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-15 pályázat keretén
belül üzleti terv kidolgozása tárgyú témában a testület. Az eljárás nyertese a keszthelyi Bonum Projekt Kft. nettó 1.200.000 Ft
+ áfa = 1.524.000,- Ft ajánlati árral. A vállalkozói díj költségét az
önkormányzat a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
 „Adásvételi szerzõdés keretében játszótéri eszközök szállítása, telepítése és ütésálló felület kialakítása”tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásban az eljárást eredményessé nyilvánította a
képviselõ-testület. A nagykanizsai World 2000 Kft-t hirdették
nyertesnek nettó 10.669.200 Ft + áfa ajánlati árral.

interreg pályázati tapasztalattal
rendelkezik és kész építési tervei
vannak a jelen felhívásra. A pályázati egyeztetések során megállapodás született a teljes projektköltség
nagyságára, mely megközelítõleg
1,5 millió euró, ez 50–50%-ban oszlana meg a két partner között. A
költségvetés tervezési szakaszában
partnerenként maximum 800.000
eurót határoztak meg. A pályázat
95 százalékos támogatottságú, utófinanszírozással bonyolítható.

 A „Vállalkozási szerzõdés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának az ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Zalakaroson fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP-1.1.1-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt elõkészítési,
pályázatmenedzselési feladatok ellátása” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárást ugyancsak eredményessé nyilvánították. Az eljárás nyertese a keszthelyi Bonum Projekt Mûszaki és Gazdasági
Tanácsadó Kft. Pénzügyi fedezetet az önkormányzat a pályázatírás tekintetében, nettó 235.000 Ft + 27% áfa, összesen bruttó
298.450 Ft összegben, a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. A projektmenedzsment költségek tekintetében, nettó 5.000.000 Ft + 27% áfa, összesen bruttó 6.350.000 Ft
összegben a pénzügyi fedezet nyertes pályázat esetén határozza meg, továbbá a pályázat elnyerése esetén kötelezettséget
vállal, hogy a követezõ évi költségvetésében betervezi.
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Terítéken az egészségi állapotunk
ÁTFOGÓ BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETÉRÕL A TESTÜLET ELÕTT
Városunk egészségügyi ellátásáról ismert meg és fogadott el
beszámolót a képviselõ-testület.
Az írásos beszámoló a háziorvosi szolgálat esetében rávilágít: azt
területi ellátási kötelezettséggel, a
2015-ös év során tartós helyettesítéssel oldotta meg az önkormányzat, megbízási szerzõdés alapján,
mely az iskola-egészségügyi, valamint a bölcsõdei orvosi ellátást is
magában foglalta. 2015.12.01.-tõl
vállalkozási formában kerül ellátásra a háziorvosi szolgálat, az iskolaegészségügyi, valamint a bölcsõdei
orvosi ellátás is, az önkormányzattal kötött feladat ellátási szerzõdés
alapján. Az önkormányzat biztosítja az épületet a jogszabályban elõírt minimum lista alapján a berendezést és a gép-, mûszer állományt.
DR. TARNAI ZSUZSANNA háziorvos elmondta: a kártyaszám a
2015-ös évben 144-gyel emelkedett,
egyenletesen minden korosztályban. A rendelõben az elmúlt év folyamán 7443 esetet láttak el. Jól
mûködik a kéthetente szerda reggelenként végzett vérvétel, idõs
betegeknél pedig lakásukon is
vesznek le vérmintát; a mintákat az
önkormányzat dolgozója és gépkocsija szállítja be a kórházba.

A
háziorvos
meglátása szerint
városunk lakossága
egészségtudatos, a
szervezett és önkéntes szûrõvizsgálatokon rendszeresen részt vesz. A
leggyakoribb betegségek a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a szívbetegség és az agyér betegség. A gyermekkorosztály jó egészségi állapotú, ám
meglátása szerint a szülõkkel, illetve az idõsebb korosztállyal együtt
sokaknak rendszeresebb sporttevékenységre is szüksége volna.
A FOGORVOSI ELLÁTÁS ugyancsak megbízási szerzõdés alapján
történik. A fogorvosi szolgálat mûködtetésének finanszírozására a
fogorvos köti meg az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlenül a szerzõdést. Az ellátott
vegyes
fogorvosi
körzetet
Zalakaros, Pat, Galambok, Miháld,
Sand, Zalaszentjakab, Zalaújlak települések alkotják. A fogorvosi ellátás
biztosításával kapcsolatban az önkormányzat kötelezettsége térítésmentesen biztosítani a rendeletben
meghatározott minimumfeltétele-

KÖSZÖNET A MENTÕSÖKNEK
A Mentõsök Napja alkalmából a városunkban mûködõ mentõállomás dolgozóit köszöntötte Novák Ferenc.
A polgármester hangsúlyozta: városunk térségi és turisztikai
szerepköre miatt hatványozottan fontos a mentõállomás léte, a
város
és
k ö rn y é k é nek minél
m a ga s ab b
s z i n t û
egészségügyi ellátása, melyhez
nagyon sokat hozzátesznek a
mentõállomáson dolgozók.
Az önkormányzat az Országos Mentõállomással együtt
igyekszik minden feltételt megteremteni a biztonságos mûködtetéshez, a lakossági visszajelzések pedig egyértelmûen pozitívak az itt dolgozók munkáját illetõen.
Novák Ferenc apró ajándékkal is kedveskedett a munkatársaknak, további zökkenõmentes munkát és – érthetõ módon –
mind kevesebb hívást kívánva.

ket és az épület akadálymentes
megközelítését.
A fogászati ügyeleti ellátás keretében Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatával kötött
megállapodás alapján 2013. évtõl
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. szám
alatti rendelõben látják el az ügyelet körében elvégezhetõ beavatkozásokat, mint a fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás,
törött fog lecsiszolás, gyökércsatorna megnyitás, valamint az elõzõekhez szükséges érzéstelenítés és
röntgen. A megállapodás alapján
az önkormányzat a fogászati ügyeleti ellátáshoz éves hozzájárulást fizet.
A HÉTKÖZI ÉS HÉTVÉGI háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
2013. év második felétõl a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulásán keresztül valósul meg. Az ügyelet
2013 óta központi ügyelet formájában mûködik, azaz a lakosság részérõl érkezõ segélyhívások egy
központi – az Országos Mentõszolgálat Zalaegerszegi Irányítócsoportja – számra futnak be, a központi
diszpécserszolgálat dönt mentõ
vagy ügyeletes orvos vezénylésérõl,
esetleg telefonon keresztül történõ
segítségnyújtásról. Két év óta az orvoshiány problémáinak leküzdésére
a zalaegerszegi székhelyû Kard
Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel
láttatja el a város az ügyeleti feladatokat. Az önkormányzatok a
feladatellátáshoz lakosságszámuk
alapján hozzájárulást fizetnek,
Zalakaros Város Önkormányzata
ezen felül további maximum 7,7
millió forint összeg biztosítását vállalta.
A beszámoló kitér arra, hogy
sajnos sokan vannak, akik indokolatlanul hívják az ügyeletet, amit elsõsorban a rossz szociális körülmények, a roma népesség magas száma magyaráz. Ennél még magasabb az indokolatlanul ügyelethez

fordulók aránya, amit hasonló okok
idéznek elõ. Sok esetben a szállodák vendégei kényelmi megfontolásból hívják az ügyeletet, mondván: benne van a szálloda árában.
DR. BERNIEH BASL ügyelet vezetõ orvos úgy fogalmazott: az
ügyelethez fordulók panaszait a
szakma szabályai szerint, súlyosságuk alapján felállított sorrendben
látják el, és jellemzõen azok nehezményeznek hosszú várakozási idõt,
akik panasza nem is igényelne sürgõsségi ellátást. Figyelembe véve
az egészségügyben fennálló várakozási idõket, a lakosság egészségügyi ismereteinek alacsony szintjét,
a „jogainak” ismeretét, de a kötelességeinek figyelmen kívül hagyását (sok esetben kiderül, hogy a
gyógyszert sem váltotta ki, illetve
vette be vagy adta be a gyermekének), az indokolatlanul ügyeleti ellátásra jelentkezõk számának további növekedése várható.
A VÉDÕNÕI FELADATOKAT dr.
Heller Péterné védõnõ látja el, aki
végzettségébõl fakadóan nemcsak
várandósokkal, illetve a 0-16 éves
korosztállyal, de a családok egészségével is tud foglalkozni. Beszámolójában rámutatott: nyitott tanácsadást is bevezetett a rendszeres tanácsadások mellett. Ezekre heti egy
alkalommal kerül sor, a téli idõszakban pedig szintén heti rendszerességgel mûködik a Pöttöm Klub. Munkájának fontos része az iskola egészségügyi munka, az ezeken végzett
szûrõvizsgálatok segítségével sok
probléma felismerésére idõben sor
kerülhet, s a gyermekeket a megfelelõ szakorvoshoz irányíthatják.
Városunkban biztosított a szemészeti szakrendelés igénybevételének lehetõsége is. A szemészeti
rendelõt az önkormányzat szerelte
fel gépekkel, kisebb tárgyi eszközökkel.
A MENTÕÁLLOMÁS mûködtetésére az Országos Mentõszolgálattal az önkormányzat megállapodást kötött, mely alapján az OMSZ
viseli a közüzemi díjakat és a kisebb
karbantartási, felújítási munkák
költségeit.
A 2014-2020 uniós fejlesztési
idõszakra vonatkozóan az önkormányzat településfejlesztési tervében célként határozta meg az
egészségügyi intézmények egy
helyre (Jegenye sor 8.) történõ telepítését, egészségcentrum létrehozását a mentõállomás és az orvosi
ügyelet épületének kibõvítésével.
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Erdei tábor a kalandparkban
TÉRÍTÉSMENTES TÁBOR RÁSZORULÓ GYERMEKEKNEK
A „Madarak és fák napja” rendezvénysorozat kapcsán a Herman
Ottó Intézet szervezésében három
megye – Zala, Somogy és Vas megyék – gyermekotthonaiban élõ, a
természetvédelem területein kiválóan teljesítõ diákok vehettek részt
egy hatnapos programon Zalaszabarban, a Holnapocska Táborban.
A tematikát illetõen fókuszban a
közvetlen élõviláguk megismerése állt,
méltán a Madarak és fák napja alkalmából szervezett országos rendezvénysorozathoz, ezúttal a Kis-Balaton
régióban honos növény- és állatvilággal, azon belül is Herman Ottó, mint
ornitológus szellemisége nyomán ismerhették meg a madarak élõhelyét,
szokásait, valamint védelmük fontosságáról tanulhattak a gyermekek.
A fentiek mellett néprajzi, történelmi témájú interaktív foglalkozásokon
túl találkozhattak a Zala megyei hagyományokkal, kézmûves technikákkal.

Az ismeretterjesztõ órák mellett
a fõszerepben a szórakozás és az élményszerzés álltak. A tábort körülvevõ kalandparkban csúszdák,
hófánk, kötélpálya, trambulinok, 4Ds mozi, lézerharc, állatsimogató várta a gyermekeket, a kalandparki
programok mellett kirándulhattak a
Kis-Balatonhoz,
valamint
a
Zalakarosi Fürdõben is eltölthettek
egy vizes élménydélutánt.
A tábor résztvevõi három megye
gyermekotthonaiban élõ, természetvédelem területén kiválóan teljesítõ 26. osztályos diákok, akik a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala,
Somogy és Vas megyei kirendeltségek
igazgatói által tett javaslat alapján kerültek kiválasztásra.
„Mutassuk meg a mában a holnapot!” – a Holnapocska Tábor hitvallása szerint a gyermekkorban szerzett
pozitív élmények, kalandok, a játék, a
mosoly, a közösségi élmény együttesen nagy mértékben járulnak hozzá a

gyermekek fizikai, lelki és szellemi fejlõdéséhez, amely a késõbbiekben motivációt ad továbbtanulás, szakmai sikerek megvalósításában.

san nehéz helyzetben lévõ, illetve beteg gyerekeknek gyógyuló táborokat
szerveznek a nyári szünetben, tavaszszal és õsszel pedig gyógyuló hétvégé-

Nem ez az elsõ példa arra, hogy a
Holnapocska Tábor rászoruló gyermekeknek nyújt térítésmentes táborozási lehetõséget. Több ízben is hírt adtunk már például arról, hogy szociáli-

ket különbözõ betegség csoportok
tekintetében. Az idei évben a tervek
szerint közel 400 gyermek vesz majd
részt térítésmentes Holnapocska Táborban.

Évenkénti bõvítésre van lehetõség
LÁMPATESTEKET HELYEZNEK KI LAKOSSÁGI IGÉNYEK ALAPJÁN
Kétmillió forintot fordít a közvilágítás bõvítésére a képviselõtestület. Az errõl szóló döntést
legutóbbi, májusi ülésén hozták
meg a képviselõk.
Korábban írtunk már arról, hogy
az elmúlt évben Magyar Mária képviselõ, Bognár Ottó település-üze-

meltetési ügyintézõ és a Zalaber
Kft. bevonásával vizsgálatot folytattak a közvilágítás bõvítésre javasolt helyszíneken, s ez alapján javaslatok is születtek a lámpatestek bõvítésére.
A 2015. évben 10 saját, bontott
lámpatesttel, valamint 3 napelemes
lámpatesttel bõvítették a közvi-

lágítási hálózatot, valamint megterveztette a testület a Csárda köz és
a Vincellér köz közvilágítását is. A
közvilágítás bõvítését az idei évben
folytatni szeretnék, s erre a költségvetésben 2 millió forintot el is különítettek már év elején. Ha a bontott lámpatestek beépítésével, felhasználásával megtakarítás érhetõ

el, azaz kétmillió forint nem szükségeltetik a tervezett beruházásokhoz, akkor fel lehet használni a maradó összeget további bõvítéshez –
hangzott el az ülésen.
A beérkezett lakossági igények
alapján ebben az évben a Csárda
köz és a Vincellér köz, a Határ út és
a Tónai út közvilágítási bõvítését
valósítják meg.
Amint az elhangzott: utóbbi két
út esetében ugyan nincs közvilágítási szál, de nem kell terveztetni,
igénybejelentés után kivitelezhetõ
a feladat.
A vizsgálat során természetesen
még több helyütt találkoztak közvilágítási hiányosságokkal, illetve lakossági igényekkel, melyek esetében a költségeket is megismerte a
testület, ezen utcákban azonban a
késõbbiek folyamán történhet meg
a bõvítés. Ide tartozik egyébként a
Harkály utca, a Keskeny utca, a Pipacs utca vége, a Harangláb út eleje, a Határ út és a Ciklámen utca, a
Tulipán utca, a Jegenye sor és Újfalu közötti szakasz, melyek esetében
a bõvítés a következõ évek feladata lesz.
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Nyári
szünetre
készen
A nyári szünetre már egészen biztosan készenlétben
várják az új csúszdák a
Zalakarosi Fürdõre látogatókat. A csúszdapark bõvítésével
a 14 éven felüli korosztálynak
kínálnak új szórakozási lehetõséget a fürdõn, s minden bizonnyal izgalmakat is, hiszen a
csúszdák nemcsak látványukban, de a lehetõségeket tekintve is merészek.

EREDMÉNYEK  EREDMÉNYEK  EREDMÉNYEK
„CSAK AZ EMBER OLVAS”
MEGYEI RAJZPÁLYÁZAT
2. helyezett: Varga Márkó 2. osztály. Felkészítõ tanár: Baloghné Lengyel Éva.
2. helyezett: Molnár Tünde 8.
osztály. Felkészítõ tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
III. „APRÓ FÚVÓSOK”
TALÁLKOZÓJÁNAK RÉZFÚVÓS
NAPJÁN
Harsona III. korcsoportban arany
minõsítést ért el: Illés Petra Liza.
Tenorkürt/baritonkürt I. korcsoportban ezüst minõsítést ért el:
Varga Katalin.
Vadászkürt II. korcsoportban
bronz minõsítést ért el: Darnai Réka
Felkészítõ tanár: Tatár Csaba.
Zongorán kísért: Kmecs Teodóra.

pályázatának versíró kategóriájában 2. helyezést ért el: Hozensteiner András 4. osztályos tanuló

Márkó, Horváth Benjámin Márk,
Beke Benjámin. Felkészítõ tanár:
Jankovics Attila.

A KÉPZELET

ALKONYAT

Futok, de már nincs menekvés.
Elkap a képzelet Turul madara,
s elszállok, fel a magasba.
Lehetek harcos, lehetek vadász.
Lehetek orvos, lehetek valami
más.
én szabom meg a határt.
Gyõzök vagy veszítek?
Én mondom meg senki más.
A képzeletem áradata jön,
a nagy álmodozás.

Ülök a kövön és nézem,
hogy fodrozódik a Duna.
Arcomat simogatja lágy szellõ,
felettem fecske száll, csicsergõ.
Elõttem a királyi vár orma kél.
A nap nyugovóra tér.
Lassan minden moraj kihal.
Megszûnik a városi zaj.

Hozensteiner András,
4. osztály

PÉTERFY TANULMÁNYI
VERSENY

DIÁKOLIMPIAI KISPÁLYÁS
LABDARÚGÁS

DIÁKOLIMPIA KISPÁLYÁS
LABDARÚGÁS

Angol nyelvbõl:
Megyei 9. helyezést ért el: Bagó
Laura 8. osztályos tanuló. Felkészítõ
tanár: Baloghné Lengyel Éva.
Magyar nyelvbõl:
Megyei 10. helyezést ért el: Farkas Abigél 5.osztályos tanuló, Horváth Kornél 5. osztályos tanuló.
Felkészítõ tanár: Bakonyi Rita

II. korcsoport, megyei 7. helyezés
A csapat tagjai: Vékony Bence
Zsolt, Olasz Barnabás, Stampf Marcell, Lechner Werner Herbert,
Szörcsök Hunor Ferenc, Bogdán Richárd, Matyovszky Péter, Beke Benjámin András, Végh Goran Márk.
Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.

IV. korcsoport, megyei döntõ III.
helyezett csapat tagjai: Schmidt
Áron, Miháczi Márton, Szörcsök Noel Szilárd, Koma Bence László, Nagy
András, Kánnár Máté, Péter Bence
Zoltán, Bali Szabolcs. Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.

VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ
PÁLYÁZAT
A nagykanizsai Hevesi Sándor
Általános Iskola vers- és prózaíró

DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS

ATLÉTIKA VÁROSKÖRNYÉKI
DÖNTÕ

Megyei 5. helyezés
A csapat tagjai: Biczó Barnabás,
Márfi Bence, Császár Dávid, Joó
Krisztián, Végh Goran Mark, Varga

I. korcsoport, Fiú csapat: 1. helyezés. A csapat tagjai:
Varga Márkó, Horváth Barna,
Horváth Benjámin, Biczó Barnabás,

Varga Bence, Beke Benjámin.
Egyéni 2. helyezés: Varga Márkó.
Leány csapat: 2. helyezés.
A csapat tagjai: Koma Lujza,
Czimondor Anna, Deutsch Réka,
Kreninger Evelin, Kántor Aisa Biri.
II. korcsoport, Leány csapat: 1.
helyezés. A csapat tagjai:
Angler Lili, Demény Petra,
Stampf Lara, Török Petra, Szanyi
Patrícia.
Egyéni 2. helyezés: Török Petra.

III. korcsoport, Leány csapat: 2.
helyezés. A csapat tagjai:
Horváth Hanna, Ács Linett Lúcia,
Horváth Hilda, Pozsgai Nikolett,
Horváth Lili Virág.
Egyéni 2. helyezés: Ács Linett
IV. korcsoport, Leány csapat: 3.
helyezés. A csapat tagjai:
Bali Antónia, Hárs Julianna,
Darnai Réka, Horváth Hanna Olívia,
Kiss Regina Anna.
Egyéni 3. helyezés: Darnai Réka.
IV. korcsoport, Fiú csapat: 2.
helyezés. A csapat tagjai:
Kánnár Máté, Koma Bence László, Bali Szabolcs, Szörcsök Noel Szilárd, Miháczi Márton.

Felkészítõ nevelõk: Jankovics Attila és Kovács Tamás.
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A Nemzeti Bor Maratonhoz
idén is csatlakozott településünk.
A program célja, hogy hazánk neves borvidékeire hívja fel a figyelmet, öszszekapcsolva azt az
egészséges életmód népszerûsítésével.
A bor maratonon idén kerékpáros részvételre is nyílt lehetõség,
városunk mind futókat, mind brin-

Nemzeti Bor Maraton
gásokat is indított különbözõ távokon.
A Sármellék-Zalakaros 22 kilométeres kerékpáros szakaszt a
Karos Sprint Úszóklub tagjai:
Novák Máté, Novák Lázár, Mar-

Pünkösdölés az oviban
A pünkösd hagyományának felidézése sokszínû tevékenységekbõl
tevõdött össze. A gyerekek az óvodapedagógusoktól hallottak a régi
pünkösdökrõl, melyeket képeken
meg is tekinthettek. A kislányok
szebbnél-szebb koszorúkat készítettek. A fiúk különbözõ technikákkal lovacskákat fabrikáltak maguknak. A pünkösdi királyné járáshoz
egész héten át virágszirmokat gyûjtöttek a kicsik. Minden csoportban
ügyességi játékok során került ki a
gyõztes fiú, aki egy évig viselheti a

pünkösdi király címet. A csoportok
közösen választottak a legkisebb
lányok közül pünkösdi királynét. A
hét utolsó napján szervezõdött a
királynéjárás a királyok és a többi
kisgyermek énekének kíséretében.
Ebben az évben a Pillangó csoportból kovács Hanna és Farkas Raul, a
Maci csoportból Szabó Jana és Gergely Simon, a Katica csoportból
Szakács Emma és Horváth Gábor
lett a kiskirályné és a király.

ton Bálint, Strobl Ábel és Strobl
Áron teljesítették, akiket útjuk
végén Zalakaroson Novák Ferenc
polgármester fogadott.
A Zalakarosi Futrinkák (a csapat tagjai: Léránt Brigitta, Schauer

Edit, Vörös Bernadett, Szabadicsné Madaras Katalin) Kisrécsérõl rajtoltak, s tíz kilométer lefutása után érkeztek be a maraton kiemelt helyszínére, Nagykanizsára.

OLESNÓBAN JÁRTUNK
2016.05.07-én az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy immáron 3. alkalommal részt vehettünk a lengyel partnervárosunk békefutás rendezvényén. Ez az alkalom, mint megtudtuk, 21. évvel

Novák Ferencné
ezelõtt került elõször megrendezésre. Iskolánkat két diák: Kánnár
Máté és Koma Bence képviselte, akik mind a sport, mind a tanulás területén méltók voltak erre az utazásra és derekasan helyt is
álltak. Nagy öröm volt látni a kisváros lelkes lakóit, akik a picurkáktól a veterán futókig vették fel a nemes küzdelmet. Új futószámként láthattuk a családok megmozdulását ,ahol a résztvevõk
felbuzdulva kisbabával a karjukon vagy a nyakukban teljes odaadással futottak. A már többször megtapasztalt szívélyes vendégszeretet, a barátságos, közvetlen légkör töltötte be a találkozó egészét. A német partnertelepülésrõl, Ansbergbõl is érkeztek
sportolók. Egyikük a 2 km-es szakaszon el is vitte a pálmát. Vendéglátóink jóvoltából az utolsó napon ellátogathattunk a közeli
Jura-parkba, ahol a dinócsontok mellett többféle játékos kikapcsolódás is várta a gyerekeket. A három napos kirándulás után
feltöltõdve, élményekben gazdagon tértünk haza. Hálásan köszönjük a lehetõséget.
Várnagy Szabolcsné/kísérõ tanár
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
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FOLKLÓREST - FOLKLORE-ABEND
2016. jún. 11-én, szombaton 17.00 órakor
Samstag, den 11. Juni 2016. 17.00 Uhr
Zalakaros, Kertmozi – Zalakaros, Freilichtkino

Program:

Programme:

Búzavirág
Óvodai hagyományõrzõ csoport
Rügyecske Táncegyüttes
Gyöngyvirág népi gyermekjáték
csoport
Zöld Ág Táncegyüttes
Bottal-fogó Táncegyüttes
KUU Seljacka Sloga Kulturális Egyesület

Búzavirág – traditionsbewahrende
Tanzgruppe des Kindergartens
Volkstanzgruppe „Rügyecske”
Gyöngyvirág-Kindergruppe
Volkstanzgruppe „Zöld Ág”
Volkstanzgruppe „ Bottal-fogó”
KUU Seljacka Sloga Kultur Verein

Zenei kíséret:
Bojtár Népzenei Együttes

Musikalische Begleitung
Volksmusikgruppe „Bojtár”

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
Herzlich willkommen an unserer Veranstaltung!
A rendezvény 500 Ft-os vagy 1.000 Ft-os támogatói jegy,
helyszínen történõ megvásárlásával látogatható.
A jegy ára adománynak minõsül a Zalakarosi Kulturális Egyesület javára.
Eintrittskarten sind vor Ort zu 500 Ft oder 1.000 Ft erhältlich,
die auch als Spende zu Gunsten des Kulturverein Zalakaros gelten.
Zalakarosi Kulturális Egyesület – Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

