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Költészet napi teaház
A VERS ÖSSZEKÖT
A vers összeköt, lángra lobbant, forradalmat szít, vihart kelt
vagy épp nyugalmat ad.
Vers, zene, ritmus nélkül szürkék
lennének a hétköznapok. A vers
ünnep, s a vers ünnepén, a magyar

Költészet Napján figyelmünk középpontjába kerül.
Minderrõl a zalakarosi költészet
napi rendezvényen Horváthné
Nagy Elvira, a városi könyvtár vezetõje beszélt, aki a könyvtár és a Közösségi Ház közös szervezésében

tartott költészet napi teaházba érkezõket üdvözölte.
A Költészet Napján hangulatos
órát tölthettek el a résztvevõk a Móra-iskolában, ahol finom tea és aprósütemények mellett hallgathatták és
élvezhették az épp harminc esztendõs

Igricek együttes zenés-verses elõadását. Az est során többek között József
Attila, Szécsi Margit, Lukács Zoltán,
Nagy László, Kányádi Sándor, Pilinszky
János versek megzenésített változatai
hangzottak el, helyenként a közönség
is bekapcsolódott az énekekbe.

Török
befektetõk
A törökországi Alanya
kereskedelmi- és iparkamarájának delegációja tett látogatást városunkban.

VÁROSUNKKAL IS
ISMERKEDTEK

Az Igricek együttes adott elõ megzenésített verseket.

A közönséget teával, aprósüteménnyel és versekkel várták.

A küldöttség a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására immár
másodízben járt Zala megyében, látogatásuk során
Zalakarossal is szerettek
volna megismerkedni.
A Hotel Aphroditében
tartott találkozón Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester tartott prezentációt a
vendégeknek Zalakarosról.
A vállalkozók pozitív benyomásokat szereztek városunkról, ezt hangsúlyozták is a találkozó végén.
Mint mondták: elsõsorban
befektetési lehetõségek érdeklik õket, Zalakaros a
Balaton-Hévíz Airport közelsége, illetve az onnan
rendszeresen közlekedõ
alanyai járat révén jó lehetõségeket rejt gazdasági és
turisztikai
szempontból
egyaránt.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
AZ ERDÕ- ÉS SZABADTÉRI TÜZEK MEGELÕZÉSÉRE
Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkezõ tüzek megelõzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz,
különösen erõs szél esetén. A szabadtéri tûzesetek keletkezésének fõ oka az emberi gondatlanság.
A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival.
A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön
jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi.
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT CSAK AZ ADOTT TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA ÛENGEDÉLYEZHETI RENDELETÉBEN, DE ÉGETNI EBBEN AZ ESETBEN IS CSAK A RENDELETBEN
MEGHATÁROZOTT HELYEN, NAPOKON ÉS MÓDON SZABAD.
Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön
történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül
hagyott tûz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentõ, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tûz kockázata jelentõsen függ az idõjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idõjárás elõsegíti a tûz kialakulását, továbbterjedését. Erdõtûz-veszélyes idõszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tûzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tûzgyújtás – beleértve a kijelölt tûzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként más jogszabály
megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tûzvédelmi
hatóság bírságot szabhat ki.
Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.katasztrofavedelem.hu, http://…..katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az
alábbi linkeken tekinthetõek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_video_index2&vid=32

FELHÍVÁS!
VII. CIVIL NAP 2016

ALAPÍTVÁNYI
TÁMOGATÁSOK

Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mûvészeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt vegyenek részt 2016. május 7-én, szombaton 14.00-tól a parkerdei pihenõhelyen tartandó hagyományos rendezvényünkön. (Rossz idõ
esetén a helyszín: Tûzoltószertár, Jegenye sor)

A Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány
ezúton is köszöni az alapítványhoz eddig eljuttatott támogatásokat. Egyúttal kéri,
hogy támogassa Ön is adója 1
%-ával az alapítvány munkáját!
Adószám: 18959105-1-20.

További információ: Közösségi Ház – 00-36/30-9833-944
vagy személyesen Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatt az I. emeleten
Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt!
Novák Ferenc
polgármester

Kérjük adója 1%-val támogassa a helyi sportot, támogassa a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványt.
Adószámunk: 18959095-1-20

Pályáza

V
Több ízben is elhangzott már és
olvashattunk is arról, hogy a jelenlegi uniós fejlesztési ciklust követõen az Európai Unió pályázati lehetõségei lezárulnak, fontos tehát,
hogy jelen ciklusban minél több
esélyt ragadjanak meg a települések.
Városunk önkormányzata már az
elmúlt évben elkezdte a 2014–2020
Európai Uniós költségvetési ciklus új
pályázatainak elõkészítését. Az elsõ
felhívások tavaly õsszel jelentek meg,
és azóta az önkormányzatok részére
több támogatási lehetõség is kiírásra
került.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester jelezte: mint ahogy az már a
márciusi lakossági fórumon is elhangzott, az egyik legnagyobb beruházást a strandfürdõ bejárata mellé tervezett Gyógyhelyi Látogatóközpont
létrehozása jelentheti. A beruházás
tervezett teljes költsége közel 700
millió forint. A költségek nagy részét
az építkezés emészti fel, emellett
azonban mintegy 70 millió forintot
fordítanának a berendezésekre, bútorokra, korszerû rendezvénytechnológiákra, egyéb eszközökre. A
központ sokszínû, minden korosztály
számára érdekes szabadidõ eltöltési
lehetõséget nyújt majd. Az alsó szinten beltéri játszóház lesz kialakítva,
ahol a szülõk is kényelmesen elfogyaszthatnak egy kávét, teát. Egy külön teremben interaktív LCD-s játékok várják a fiatalokat. A középsõ
szinten kávézó, ajándékbolt fog üzemelni, a színházterem, kiállítótér kulturális programok, rendezvények
helyszínét biztosítja majd. A felsõ
szint a színházterem galériája mellett
helytörténeti kiállításnak is helyet ad.
– Hamarosan benyújtjuk az új
egészségház építésére vonatkozó
pályázatunkat is. Ha elnyerjük a
megvalósításhoz szükséges mintegy 77 millió forintot, a jelenlegi
mentõállomás és ügyelet épülete új,
korszerû fogorvosi és védõnõi rendelõkkel, várókkal, kiszolgáló helyiségekkel bõvül, valamint ide költözik a háziorvosi ellátás is.
Kiemelt feladatnak tekinti az önkormányzat a „Zalakaros Zöld Szíve”
címû pályázat beadását, mely a kertmozi körüli park, arborétum és a
szomszédos Európa tér fejlesztésérõl,
átalakításáról szól.
– Terveink szerint a kertmozi
körül új játszótér, futópálya, sétány
épül, szökõkút, padok, fitness gé-
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tokkal a város fejlesztéséért

VÁROSKÖZPONT, PARK, FUTÓPÁLYA IS ÉPÜLNE TÖBBEK KÖZÖTT
pek kerülnek kihelyezésre, és a
zöldfelület is tovább szépül. Nyilvános illemhelyet is tervezünk ide, valamint az eddig hiányzó térkivilágítás is megvalósul. A kertmozi délkeleti oldalán zöldfalat alakítunk ki,
ami az esõs, szeles idõben védelmet
biztosít.
A projekt jelenleg tervezés
alatt áll, az érdeklõdõk a tervrajzokat megtekinthetik, bõvebb információt a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán kaphatnak
(Tel.: 93/340/100, Bazsó Zsófia beruházási és projekt asszisztens).
– Jelenleg elõkészítés alatt áll az
a pályázat, mely az önkormányzati
tulajdonban lévõ Karos Park Kft.
telephelyéül szolgáló iparterület
fejlesztésére irányul – tájékoztatta a
további tervekrõl lapunkat Novák Ferenc polgármester. – A megépülõ
csarnokban térkõ gyártás zajlik
majd. Cél továbbá olyan alapinfrastruktúra kiépítése az iparterületen, ami levetõvé teszi további helyi kisvállalkozások betelepülését is.
A polgármester azt is elmondta:
nemzetközi
együttmûködésben,
szlovén partnerszervezetekkel közösen pályázatot nyújtott be az önkormányzat az INTERREG V-A SzlovéniaMagyarország Együttmûködési Programra ez év februárjában. A támogatás elnyerése esetén az önkormányzati épületek energetikai felmérése
és különbözõ energetikai programok, szemléletformálás, lakossági tájékoztatás valósul meg a környezetvédelem, fenntartható fejlõdés jegyében.
Szeretné folytatni az önkormányzat az elmúlt években zajlott kerékpárút építéseket is.
– A 2015-ben a város déli határán kiépült út a Magyarország-Horvátország INTERREG Program keretében valósult meg. Ez a pályázati
lehetõség az idén is rendelkezésre
áll. Ennek keretében, nemzetközi
együttmûködésben tervezzük megpályázni a várost észak-déli irányban átszelõ fõ kerékpárút-vonal
északi részének átépítését a város
északi közigazgatási határától a Petõfi utca és Park utca keresztezõdésig. A meglévõ kerékpárút nyomvonalát felhasználva, annak kiszélesítésével, egyik részén gyalogos forgalommal közösen, a központi részen a gyalogos forgalomtól elválasztott kerékpárút létesül. Az
egész átépítés hossza 2505 méter. A
déli városrész forgalomcsillapításá-

nak megoldására a tervezõ két
megoldást javasolt az elkészült tanulmánytervben: a Termál út két
szélsõ sávjában egyirányú, vagy az
út nyugati sávjában kétirányú kerékpárút kiépítését – ecsetelte a terveket Novák Ferenc.
Mindezeken felül az általános iskola és a polgármesteri hivatal tekintetében pályázati lehetõség van napelemes rendszer kiépítésére a villamos energia szükséglet helyben történõ elõállítása érdekében. A pályázati projekt jelenleg elõkészítés alatt
áll, júliusban lehet benyújtani azt.
Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttmûködési Programban a jelenlegi helyi termelõi piac
bõvítésével kézmûves piac kialakítását, ezen kívül elektromos kerékpár
kölcsönzõ rendszer, valamint töltõállomások kiépítését is tervezi az önkormányzat.
Az ez évi tervek között szerepel
az eddigieken túl a város információs,
turisztikai táblarendszerének felújítása, a település természeti és kulturális értékeit feltáró úgynevezett Zöld
könyv megjelentetése is. Ehhez szintén pályázati forrást keres az önkormányzat. Kisebb léptékû beruházásként az általános iskola elõtt egy tér
kialakítása és 56-os emlékmû állítása,
valamint a Hõsök terén a világháborús emlékmû környezetének rendbe
tétele, a temetõben a hõsi halottak
fejfáinak felújításának tervei szerepelnek még az elképzelések között.

Teljesen megújul és új funkciókkal bõvül az arborétum.

A térkõgyártás folytatódik, a tervek szerint azonban új telephelyen.

Folytatódik a horvát–magyar projekt keretében készült kerékpárút építése is.
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Horvát delegáció
Április 5-én Zalakaros a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közremûködésével a TOURISM4C projekt keretén belül szakmai
tanulmányutat szervezett horvát turisztikai vállalkozásvezetõk,
utazási iroda vezetõk részére. A projekt és egyben a tanulmányút
célja a magyar–horvát térségben turisztikai együttmûködés kialakítása a szakmai szervezetek, szolgáltatók között.
A delegáció tagjai Kovács Szabolcs ügyvezetõ elõadásában betekintést nyerhettek Zalakaros turizmusába, Krampek Mihály igazgató vezetésével megtekinthették a Zalakarosi Fürdõt, majd
Novák Ferenc polgármester városnézõ túrára invitálta a résztvevõket, amelynek során ellátogattak többek közt a város legújabb nevezetességéhez, a termáltóhoz is.
Városunk szépsége és a tanulmányút jó hangulata meghozta
gyümölcsét, a delegáció tagjai nyárra tervezik Zalakaros ismételt
meglátogatását.

Tájékoztató a szerzõdéses katonai szolgálatról
A szerzõdéses katonai szolgálatra jelentkezés feltételei:
Jelentkezni az állandó lakóhely
szerinti toborzó központban, irodán lehet.
– Magyar állampolgárság,
– Büntetlen elõélet,
– Betöltött 18. életév,
– A beosztáshoz szükséges iskolai végzettség (de minimum általános iskola),
– Alkalmasság-vizsgálat teljesítése (egészségügyi, fizikai,
pszichikai vizsgálat).
A szükséges feltételekkel ren-

delkezés esetén a jelentkezõ meghatározott idõre szóló munkaszerzõdést közt a Magyar Honvédség
állományába. Ezzel egyidejûleg
kerül szerzõdéses állományba, három évre. A három év idõtartam
elsõ 6 hónapja próbaidõ, mely idõ
alatt a szerzõdést mindkét félnek
lehetõsége van – indokolás nélkül
– felbontani.
A szerzõdéses katonai szolgálat idõtartama – közös megállapodás alapján – meghosszabbítható, de a szolgálati idõ
a jogszabályi feltételeknek
megfelelõen nem haladhatja

meg a szolgálatteljesítés felsõ
korhatárát (65. életév).
Illetmény (2015.július 1-tõl):
– A szerzõdéses pályakezdõ
közkatona bruttó illetménye: kb.
167.000 forint (ez nettóban kb.
109–110 ezer forintot jelent),
melyhez 8 általános iskolai végzettséggel kell rendelkezni.
–11.000 Ft értékû étkezési utalvány (Erzsébet utalvány)
– Amennyiben a jelentkezõ
sorkatonai szolgálatot teljesített
és a szolgálatteljesítés ideje alatt
rendfokozatot szerzett, az a szerzõdéses katonai szolgálat vállalása

esetén elismerésre kerül, ezzel a
jogszabályoknak megfelelõen a
bruttó illetmény is növekszik.
Juttatások:
– A helyõrségtõl távol élõk számára elhelyezés a laktanyákban található nõtlen szállón,
– Lakóhely és szolgálatteljesítés helye közötti utazás esetén, utazási költség térítése,
a számlával igazolt jegyár
86%-a,
– Évi 12 alkalomra szóló utazási
kedvezmény 50%-ban,
– Térítésmentes ruházati ellátás,
– Minimum 25 munkanap szabadság (életkorral növekszik),
– Kedvezményes étkeztetés a
laktanyai étkezdékben
– Külföldi szolgálat vállalásának lehetõsége,
– Pótlékok, illetménykiegészítések a többlettudás, speciális
ismeret, pluszteljesítmény és
igénybevétel elismerésére, a
jogszabályokban leírtaknak
megfelelõen.
Kérem további
részletes információkért
keresse:
Magyar Honvédség Hadkiegészítõ és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda – Zalaegerszeg
Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk utca 18.
Telefon: 92/510-525;
E-mail:
zala.toborzo@regiment.hu
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Hagyományosan, immár 18. alkalommal rendezte meg az iskola
névadója tiszteletére olvasás, prózamondás, rajz, könyvtári játék,
színjátszás kategóriájában megyei
versenyét a Móra-iskola.
A két napos rendezvényt a színjátszók nyitották meg. Három csoport lépett színpadra, árny-játék,
„hagyományos” színjáték és „musical” szerepelt a kínálatban. A zsûri
értékelése szerint mindhárom csapat
ezüst minõsítést kapott.

Helyezés:

Név:

PRÓZAMONDÁS
1.
Lévai Laura

Osztály:
1.

2.

Koós Benedek

1.

3.

Kiss Júlia Kincsõ

1.

1.

Gyuricza Laura

2.

2.

Szõllõsi Bálint

2.

3.

Gerencsér Sára

2.

1.

Novák Dóra

3.

2.

Horváth Sára

3.

3.
1.

Pókecz-Kovács
Boglárka
Dézsi Réka

3.
4.

2.

Arthoffer Áron

4.

3.

Neumajer Sára

4.

HANGOS OLVASÁS
1.
Balogh Levente

5.

2.
3.

Horváth Eliot Bence 5.
Bogdán Vanessza 5.

1.

Szekeres Zsófia

6.

2.

Nikli Kornélia

6.

3.

Fridecz Nóra

6.

1.

Benkõ Ákos

7.

2.

Molnár Attila

7.

3.

Horváth Viktória

7.

1.

Csöndör Kamilla

8.

2.

Jakab Kira

8.

3.

Buspataki Réka

8.

KÖNYVTÁRI JÁTÉK
1.
Tarsoly Panka

6.

2.

Fehér Bálint

5.

3.

Kötõ Barbara

5.

Móra-napok
A csoportok a következõk voltak:
A Móra Buborékok Klubja
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
Felkészítõ tanár: Hohl Lászlóné.
Regélõk Zrínyi – Bolyai Általános
Iskola Zrínyi Székhelyintézmény,
Nagykanizsa, Felkészítõ tanár:
Delyné Csere Andrea. „Szín-játék”
Iskola/
felkészítõ tanár:

Kiskanizsai Általános Iskola
Felkészítõ: Kovács Mária
Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola
Felkészítõ: Molnár Tamásné
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola. Felkészítõ:
Erheticsné Kuklek Krisztina
Zrínyi-Bolyai Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye. Felkészítõ: Horváthné Makrai Márta
Zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános
Isk. Felkészítõ: Kiss Szilvia
Galamboki Általános Iskola
Felkészítõ: Borbás Sándorné
Zrínyi Miklós Általános Iskola, Murakeresztúr. Felkészítõ: Bankóné Kovács Katalin
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Hohl Lászlóné
Zrínyi Miklós Általános Iskola, Murakeresztúr.
Felkészítõ: Bankóné Kovács Katalin
Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Zalaszentgrót. Felkészítõ: Huszné Pál Katalin
Zrínyi-Bolyai Általános Iskola Bolyai János
Tagintézménye. Felkészítõ: Mezõfi Zoltánné
Kiskanizsai Általános Iskola. Felkészítõ:
Somogyiné Flinger Ágnes
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola.
Felkészítõ: Bakonyi Rita
Pacsai Általános Iskola. Felkészítõ: Oláh György
Zalakomári Általános Iskola
Felkészítõ: Hatos Eszter
Zrínyi-Bolyai Általános Iskola Zrínyi
Székhelyintézmény. Felkészítõ:
Benkõné Bánáti Bernadett
Zrínyi Miklós Általános Iskola, Murakeresztúr.
Felkészítõ: Kisfürjesiné Kóczán Zsuzsanna
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Fehérné Dormán Teodóra
Hevesi Sándor Általános Iskola
Felkészítõ: Aradvári Renáta
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Bakonyi Rita
Zalakomári Általános Iskola
Felkészítõ: Hatos Eszter
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Bakonyi Rita
Hevesi Sándor Általános Iskola
Felkészítõ: Aradvári Renáta
Hevesi Sándor Általános Iskola
Felkészítõ: Kissné Máté Éva
Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Zalaszentgrót. Felkészítõ: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Németh Gabriella
Hevesi Sándor Általános Iskola
Felkészítõ: Virág Edit

Zalakomári Általános Iskola, Felkészítõ tanár: Kocsis Mátyásné.
A legjobb színész palánta díjat
kapta: Budai Emma, Horváth Sára,
Kis-Berkes Beatrix, mindhárman a
Móra-iskola diákjai.
A fotón a mórások elõadásából
látható részlet, a táblázat az eredményeket foglalja össze.
Helyezés:

Név:

Osztály:

1.

Szabó Bálint

7.

2.

Horváth Hanna

7.

3.

Molnár Anna

7.

IFJÚ KÉPZÕMÛVÉSZEK
1.
Nagy Ágoston

1.

1.

Vigh Ákos

1.

2.

Böõr Boglárka

1.

3.

Negreán Nóra

1.

1.

Kóka Petra Panna 2.

2.

Czimondor Anna

2.

2.

Joó Krisztián

2.

3.

Gerencsér Attila

2.

1.

Horváth Boglárka 3.

2.

Sindelberger Liza

3.

3.

Friskó Szonja

3.

3.
1.

Németh Szonja
Petrics Noémi

3.
4.

2.

Kelemen Brigitta

4.

2.

Szabó Réka

4.

3.

Beck Janka

4.

3.

Galuska Luca

4.

1.

Lévai Emília Lilla

5.

2.

Szokol Evelin

5.

1.

Kovács Blanka Sára 6.

2.

Lengyel Sára

6.

1.

Tóth Nikolett

7.

2.

Molnár Anna

7.

1.

Csöndör Kamilla

8.

Iskola/
felkészítõ tanár:
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Fehérné Dormán Teodóra
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Bakonyi Rita
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Bakonyi Rita
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Kovács Zoltánné
Piarista Általános Iskola, Gimnázium és
Boldog Donáti Celesztina Óvoda
Felkészítõ: Kummerné Simon Gyöngyi
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Kneitner Erzsébet
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Kovács Zoltánné
Hevesi Sándor Általános Iskola
Felkészítõ: Vargáné Horváth Ágnes
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Baloghné Lengyel Éva
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Baloghné Lengyel Éva
Zalakomári Általános Iskola
Felkészítõ: Gyõrfyné Bándi Zsuzsanna
Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola
Felkészítõ: Jánosiné Nyúl Katalin
Rozgonyi úti Általános Iskola
Felkészítõ: Németh Nóra
Zrínyi-Bolyai Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye. Felkészítõ: Szekeresné Hosszú Éva
Pacsai Általános Iskola. Felkészítõ: Csóborné Ács Éva
Gelsei Weöres Sándor Általános Iskola
Felkészítõ: Jánosiné Nyúl Katalin
Zrínyi-Bolyai Általános Iskola Zrínyi Székhelyintézmény. Felkészítõ: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Kiskanizsai Általános Iskola
Felkészítõ: Somogyiné Flinger Ágnes
Galamboki Általános Iskola
Felkészítõ: Bertókné Bakos Éva
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Kneitner Erzsébet
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Kneitner Erzsébet
Rozgonyi úti Általános Iskola
Felkészítõ: Lovkóné Kiss Kármen
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Kneitner Erzsébet
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Erheticsné Kuklek Krisztina
Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola
Felkészítõ: Kneitner Erzsébet
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Erheticsné Kuklek Krisztina
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Felkészítõ: Erheticsné Kuklek Krisztina
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Ingyenes, szélessávú Wi-Fi
internetelérést biztosító szolgáltatást vezet be a Magyar
Telekom. A szolgáltatással már
három hálózaton kínálnak biztonságos internetkapcsolatot:
vezetékes, mobil és Wi-Fi hálón.

Díjmentes netezés

A Telekom nemzetközi partnerével, a Fonnal kizárólagos együttmûködésben alakítja ki Wi-Fi hálózatát a vezetékes internet-elõfizetõinél elhelyezett eszközök segítségével.
A szolgáltatás Magyarországon
közel 2000 településen több százezer Wi-Fi ponton keresztül, továbbá a világ 20 országában a Fon
mintegy 20 millió hotspotból álló

Wi-Fi hálózatán is elérhetõ.
A szolgáltatás igénybevétele
rendkívül egyszerû: minden otthoni
internet szolgáltatással rendelkezõ
Telekom ügyfél automatikusan kap
egy elõre generált felhasználónevet és jelszót postai úton, ha Wi-Fi
Fon szolgáltatást futtatható digitális elosztóval rendelkezik.
A Telekom Wi-Fi Fon Alap szolgáltatás bevezetése után a már

ZALAKAROSON IS ELÉRHETÕ

Pintyõke fesztivál

meglévõ Next XL, valamint az újonnan megrendelt Next S, M, illetve
Music S, M és XS díjcsomagok elõfizetõinek automatikusan és ingyen
teszik elérhetõvé a belföldi Wi-Fi
hálózati hozzáférést. Emellett a
Telekom Fon Premium szolgáltatással a Travel & Surf S, M, L roaming
adat-díjcsomagok, valamint az EU
100 és EU Plusz opciók elõfizetõi
tudnak díjmentesen csatlakozni a
Fon és partnerei globális Wi-Fi hálózatán, az adat-díjcsomagok érvényességi ideje alatt.
A szolgáltatás elérhetõ Wi-Fiképes okostelefonon, táblagépen
és számítógépen is, a díjmentesen
telepíthetõ Telekom Wi-Fi Fon alkalmazás segítségével. Egy felhasználónévvel egy idõben három eszköz csatlakoztatható a Wi-Fi háló-

zatra, így akár a teljes család egyszerre élvezheti a Wi-Fi szolgáltatást otthonától távol is. Az alkalmazásban térképen is követhetõ a hazai Wi-Fi pontok elhelyezkedése,
internetkapcsolat nélkül is. A felhasználók számára elérhetõ hazai
és nemzetközi hotspotok elhelyezkedésérõl a szintén díjmentesen letölthetõ Fon alkalmazás segítségével, valamint az alábbi linken lehet
részletesen tájékozódni:
http://www.telekom.hu/mobil/la
kossagi/tarifak/szolgaltatasok/mobil
internet/telekom-wi-fi-fon-internet
A Tourinform-iroda munkatársai
elmondták: az érintett települések
közé tartozik Zalakaros is, így az itteni elõfizetõk is igénybe vehetik a
szolgáltatást.

Házi vizsga
a Hotel Karos Spa-ban
Házi vizsgán mérhették össze megszerzett tudásukat a Hotel Karos Spa
végzõs tanulói a minap. A Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara által támogatott házi vizsgán összesen 15 lelkes fiatal – leendõ vendéglátás szervezõk, szakácsok és felszolgálók – bizonyíthatta szakmai ismereteit.
Idén is megrendezték Kiskanizsán az óvodai hagyományõrzõ
csoportok seregszemléjét, a Pintyõke Fesztivált.
Ezen a fesztiválon 15 óvodás csoport vett részt, köztük a zalakarosi
óvoda Búzavirág csoportja. A gyerekek elõadását értékelve a 2 fõs zsûri Cser György és Vizeli József - kiemel-

te a játékfûzést, a gyerekek érthetõ,
hangos, élvezetes elõadását, a szemet
gyönyörködtetõ hagyományõrzõ ruhákat.
A felkészítéshez és a gyermekek
szerepléséhez ezúton is gratulálunk! Az apróságok mûsorukkal a
nyár eleji folklórfesztiválon is bemutatkoznak.

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének segítségnyújtását, jóindulatát, hogy a Civil Házban térítési-bérleti díj nélkül biztosítja számunkra vasárnap és ünnepnapokon a református istentiszteletek tartását.
Azért volt fontos Zalakarosban is állandó, stabil helyiséget találnunk, hiszen csakis így tudjuk elérni, lelkileg is gondozni a helyi, ill.
ide pihenni, üdülni jövõ testvéreinket.
Ez úton is hadd hívjuk alkalmainkra (vasárnap 10 óra) mindazokat,
akik elsõsorban lelki táplálékra, közösségre vágynak, vagy csak egyszerûen szeretnék megismerni a zalakarosi református közösséget!
Zalakarosi szolgálatunk igei mottója Jézus hívása: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28)
Isten áldását kívánva az Olvasókra, a találkozás reményében:
Kovács István református lelkipásztor

– Szállodánk mindig is kiemelt
fontossággal kezelte a leendõ
szakmabeli fiatalok képzésének
támogatását, gyakorlati ismereteik megszerzésének elõsegítését.
Börczi Balázs, F&B direktorunk –
aki mint a nagykanizsai Thúry
György Kereskedelmi- Vendéglátó- és Idegenforgalmi Szakképzõ
Iskola egyik oktatója – és csapata
állandó támogatója az ifjúság
szakirányú képzésének – jelezte az
esemény kapcsán Szekeres Éva
marketing menedzser. – Az esemény természetesen a környékbeli sajtó nagy érdeklõdésére is
számot tartott,
többek között
a Zalai Hírlap
és a Karosi Krónika is képviseltette magát
s – reményeink
szerint – az õ
tetszésüket is
elnyerte mind
leendõ
vendéglátás szervezõink és fel-

szolgálóink által prezentált profi
szervírozás, mind pedig szakács
tanulóink mennyei menüsora.
A menüsor, az elkészítés, a szervírozás valóban pazar volt, s hogy
mások érzékeit is kissé felbolygassuk, íme a finomságok sora: sertés
szûz capraccio, eedvehagyma krémleves bulgurral és rákokkal, csirkemell lassan sütve Supréme mártással, turnírozott zöldségek és vajas
burgonya társaságában, s lángoló
csokis–diós palacsinta.
A fiataloknak ezúton is gratulálunk és további sikereket kívánunk!
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VÁLTOZÁSOK
AZ ÚSZÓKLUBNÁL

TEKE
A Zalakaros és Térsége
Amatõr Teke Csapat Bajnokság 15. éve (folyamatosan)
kerül megrendezésre.
A 2015-2016. évben mintegy 10 település részvételével, téli és tavaszi fordulóban (2x3 hónap) 80 mérkõzés lejátszására került sor a
zalakomári tekepályán.
A zalakarosi amatõr tekecsapat 15éve képviseli településünket a térségi teke
bajnokságban.
A bajnokság 6 hónapon
keresztül tart, 13 település
részvételével, mintegy 80
mérkõzés lejátszásával.
Zalakarosi csapat tagjai:
Török László, Jámbor Balázs,
Szilágyi István, Horváth Ferenc, Horváth Ádám.
Ez évben a 10 csapat közül Zalakaros csapata a 4.
helyezést ért el.
1. Nagyrécse
2. Zalaújlak
3. Zalaszabar
A díjátadáson 60 sportoló
vett részt. A csapatok oklevél és kupadíjazásban részesültek.
A díjakat Stégli János
sportszervezõ adta át, aki
köszöntõjében elmondta:
példaértékû a térségben a
civil összefogás a teke sportág tekintetében, a sportszerû mérkõzések lejátszása játékvezetõk nélkül, valamint
jó látni, hogy az idõsebb korosztály mellé folyamatosan
épülnek be a fiatal játékosok.

Asztalitenisz
A hagyományosan, évente megrendezésre kerülõ amatõr asztalitenisz egyéni eredményei (8 fõ részvételével). Egyéni eredmények:
1. Jámbor Balázs, 2. Marton Norbert, 3. Németh László.
Páros eredmények:

1. Németh László, Marton Norbert, 2. Jámbor Balázs, Farkas Vilmos, 3. ifj. Takács Péter, Jámbor
Norbert.
A helyezettek oklevél díjazásban részesültek, a melyeket Stégli
János sportszervezõ adott át.

A Karos Sprint Úszóklub
2016. március 18-án tartott
taggyûlésén lemondott eddigi elnöki feladatairól Káldi
Zsigmond. A klub elnöke
megköszönte, hogy az úszóklub fennállása óta irányíthatta Zalakaroson az úszással összefüggõ versenyeket,
programokat,
de
mint
mondta: úgy érzi, hogy elsõsorban a nagy család adta
rengeteg feladatnak kell a
jövõben eleget tennie, ezért
szívesen átadja az elnöki irányítást. Az elnökség és a
tagság megköszönte az elnök úr önzetlen és eredményes tevékenységét, majd új
elnököt választott Végh Andor személyében. Az ülésen
a régi tagok megerõsítése
mellett (Szabó Lilla, Kötõ
Attila) Stégli János személyében új tagot is választottak, a felügyelõbizottság
élére Szutor Gábor került.

Budo Akadémia SE kupa – harmadszor
KARATE
Immár harmadik alkalommal
került megrendezésre 2016. április 09. napján Zalakaroson a
Sensei Németh Budo Akadémia
SE kupa, amely versenyen két
sportegyesület, összesen 50 fõ
karatékája mérte össze tudását.
A Sensei Németh Budo Akadémia SE Zalakaros 41 fõvel, míg a
Sensei Sáfár Shotokan SE Nagykanizsa 9 fõvel képviseltette magát az
egyéni versenyszámokban, és
mindkét egyesület 1-1 csapattal
kata versenyszám. Az egyéni versenyszámok mellett a két egyesület
hagyományosan a vándorkupáért is
versenyzett, mely vándorkupát 3.
alkalommal is a zalakarosi egyesület nyerte meg.
A Sensei Németh Budo Akadémia SE színeiben versenyzõ
karatékák eredményi részletezve:
Ovis csoport ,,C” Kata versenyszám: I. hely: Németh Zoé, II.
hely: Nagy Gellért, III. hely: Horváth
Gábor, Kovács Kornél
Leány Kata ,,B” Kata 9-10 év
versenyszám: II. hely: Czimondor
Anna, III. hely: Bekk Boglárka

Fiú Kata ,,C” Kata 6-8 év versenyszám: I.hely: Bogó Botond
Bendegúz, II. hely: Szõke Levente
Fiú Kata ,,C” Kata 9-10 év versenyszám: II.hely: Horváth Márkó,
III hely: Kertész Gábor
Leány ,,C” Kata 9-10 év versenyszám: I. hely:László Zsófia,
II.hely: Sabján Csenge
Fiú ,,B” Kata 9-10 év versenyszám: I. hely: Gergely Lénárd, II.
hely: Büki Iván, III. hely: Kiss Márton
Barnabás
Leány ,,C” Kata 11-12 év versenyszám: I. hely: Huszár Dorottya,
II. hely: Varga Lili, III. hely: Bogdán
Boglárka
Fiú ,,C” Kata 11-12 év versenyszám: I. hely: Lázár Ferenc
Fiú ,,A” Kata 11-12 év versenyszám: II.hely: Kovács Hunor, III. hely:
Kurucz Gergõ,
Fiú ,,C” Kata 13-14 év versenyszám: I.hely:Lázár Gergõ
Lány ,,A” Kata 13-14 év versenyszám: I. hely: Vígh Jázmin, II.
hely: Németh Anna, III. hely: Csóti
Anna
Fiú ,,A” Kata 13-14 év versenyszám: II.hely: Satmann Gergõ

Nõi ,,A” Kata Veterán versenyszám: I. hely: Hodász Eszter
Férfi ,,A” Kata Veterán versenyszám: I. hely: Gerencsér László,
II hely: Horváth István
Fiú ,,A” Csapat Kata 13-14 év
versenyszám: II. hely: Zalakaros
csapata( Kurucz Gergõ, Satmann
Gergõ, Németh Anna)
Leány ,,A” Kumite 13-14 év
versenyszám: I. hely: Vígh Jázmin
Fiú ,,A” Kumite 13-14 év versenyszám: II. hely: Satmann Gergõ
Fiú „A” Kumite 11-12 év versenyszám: I.hely:Kovács Hunor, II.
hely: Kurucz Gergõ, III. Hely: Marton
Bálint
A Suli Harmónia Alapítvány által
felajánlott kupát a Felsõrajki Általános Iskola karatékéi nyerték a
Pölöskei Általános Iskola karatékáival szemben.
A színvonalas rendezvényt segítette támogatóink erkölcsi és anyagi hozzájárulása, melyet ezúton is
köszönünk Zalakaros Város Önkormányzatának, valamint az egyéni
támogatóknak.
Fodor Krisztina
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EGÉSZSÉG HÉTVÉGE
HELYSZÍN: ZALAKAROSI FÜRDÕ – IDÕPONT: 2016. ÁPRILIS 23–24.
ÁPRILIS 23. (SZOMBAT):

ÁPRILIS 24. (VASÁRNAP):

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „Kókuszos álom” szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyíltnap: életmód tanácsadás, állapotfelmérés, testzsír százalék- és vérnyomásmérés, zalakarosi gyógyvízbõl készült
termékek bemutatója, tájékoztató a gyógyvízrõl, gyógy-és medical wellness szolgáltatásokról (Fedett fürdõ, wellness shop melletti pihenõtér)
14.30: Body ball (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Szauna szeánsz-jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Édes-narancsos szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.30: Tartásjavító torna (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Szauna szeánsz-jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.

ÖNKÉNTES
FIATALOK NAPJA
2016. ÁPRILIS 23. (SZOMBAT)
14:00-19:00 ÓRA
PARKERDÕ
ÉS LÉTESÍTMÉNYEINEK
TISZTÍTÁSA
TALÁLKOZÓ:
PARKERDEI PIHENõNÉL
(PARK UTCA VÉGÉN)
• LÉTESÍTMÉNYEK TISZTÍTÁSA
• PARKERDÕBEN LÉVÕ SZEMÉT ÖSSZESZEDÉSE
• BOGRÁCSOZÁS
• TÁBORTÛZ
• BARÁTI BESZÉLGETÉS
ESZKÖZÖKET ÉS VÉDÕFELSZERELÉST BIZTOSÍTUNK
sport@zalakaros.hu
30/227 3223
kozossegihaz@zalakaros.hu
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

