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Bár egész nyarat betöltõ szünet
sem az óvodában, sem a bölcsõdé-
ben nem volt, most, szeptember el-
sejétõl telt meg jobban élettel
mindkét intézmény. S élettel telt
meg ismét a Móra-iskola is: szep-
tember 1-jén a diákok, szülõk, kollé-
gák körében hivatalosan is megnyi-
totta az új tanévet Benkõné Gulyás
Edit intézményvezetõ.

Az igazgatónõ beszámolt a nyá-
ri idõszakban történt eseményekrõl

a diákok és az ünnepségen részt
vevõ szülõk elõtt. Kiemelte a triat-
lonisták országos versenyen való
helytállását, a Zöld Ág Néptánc Tá-
bort, a városnapi ünnepség Mary
Poppins mûsorát, melyben diákok,
ovisok, szülõk és pedagógusok vet-
tek részt, valamint a szombathelyi
zeneiskola táborát és a Móra-iskola
tornatermében rendezett kosárlab-
da tábort.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Az Egészséges Fürdõvárosért
projekt utolsó állomásaként Fitt
Napot tartottak a Gyógyfürdõ
téren augusztus 27-én.

A szervezõk gólyalábas- és ka-
rate bemutatóval, zumba- és láb-
toll labda bemutatóval, kispályás
labdarúgó tornával (utóbbit
Zalakaros csapata nyerte) várták a
közönséget.  A lábtollast és a
zumbát akár ki is próbálhatták a
vállalkozó kedvûek. Míg a lábtoll
labdát az idõsebbek is szívesen ki-
próbálták, a zumba órán való
részvételre alig akadt sajnos je-
lentkezõ.

A gyerekek viszont nagy öröm-
mel próbálták ki a nekik „felaján-
lott” játékokat, az õ aktivitásuk
nem ismert határokat.

(A programsort összegzõ 
elõadással zárták, errõl bõvebben

lapunk 5. oldalán olvashatnak.)

Vége a vakációnak

Városunk az idei évben is
csatlakozott az immár XVI. alka-
lommal megrendezett Magyar
Borok Útja Rallye-hoz, mely má-
ra exkluzív társasági eseménnyé
nõtte ki magát.

Újdonság volt azonban,
hogy Zalakaros és környéke ha-
tékonyabb reklámozásának le-
hetõsége érdekében most elõ-
ször városunkat egy nõi páros
is képviselte: Deutschné Lang
Erika sportért felelõs alpolgár-
mester és Jámbor Tímea tele-
pülési marketing vezetõ is ne-
kivágott a több mint 700 kilo-
méteres távnak,  sõt, rögtön ki-
váló eredménnyel is zárhatták
a rallye-t: a hölgyek ugyanis a
nõi párosok kategóriájában az
elsõ helyezést és az azzal járó
kupát nyerték el.

(Minderrõl bõvebben 
a 4. oldalon olvashatnak.)

Elsõ a karosi páros

A kupagyõztes hölgyek a Borok Útja Rallye
házigazdájával, Orosz Barbarával.
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E hónap végéig adhatják le leány gyermekeik HPV-oltására vonat-
kozó támogatási igényeiket az érintett szülõk az önkormányzat fe-
lé. Az ehhez kapcsolódó önkormányzati tájékoztatót az alábbiakban
közöljük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettek a szükséges
nyomtatványokat a www.zalakaros.hu oldalról tölthetik le, vagy sze-
mélyesen vehetik át a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán.

Zalakaros Város önkormányzata Képviselõ-testülete a 22/2011.
(VI. 10.) önkormányzati rendeletével elfogadta a humán papilloma
vírus elleni védõoltás támogatásáról szóló elõírásokat, melynek cél-
ja az volt, hogy az egészségmegõrzés keretében Zalakaros Város
Önkormányzata az önkéntesség és az egyéni felelõsség hangsú-
lyozásával támogassa a méhnyakrák és a nemi szervi szemöl-
csök kialakulásáért elsõsorban felelõs Humán papilloma vírus
(HPV) elleni védõoltás beadását a leginkább érintett körben.

A rendelet hatálya Zalakaros Városban lakóhellyel rendelkezõ, és
életvitelszerûen is a törvényes képviselõvel együttesen Zalakaroson
lakó, az adott évben 13. életévüket betöltõ leányokra terjed ki. 

Lakóhely alatt  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló  1992. évi LXVI. Törvény  5.§. /2/bekezdés szerin-
ti lakóhelyet kell érteni.

Életvitelszerû lakóhely: azon lakóhely, amely a család /egyén tény-
leges otthona, élete helyszínéül szolgál, ahonnan az életét szervezi
(pl. munkába/ iskolába jár és ide tér haza, amely vonatkozásában
közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe).

Nem minõsül életvitelszerû lakóhelynek az, ha az egyén/család
ritkán, alkalomszerûen az ott lakás látszatának keltése céljából hasz-
nálja az ingatlant. Az adatok valódisága környezettanulmány készí-
tésével ellenõrizhetõ.

Az adott évben 13. életévüket betöltõ leányok humán papilloma
vírus elleni védekezésének támogatásaként a védõoltás mindhá-
rom vakcinája árának 100 százalékát Zalakaros Város Önkor-
mányzata átvállalja természetbeni juttatásként.

Nem igényelhet támogatást az, akinek törvényes képviselõje a
védõoltás beadásához írásban nem járult hozzá, továbbá az sem,
akinek beoltása orvosilag ellenjavalt.

Az oltás beadása iránt kérelmet, szülõi beleegyezõ nyilatkozatot
és a háziorvos által kiállított nyilatkozatot kell benyújtani Zalakaros
Város Polgármesteri Hivatalába, 2011. évben szeptember 30-ig, éven-
te az adott év április 30-ig. E határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rend-
szeresített formanyomtatványon két példányban a törvényes kép-
viselõ jogosult zárt borítékban benyújtani a Polgármesteri Hiva-
talban, egyidejûleg igazolva, hogy a gyermek a rendeletben elõír-
takban foglaltaknak megfelel, és csatolja a háziorvos védõoltásra
tett javaslatát is. 

A kérelem alapján az oltóanyag beszerzésérõl és a háziorvos-
hoz történõ eljuttatásáról  Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

A jogosultság fennállása esetén az oltássorozat mindhárom vak-
cináját az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó háziorvos adja be.

Amennyiben az oltóanyagot a házi gyermekorvos adja be, úgy az
oltóanyagot a szülõnek/törvényes képviselõnek kell az elõírásoknak
megfelelõ módon az orvoshoz eljuttatni. Az oltóanyag nem megfe-
lelõ szállításából, tárolásából eredõ károsodásért a szülõ/gondviselõ
felelõs. Az ily módon károsodott oltóanyagot az Önkormányzat
nem téríti meg.

Amennyiben az elsõ oltást követõen a szülõ nem gondosko-
dik arról, hogy gyermeke a második és a harmadik oltást meg-
kapja, úgy köteles a már megkapott oltások beszerzési árát az
önkormányzatnak visszafizetni. A második és harmadik oltás el-
mulasztásának jogkövetkezményére a szülõt a polgármester a jogo-
sultságot megállapító határozatban figyelmezteti.

Az Országgyûlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi
CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben az évben a termé-
szetes személyekrõl és a lakásokról nép- és lakásszámlást kell
tartani.

A NÉPSZÁMLÁLÁS A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKRE, VALAMINT
AZ ORSZÁG TERÜLETÉN LÉVÕ LAKÁSOKRA, LAKOTT ÜDÜLÕKRE
ÉS LAKOTT EGYÉB LAKÓEGYSÉGEKRE TERJED KI. 

A vonatkozó jogszabályok alapján az összeírás elõkészítésérõl
és végrehajtásáról a települési önkormányzatok jegyzõje gon-
doskodik, a Központi Statisztikai Hivatal szakmai irányítása mel-
lett.

A Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között
népszámlálást tart Magyarországon, a pótösszeírás 2011. novem-
ber 01. és 08. között történik. 

Az idei 15. magyarországi népszámláláson most elõször lehet
majd az interneten, önbevallással adatot szolgáltatni ezen felül 40
ezer számlálóbiztos is járja majd az országot.  

Az összeírás vonatkozik minden olyan emberre, aki életvitelsze-
rûen Magyarországon tartózkodik:

• köztük a külföldi állampolgárokra is, 
• továbbá az egy évnél nem régebben külföldön lévõ magyar ál-

lampolgárokra; 
• az elmúlt hónapokban indult honosítás során állampolgárságot

szerzõ emberekre azonban nem.

Az Országgyûlés tavaly november végén több ponton módo-
sította a 2011. évi népszámlálásról szóló törvényt.

Ennek alapján a népszámláláskor a válaszadók nemére, születé-
si idejére, lakóhelyére, családi állapotára, gyermekeinek adataira;
iskolai végzettségére, gazdasági aktivitására, foglalkozására, mun-
káltatójára és munkahelyére, tanulással vagy munkavégzéssel ös-
szefüggõ napi utazásaira, egészségi állapotára, esetleges fogyaté-
kosságára, valamint állampolgárságára, vallására, nemzetiségére,
anyanyelvére, nyelvismeretére és lakáshasználatának jogcímére
kérdeznek.

Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosság-
ra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan
önkéntes, a többi esetben kötelezõ. 

Aki nem engedi be a kérdezõbiztost, szabálysértést követ el.

A népszámlálás elsõ rendszerezett adatait várhatóan 2012 elsõ
negyedévében hozza nyilvánosságra a KSH, a végleges adatokat az
utolsó negyedévben.

A népszámlálást számlálóbiztosok végzik. Zalakaroson 8 számlá-
lóbiztos vesz részt a munkában. A biztosok a munkavégzés elõtt
szakmai felkészítésen vesznek részt. Városunk és a kistérség számlá-
lóbiztosainak képzése Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalában
történik.

dr. Józsa Zsanett 
jegyzõ, települési népszámlálás felelõs

HPV OLTÁS
A TÁMOGATÁSI IGÉNYEKET 
E HÓNAP VÉGÉIG VÁRJÁK

NÉPSZÁMLÁLÁS
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Az elsõ három helyen válto-
zatlanul Budapest, Hévíz és Haj-
dúszoboszló áll.

A belföldi utazók körében Bu-
dapestet Hajdúszoboszló és Sopron
követte, Bük és Gyula pedig (ismét)
bekerült a legnépszerûbb tíz ma-
gyarországi város közé. A külföldi-
ek körében Budapest mellett 2010-
ben is a gyógyfürdõvel rendelkezõ,
illetve a Balaton közeli települések
voltak a legnépszerûbbek.

A belföldi utazók körében Sió-
fok felkerült a 6. helyrõl a 4. helyre,
így Hévíz a 4. helyrõl az 5. helyre,
Zalakaros pedig az 5. helyrõl a 6.
helyre esett vissza a 2010-es elõze-
tes adatokhoz képest.

A Magyarországra látogató
külföldiek körében az elõzetes
adatokhoz képest Siófok a 7.
helyrõl az 5. helyre, Zalakaros

a 10. helyrõl a 9. helyre került.
Ezzel egy idõben Balatonfüred
az 5. helyrõl a 6. helyre, Sárvár
a 6. helyrõl a 7. helyre csúszott.
A 10. helyre Sopron került, így
Debrecen (84 504 vendégéj-
szaka) a külföldiek körében is
kiesett a leglátogatottabb te-
lepülések 10-es rangsorából.

Forrás: Turizmus Online

Az ülés napirendjei között szere-
pelt a kertmozi további ingyenessé
tétele kérdésének tárgyalása is. A
jelenlévõk úgy ítélték meg, hogy
turisztikai és marketing szempont-
ból 2012-ben is fontos, hogy a vá-
rosban bizonyos összeget elköltõ
vendégeket ingyenes kertmozi be-
lépõvel ajándékozzák meg. A jövõ
esztendõben azon-
ban a sikeres TDM-
pályázatnak köszön-
hetõen 650 ezer fo-
rintos keretet tud el-
különíteni az egye-
sület a kertmozi in-
gyenességének fi-
nanszírozására.

Az ülésen szó
esett a Nordic
Walking mint spor-
tolási, szabadidõ el-
töltési lehetõség
népszerûsítésének fontosságáról is.
Az egészséges életvitelt segítõ te-
vékenység mûveléséhez Nordic
Walking bot beszerzésével és bér-
beadásával, Nordic Walking térkép
készíttetésével és árusításával kíván
hozzájárulni az egyesület.

Az ülés további részében az el-

nökség az önkormányzattal kötendõ
együttmûködési megállapodás mó-
dosítás megismerésével foglalkozott;
a módosításokat a tagok elfogadták,
és felhatalmazták dr. Burján Richárd
elnököt annak aláírására.

Ismételten napirendre került a
Zalakaros Kártya bevezetésének kér-
dése. Az elnökség végül önálló turisz-

tikai Zalakaros Kártya bevezetését
nem javasolta, hanem a térségi TDM
pályázatban megvalósuló kártya-
rendszerhez való csatlakozást tûzte ki
célul. A helyi lakosoknak adandó kár-
tya kérdésében pedig a kedvezmé-
nyek ismeretében foglal állás az el-
nökség – hangzott el.

Zalakaros 24 millió
forinthoz jut

A nemzetgazdasági miniszter rendeletben határozta meg az
idegenforgalmi adó (ifa) differenciált kiegészítését, Budapest 60
millió, míg a vidéki települések 340 millió forinthoz jutnak - a ren-
delet a közelmúltban a Magyar Közlönyben jelent meg.

A jogszabály leírja a kiegészítés feltételeit, a mellékletben pe-
dig közli a településeknek járó összeget. A kiegészítés a besze-
dett idegenforgalmi adó arányában jár. A rendelet megfogalma-
zásában az áll: a támogatás mértéke az üdülõhelyi feladatok nor-
matív hozzájárulás 2009. évi tényleges összege és 2011. évi ere-
deti elõirányzata szerinti különbségének 22,9 százaléka.

Így például Balatonfüred 32,3 millió, Hajdúszoboszló 40,5 mil-
lió, Siófok 39 millió, Zalakaros pedig 24,1 millió forinthoz jut.

Budapesten az V. kerület kapja a legtöbb kiegészítést, 21,2 mil-
liót, míg második helyen a VIII. kerület áll 8 millió forinttal.

Amint arról korábban már többször is olvashattak, az állam
2009-ig az önkormányzatok által beszedett ifa minden forintját
két forinttal egészítette ki, 2010-tõl azonban a Bajnai-kormány
egy forintra csökkentette a támogatást. A leköszönõ kormány
2010-ben az idegenforgalmi adóbevételhez járó állami támogatás
kiegészítésére 999 millió forintot hagyott jóvá, ami forintonként
mintegy 30 fillérrel emelte meg a beszedett ifához járó támoga-
tást.

– Örömmel vesszük a kiegészítést, hiszen ez a turizmus erõ-
sítését szolgálja, és az idegenforgalomból élõ, a hazai turizmus
forgalmának élénkítéséhez jelentõs mértékben hozzájáruló te-
lepülések munkáját segíti – fogalmazott a megjelent rendelet
kapcsán Novák Ferenc polgármester. – Ezek a támogatások igen
fontosan valamennyi, hasonló adottsággal rendelkezõ település
számára, hiszen e forintok a költségvetésbe beépülve éppen a
turisztikai szolgáltatásokra, beruházásokra, fejlesztésekre for-
dítható összegeket növelik.

A polgármestertõl megtudtuk: a Zalakarosnak járó 24, 1 millió
forint a város költségvetési tartalékába épül be, felhasználásáról
a képviselõ-testület hivatott dönteni.

IFA-KIEGÉSZÍTÉSRÕL DÖNTÖTT A MINISZTER

A külföldiek Karost jobban látogatták idén

TURIZMUS STATISZTIKA

Jövõre is ingyenes 
A KERTMOZI JEGYEKET PÁLYÁZATI

FORRÁSBÓL FINANSZÍROZZÁK

A jövõ évre vonatkozó üzleti tervének megtárgyalásával kezdte
legutóbbi ülését a Zalakarosi Turisztikai Egyesület. Az üzleti tervet az
egyesület elnöksége elfogadta, a tervrõl a képviselõ-testület legkö-
zelebbi, soros ülésén tárgyal.

(Illusztráció)



2011. szeptember 8.4

– Összesen 720 km-es távot
tettünk meg a rallye három napja
alatt; az autót és a teljes üzem-
anyagköltséget a Szabadics cég
biztosította számunkra. Közel
100 páros, azaz 200 versenyzõ
részvételével, 16 borpincét és 2
pálinkafõzõt látogattunk meg.
Sor került tréfás vetélkedõkre,
ügyességi versenyekre, valamint
boros és közlekedési tesztkérdé-
sek megoldására – számolt be az
úti és versenybeli élményekrõl az
elsõ helyezést elért nõi páros egyik
tagjaként részt vevõ Deutschné
Lang Erika.

– Az út során számos helyen le-
sett ránk sebességmérõ, és a szon-
da sem maradhatott el. Büszke va-
gyok az elért elsõ helyre. A ma-
gyar borkultúra nemzeti kincsünk,
amelyhez minden adottságunk és

tehetségünk is megvan. A hazai
borászat célja nem lehet más,
mint a világszínvonal elérése. Bí-
zom abban, hogy hazánk hamaro-
san felkerül az igényes borok vi-
lágtérképére. Ehhez kulcselem,
hogy kialakuljon egy igényes fo-
gyasztói kör. A rally és persze a
zalakarosi borfesztiválok is segí-
tenek a népszerûsítésben.  Jó volt
találkozni néhány elkötelezett bo-
rásszal, akiknek a személyisége és
késõbb a bora teljesen meggyõ-
zött arról, hogy minél jobban meg
kell ismernünk és büszkén kell, le-
het fogyasztanunk a hazai borain-
kat. Véleményem szerint az is na-
gyon fontos, hogy a rendezvény
ez alkalommal is kreatív célt szol-
gált, a borárverés és a tombola be-
vételével az Afrikai-Magyar Bará-
ti Társaságot támogatták, mely

Kenyában épít kórházat – jelezte
az alpolgármester.

A rallye karosi házigazdájaként
Novák Ferenc polgármester fogad-
ta a Hotel Karos Spa**** Superior-
ban megszállt vendégeket.

– Tréfásan azt szoktam monda-
ni, hogy a gyógyvizes kúra mellett
a helyi borok fogyasztása is hoz-

zájárul az egészség megõrzéséhez.
Meggyõzõdésem, hogy gasztro-
nómiánk kínálata is magas színvo-
nalú. Rendezvényeinken a kulturá-
lis programok mellett a gasztro-
nómia, a bor kínálata is mindig
megjelenik. Örömmel állapítha-
tom meg, hogy a Zalakaroson fel-
kereshetõ vendéglátóhelyek bor-

kínálata folyamatosan javul. Étter-
meinkben a legnevesebb pincésze-
tek borai kaphatók, borozóinkban
is korrekt a választék. Természete-
sen az érintettek igyekeznek elsõ-
sorban a vendégek igényei (és
pénztárcája) szerint összeállítani a
választékot – hangsúlyozta a téma
kapcsán a polgármester.

Novák Ferenc a vendégeknek el-
árulta: lokálpatriótának tartja ma-
gát, ezért a Zalai borvidék értékeit,
kiváló minõségû borait népszerûsíti.

– Az ország legjobb vörösbora-
ival vetélkedhetnek a nagyradai
Cezar Winery vörösborai, a leg-
jobb fehérborokkal pedig a
csörnyeföldi Bussay László fehér-
borai veszik fel méltán a versenyt
– mondta.

A nagyradai pincészet borainak
kiválóságáról maguk a résztvevõk is
meggyõzõdhettek, hiszen a ralley
egyik kiemelt állomása volt a Cezar
Winery.

A tizenhatodik rallye legfonto-
sabb célja, azaz a hazai kiváló ne-
dûk népszerûsítése minden bizony-
nyal teljesült, de hogy városunk és
környéke borai is valóban jó minõ-
ségûek-e, azt saját magunk is el-
dönthetjük. Tudják, mint a mesé-
ben: aki nem hiszi, járjon utána!

A Magyar Tudományos Akadémia szervezésé-
ben városunk, illetve a Hotel Freya szálloda adott
otthont a „Tihany Sugárkémiai Konferencia” ne-
vet viselõ szakmai tanácskozásnak.

A konferencia közel 140 résztvevõje zömében
külföldi volt, a szakemberek a világ minden tájá-
ról (Dél- és Észak-Amerika, Afrika, Ázsia és elsõ-
sorban Európa) érkeztek. 

A „Tihany” konferenciák története 1962-ben
kezdõdött Tihanyban, itt rendezték az elsõ ket-
tõt. Ezt követõ-
en a konferencia
„kinõtte” Ti-
hanyt és meg-
kezdte elõször körútját a Balaton körül: Balaton-
füred, Keszthely, Siófok, Széplak-Felsõ, majd az
országban: Tata, Sopron és Eger is adott már he-
lyet e komoly szakmai rendezvénynek. Zalakaros
most csatlakozott elsõ ízben a „Tihany család-
hoz”.

Ahogyan a szimpózium bevezetõjében el-
hangzott: a konferencia az ionizáló sugárzások
(elsõsorban gamma- és elektron sugárzások) kü-
lönféle anyagokra és mikroorganizmusokra gya-
korolt hatásával foglalkozik. Hogy ebbõl mi is ért-
sünk valamit: e kutatásokból „nõtt ki” számos
széles körben használatos mûanyag termék (fû-

téscsövek, kábelszigetelések, csomagolóanya-
gok, zsugorcsövek), de az egyszer használatos
orvosi eszközök sterilezése, egyes élelmiszerek
tartósítása (hagyma), mikroorganizmusoktól való
szennyezettségük megszabadítása (Salmonella
mentesítés) is e technikákat alkalmazza. Van kör-
nyezetvédelemben való alkalmazása is (pl.
szennyvíz ill. füstgáz kezelés). Ami nagyon fon-
tos, hogy e sugárzások alkalmazásánál a besu-
gárzott termék nem válik radioaktívvá, sugárzó-

vá. 
A résztvevõ-

ket a város ne-
vében Novák

Ferenc polgármester is köszöntötte, aki elsõsor-
ban településünk és a környék adottságairól, ér-
dekességeirõl tájékoztatta a hallgatóságot. Szá-
mos kérdés érkezett a polgármesterhez a gyógy-
víz és a gyógyászat lehetõségeire vonatkozóan,
sokan voltak kíváncsiak a Kis-Balatonra, de a ha-
zai tudósok a „radai rossebb” vagy a tónai mint
különleges bor témájában is faggatták a város el-
sõ emberét, aki helytörténeti kutatásainak érde-
kességeit meg is osztotta a jelenlévõkkel.

A tudósok a tanácskozásokat követõen ter-
mészetesen maguk is megtapasztalhatták a
karosi és környékbeli lehetõségeket.

MTA-konferencia a Freyában

GAMMASUGARAK, RADIOAKTIVITÁS

Folyamatosan javul a borkínálat
A „HAZAI” NEDÛK AZ ORSZÁG LEGJOBBJAIVAL IS VETÉLKEDHETNEK

Amikor egy hölgy vezetõ szerepben dolgozik, nem árt, ha idõn-
ként teszteli magát, már ami vezetési alkalmasságát illeti. Deutschné
Lang Erika alpolgármester asszony és Jámbor Tímea települési mar-
ketinges a vezetõi teszten – legalábbis, ami a Borok Útja Rallye autó-
vezetõi versenyét illeti – igen elõkelõ helyen végzett, alkalmasságuk
tehát ezen a téren mindenképpen bizonyíttatott.

Az úton azért a szondáztatás sem maradt el.



– Most éppen nem vagyok
olyan jól, rendetlenkedik a vér-
nyomásom, biztosan ez a meleg az
oka – fogadta köszöntésünket
Zalagyöngye utcai házában
Turkovics János. – Vannak gyógy-
szereim, persze, azok azért rend-
ben tartanak – nevetett az érkezõk
felé.

Beszélgetésünk során kiderült:
Turkovics János immár 62 esztende-
je él feleségével, Mária asszonnyal
házasságban.

– Feleségem mindig is Karoson
lakott; mikor összeházasodtunk,
még nem ebben a házban éltünk –
meséli, miközben Mária asszony (a
család megítélése szerint is) megil-
letõdötten hallgatja a beszélgetést
és üli végig a köszöntést. – Egy fi-
unk van, aztán az unokák, és az öt
dédunoka. Tudja, olyan, de olyan
boldog vagyok, amikor itt vannak.
A múltkor az egyikük idejött, át-
ölelt, és azt mondta: annyira sze-
retlek, dédipapa… nincs ennél na-
gyobb boldogság, higgye el –
mondja, miközben meghatódva tö-
rölgeti a szemét.

Hamarosan aztán más vizekre
evezünk. Szóba kerül a háború, a
tanácsrendszer, elõkerülnek olyan
nevek, mint az „Arany Jani, a Mar-
ton Dávid, a Béli tanító néniék” –
azok, akikkel együtt élte a település
meghatározó éveit, akikkel együtt
dolgoztak itt és nevelték gyerekei-
ket. Szó esik azokról a viharos idõk-
rõl, amikor Zalakomárhoz akarták
csatolni Karost, és bizony nem so-
kon múlott, hogy ez nem sikerült.
Galambokot már nem tudták „elke-
rülni”.

– Nekem, aki helytörténettel,
fõként Zalakaros második világ-
háború utáni életével sokat fog-
lalkozom, is nagyon tanulságos és
érdekes, amit János bátyám
mond… szívesen beszélgetek ve-
le, élõ történelemkönyv. S mind-
emellett kiváló egészségnek ör-
vend, hála Istennek – árulja el a
polgármester.

János bácsi még sokat mesélne,
közben Mária asszony is felenged,

bekapcsolódik a párbeszéd-
be. Igen, az ebédet hozatják,
a takarításban, mosásban a
család segít. Mária asszony
Parkinson-kórral küzd, a
végtagok remegésétõl nem
lehet már megszabadulni.
„Majd a sírban” – mondja,
azzal az alázattal, amit csak
ennyi idõt látott, az élet ál-
tal bölccsé és nemessé tett
emberektõl hallani.

Reméljük azonban, hogy
Turkovics János és felesége
még sok szép évet tölt csa-
ládja és a dédunokák társa-
ságában. Isten éltesse mind-
kettõjüket, a születésnaphoz
pedig szerkesztõségünk ne-
vében is szívbõl gratulálunk!

Vezetõ betegségünk a magas vérnyomás
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Az Egészséges Fürdõvárosért projektre több
mint hatmillió forintos, száz százalékos pályázati
támogatású forrást nyert el városunk. A pályázat
Tóth Melinda projektmenedzser irányításával ez
év márciusán indult útjára, hat hónapos idõtarta-
ma alatt tarthatta meg Zalakaros az elsõ egész-
ségnap rendezvényét, kerékpár- és gyalogtúrára,
fittnapra kerülhetett sor, s elkészült a térségre
fókuszáló egészségterv is.

Minderrõl a pályázat munkatársai projektzáró
keretében számoltak be a város és kistérség kép-
viselõi, valamint a projektben részt vevõ szerve-
zõk, elõadók elõtt.

A tájékoztatót megnyitó Novák Ferenc polgár-
mester rámutatott: az elkészült egészségterv
mind a város, mind a kistérség számára nagyon
fontos, hiszen összefoglalja, bemutatja, milyen
lehetõségei és feladatai vannak Zalakarosnak az
egészségmegõrzés, illetve az egészségügy terén.

Kalmár Anikó, aki az egészségterv elkészítésé-
ben vállalt oroszlánrészt, elmondta: kérdõívek,

mélyinterjúk, háziorvosokkal készített beszélge-
tések során fény derült többek között arra, hogy
Zalakaros és térsége a betegségek mely terüle-
tén produkál kimagasló mutatókat. Vezetõ he-
lyen a magas vérnyomás áll, ezt követi a cukor-
betegség, majd a mozgásszervi betegségek, az
asztma, a gyomor- és nyombélfekély és a daga-
natos betegségek. Rámutatott: a lakossági kérdõ-
ívek vizsgálata során jól látható, hogy nem fordí-
tunk elég figyelmet az egészséges étkezésre (a
halak, vagy épp a teljes kiõrlésû  termékek kis
számban szerepelnek „beszerzési” listáinkon), és
bizony mozgásszegény életmódot folytatunk.

dr. Markács Adrienn, aki településfejlesztési
szakértõként vett részt a projektben, a megvaló-
sított programelemeket mutatta be, Ódor László,
a program koordinálója az egészségterv készíté-
sének hátterét és tanulságait elemezte. Mint
mondta: az összeállított dokumentum a jelenleg
legmodernebb székesfehérvári modell alapján
készült. A lakossági interjúk több negatívumot is
megfogalmaztak Zalakaros egészség-helyzetével
kapcsolatban, de – hangsúlyozta – ezeket mindig
országos összehasonlításban is érdemes kezelni.
Példaként hozta fel, hogy sokan keveslik a város-
ban a zöld felületek arányát, holott országosan a
városok között Zalakaros rendelkezik szinte a
legnagyobb zöldfelülettel, vagy sokan panaszol-
ták a kerékpárutak „hiányát”, holott kerékpárút-
jaink hossza tekintetében igen elõkelõ helyen ál-
lunk.

Ódor László tanulságosnak ítélte, hogy a min-
denkori városvezetõk interpellációi, valamint a
képviselõ-testületek napirendjei között meglehe-
tõsen hátul találhatóak a sorban az egészséggel
kapcsolatosak – a vizsgálatra 2002 és 2010 közöt-
ti idõszakra terjedt ki.

A miniszterelnök is köszöntötte
TURKOVICS JÁNOS 90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLI

Kilencvenedik születésnapja
alkalmából oklevéllel köszöntöt-
te városunk egyik legidõsebb fér-
fiját Orbán Viktor miniszterelnök.
A köszöntõ levelet Novák Ferenc
polgármester adta át az ünne-
peltnek, aki egyúttal a város ne-
vében is szerény ajándékkal gra-
tulált az eseményt a családja kö-
rében váró Turkovics Jánosnak.

Kalmár Anikó az egészségfelmérés
eredményeit mutatta be.

Turkovics János 90. születésnapján köszöntötték.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

– Õsztõl még mozgalmasabb
lesz az iskolai élet, hiszen újra in-
dul az oktató-nevelõ munka, újra-
élednek a klubok, indulnak a ver-
senyre való felkészítések – mond-
ta.

Az igazgatónõ több, a pedagó-
guskart érintõ változásról is beszá-
molt, melyek közül az egyik legfon-
tosabb, hogy Biczó László nyugdíjba
vonulását követõen e tanévtõl az
igazgató-helyettesi posztot
Horváthné Nagy Elvira tölti be.

Változások lesznek az iskolai
úszásoktatás rendjében is:  a gyere-
keknek ezentúl nem reggel hét
órától kell járniuk a fürdõ uszodájá-
ba, az oktatást iskolai idõben oldják
meg.

Mind az óvodások, mind az isko-
lások életét megváltoztatja némi-
leg, hogy várhatóan tavasztól az
ovisok átmenetileg átköltöznek az
iskolába. Az óvoda ugyanis – aho-
gyan arról korábban már írtunk –

pályázattal korszerûsítheti épüle-
tét;  az elhúzódó pályázati eljárás-
rend miatt azonban nem sikerült a
munkákat a nyár folyamán meg-
kezdeni, illetve befejezni, így ezek-
re várhatóan jövõ tavasztól kerül-
het sor. Így az ovisok az iskola épü-
letének földszinti helyiségeit foglal-
ják majd el.

Az igazgatónõ türelmet és meg-
értést kért mindenkitõl.

– Bízom benne, hogy az átme-
neti idõszak a legkevesebb zökke-
nõvel zajlik majd, és a megújult,
korszerû óvodának mindannyian
örülhetünk hamarosan.

Örvendetes hírt: az iskolai sport-
udvar korszerûsítésének lehetõsé-
gét jelentette be a tanévnyitón a
résztvevõket a fenntartó önkor-
mányzat nevében köszöntõ Novák
Ferenc polgármester. Mint mondta:
pályázati támogatással mûanyag
borítást és megfelelõ megvilágítást
kaphat az udvar, s a felújítás mind a
diákok, mind a sportok kedvelõ igé-
nyeit szolgálhatja.

A zalakarosi Móra Ferenc Isko-
la 17 diákja Hol Lászlóné és Né-
meth Zoltánné vezetésével a FÜ-
GE 2010/2011-es színház-pedagó-
giai programjának lezárásaként 5
napos ingyenes táborban vettek
részt.

A helyszín Kõszeg, Magyaror-
szág északnyugati csücskében az
egyik legbájosabb kisváros volt,
mely ezernyi történelmi, kulturális
és természeti kincset rejt magában.

A pályázat mottója: Nevetve-ne-
velve. Úgy érezzük, ez a programok
során elérte célját, hiszen a tábor
tartalmas és élvezetes volt minden-
ki számára. Amit a gyerekeknek kí-
náltak: akadályverseny színházi
módra (itt tanulóink I. és II. helyet
szereztek), Ládafia Bábszínház - õk
Vásári bábcirkuszt mutattak be;
minden nap a kézmûves foglalko-
zások keretében eszközöket készí-
tettünk: bábok, ritmushangszer,

zsonglõrlabda formálódott az
ügyes kezek munkája nyomán. Óri-
ási élmény volt a tûzzsonglõr be-
mutató, a Bábtársulat Ludas Matyi
elõadása, majd utána az, hogy a
társulat színházi játékokra is taní-
totta a gyerekeket. Ismerkedhet-
tünk „A dob hangja, a szív hangja”
címmel ütõs hangszerekkel, s a
program az „Afrika hangjai Kõsze-
gen” ütõsök egzotikus koncertjével
zárult.

Tanulóink nagyon jól érezték
magukat és így búcsúztak: sajnál-
juk, hogy vége a tábornak, minden
nagyon jó volt és legközelebb is szí-
vesen jönnénk!

Hohl Lászlóné
tanító, drámapedagógus

Vége a vakációnak

Hangulatos programmal szolgált a közönségnek augusztus
utolsó hétvégéjén a Nagykanizsai Fúvószenekar. A Tatár Csaba
vezényelte együttes a Dísz téren adott koncertet, színvonalas
elõadásukat a közönség nagy tapssal jutalmazta.

Térzene

Színházi alkotótábor Kõszegen

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõ-testülete „középiskolai
tanulmányi ösztöndíj” pályázatot hozott létre 23/2011. (VI. 10.)
számú önkormányzati rendelete szerint. A rendelet hatálya kiterjed:
a középfokú közoktatási intézményekben – gimnázium, szakközép-
iskola, szakiskola – tanulmányaikat nappali tagozaton folytató,
zalakarosi lakóhellyel rendelkezõ, életvitelszerûen a lakóhelyen tar-
tózkodó, kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért tanulókra. 

Ösztöndíj támogatásra a tanuló a szeptember 1. és június 30. kö-
zötti 10 hónap idõtartamban egy tanévben részesülhet, az adott fél-
évre vonatkozó tanulmányi eredmények alapján, feltéve, ha a jogo-
sultsága nem szünetel, illetve nem szûnik meg. A támogatás iránti
kérelem beadási határideje szeptember 15. napja. A kérelmet
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalában Zalakaros, Gyógyfürdõ
tér 1. szám  alatt kell benyújtani. A jogosultság feltételeirõl és a szük-
séges mellékletekrõl a www.zalakaros.hu oldal Városháza rovatának
lakossági tájékoztató címszava alatt tájékozódhatnak.

KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

A KÉRELMEK MÉG BEADHATÓK

Strand õszi nyitva tartása
Ezúton tájékoztatunk minden kedves érdeklõdõt, hogy a strand

területén található családi medence (V. számú) szeptember 4. után
nem üzemel. A strand területén található további medencék októ-
ber 2-ig üzemelnek, szeptember 4-tõl az alábbi nyitva tartással: A
STRAND: H-V: 09.00-18.00 Az ÉLMÉNYFÜRDÕ: H-P és V: 09.00-18.00
Szombaton: 09.00-19.00 A strandi csúszda együttes augusztus 29-
tõl az alábbi idõszakokban vehetõ igénybe: H-P: 11.00-15.00 Szo-V:
09.30-17.30.



A Darázs Ádám (négyszeres
magyar bajnok, ötszörösen Kö-
zép-Európa legerõsebb embere),
valamint a zalakarosi Ihász Zoltán
(Nagykanizsa 2010. évi és Keszt-
hely 2011. évi legerõsebb embere)
szervezésében megrendezésre
kerülõ viadalon a Dunántúl, illet-
ve a fõváros 8 versenyzõje indult,
akik 4 versenyszámban mérték
össze erejüket. Elsõként rönknyo-
másban, ahol 85 kg-os vasrönköt
kellett fej fölé nyomni, majd pe-
dig 2 db 105 kg-os betonkoffert
kellett 36 méterre elcipelni. Ezek
után következett a kerékforga-
tás, mely során 370 kg-os gumit
kellett 6-szor megforgatni. A ver-
seny befejezéseként pedig 800
kg-os személygépkocsit kellett
minél hosszabb ideig tartani (ké-
pünkön). Az egyes versenyszá-
mokban kapott pontok alapján
alakult ki a végsõ sorrend, mely
szerint a budapesti Kormány
László volt a legerõsebb, meg-
elõzve a szombathelyi Gadó And-
rást és a városunk képviseletében
induló Ihász Zoltánt. A további
sorrend: 4. Ambrus Balázs (Gyõr),

5. Németh Gábor, 6. dr. Budai Ba-
lázs, 7. Vass Gergely (mindhárman
Budapest), 8. Rada Szilveszter
(Nagykanizsa).

A népes közönség elõtt meg-
rendezésre kerülõ verseny izgal-
mas vetélkedést hozott, melyet
a szervezõk természetesen jö-
võre is szeretnének megrendez-
ni.
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Az elõbbi korosztálynál minden
csapatnak háromszor kellett pályá-
ra lépnie, s ezek alapján a gyõzel-
met a budapesti Csata DSE szerezte
meg a Soproni Darazsak és a ren-
dezõ Kanizsa DKK elõtt. Negyedik
helyen Kecskemét végzett az 5.
Szekszárd és a 6. Gyõr elõtt. A tor-
na szervezõi a dobogósokat kupá-
val díjazták, valamint minden csa-
patból a legjobb játékos Zalakaros
város ajándékát vehette át Novák
Ferenc polgármestertõl. Különdíja-
sok: Kiss Virág (Kanizsa DKK), Tóth
Fanni (Kecskemét), Szûts Réka
(Gyõr), Szeli Dorina (Soproni Dara-
zsak), Studer Ágnes (Szekszárdi KC)
és Foitl Emília (Csata DSE). A Kadett
korosztályban indult hét csapat kie-
gészült a Nagykanizsa junior csapa-
tával, így itt két négyes csoportban
küzdöttek meg egymással a csapa-

tok, majd keresztbejátszások és
helyosztók után alakult ki a végsõ
sorrend. Megismételve a serdülõk
sikerét, itt is a Csata DSE diadal-
maskodott, második helyen a Pécs
végzett, míg a dobogó legalsó fo-
kára a Szekszárd csapata állhatott.
A további sorrend: 4. Gyõr, 5.
Nagykanizsa I. (junior), 6. Nagyka-
nizsa II., 7. Kecskemét, 8. Zágráb. A
kadett korosztályban Király Lili
(Csata DSE), Kapos Pálma (Pécs),
Rick Mónika (Szekszárd), Csikász
Anna (Gyõr) és Fekete Csilla (Nagy-
kanizsa) került az All-Star csapat-
ba.

A nemzetközi utánpótlás torna
lehetõséget biztosított a Zalaka-
roson edzõtáborozó Kanizsa DKK és
a budapesti Csata DSE gyermek csa-
patainak összecsapásának is, melye-
ken fõvárosi sikerek születtek.

Elindultak 
a megyei küzdelmek
Megkezdõdtek a küzdelmek a megyei labdarúgó bajnokság I.

osztályában, ahol városunk csapata, a Gránit Gyógyfürdõ SE is
szerepel. Az elsõ forduló mérkõzése után vehették át érmeiket
az elõzõ szezonban harmadik helyen végzett csapat tagjai. A va-
csorával egybekötött éremátadáson Böröcz József önkormány-
zati képviselõ adta át a kupát és érmeket a játékosoknak és a ve-
zetõknek.

Damak Imre elnök az ünnepségen megköszönte a játékosok-
nak és a vezetõknek a munkát, hiszen egy nehéz szezon végén
szerezték meg, teljesen megérdemelten a harmadik helyet, sor-
rendben negyedik alkalommal végezve a dobogón. A csapat tel-
jesítményét dicséri, hogy ezt a szép eredményt úgy sikerült elér-
ni, hogy a téli átigazolási idõszakban több, meghatározó játékos
is távozott a csapattól. Küzdeni tudásból és akaraterõbõl tanúsá-
got téve, az õszi hatodik helyezésrõl mindezek ellenére sikerült a
harmadik helyre felkapaszkodni, az utolsó fordulóban rangadót
nyerve Zalaszentgrót ellen. A sikert elérõk névsora: Munkácsi
Zsolt, Kolperger Szilárd, Majtán Tibor, Majtán Gábor, Hollender
György, Hajmási János, Szabó István, László Lajos, Szollár Nor-
bert, Szalai Dániel, Beke István, Pécsi Attila, edzõ: Harcz Lajos, el-
nök: Damak Imre.

Az elnök ezúton is köszöni Zalakaros Város Önkormányzatá-
nak, valamint az egyéb támogatóknak és természetesen a lelkes
szurkolóknak a csapat sikeres szerepléséhez nyújtott támogatást.

A 2011/2012. évi bajnokság sorsolása: 4. forduló: 2011.09.11.
16:30 FC Napred – Zalakaros, 5. ford.: 2011.09.17. 16:00 Zalakaros
– Egervár, 6. ford.: 2011.09.25. 16:00 Lenti – Zalakaros, 7. ford.:
2011.10.01. 15:30 Zalakaros – Kiskanizsa, 8. ford.: 2011.10.08. 15:30
Csesztreg – Zalakaros, 9. ford.: 2011.10.15. 14:30 Zalakaros –
Gellénháza, 10. ford.: 2011.10.23. 14.30: Andráshida – Zalakaros,
11. ford.: 2011.10.29.  14:30 Zalakaros – Teskánd, 12. ford.:
2011.11.06. 14:00 Semjénháza – Zalakaros, 13. ford.: 2011.11.12.
14:00 Zalakaros – Miklósfa, 14. ford.: 2011.11.19. 13:30 Zalaszent-
grót – Zalakaros, 15. ford: 2011.11.26. 13:30 Zalakaros – Pókasze-
petk. Az ifjúsági mérkõzések 2 órával elõbb kezdõdnek. Gratulá-
lunk a csapatnak a harmadik helyezésért, s reméljük a hasonlóan
sikeres folytatást.

Erõs emberek versenye
A Gránit Gyógyfürdõ ren-

dezvénysátra elõtt 2011. au-
gusztus 20-án 5. alkalommal
került megrendezésre az erõs
emberek versenye a Magyar
Erõsember Szövetség keretein
belül.

Nemzetközi Kosárlabda Torna
A Móra Ferenc Általános Iskola tornaterme 19. alkalommal adott

otthont a Kanizsa Diákkosárlabda Klub által szervezett leány kosár-
labda tornának. A serdülõ és kadett korosztályok számára kiírt tor-
nán 6 serdülõ és 7 kadett csapat vetélkedett, mely Zágráb csapata ál-
tal nemzetközivé avanzsált. 
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Szeptember 10. 
(szombat) 09.00:

Országúti kerékpártúra 
Zalakaros – Kis-Balaton
Szervezõ: Közösségi Ház

Szeptember 17. 
(szombat) 17.00:
Szüreti Felvonulás 

Zalakaros, Közösségi Ház –
Gyógyfürdõ tér

Szervezõ: Közösségi Ház

Szeptember 17. (szombat):
Szüreti szõlõkapkodó

Zalakaros, Gyógyfürdõ tér
Szervezõ: Turisztikai Egyesület

Szeptember 24. 
(szombat) 09.00:

Terepkerékpár túra
Zalakaros és környéke

Szervezõ: Közösségi Ház

Szeptember 24. 
(szombat) 18.00

Térzene
Zalakaros, Dísz tér

Szervezõ: Közösségi Ház

Szeptember 24. 
(szombat) 13.00
Kettes fogathajtó 

és bemutató verseny
Zalakaros, Behiákpuszta
Szervezõ: Lovas Iskola

Október 1. (szombat) 14.00:
Civil Szabadtéri Évadzáró

Zalakaros, parkerdei pihenõ
Szervezõ: Közösségi Ház

Minden csütörtöktõl 
vasárnapig

Sétarepülés a zalakarosi Repülõ-
téren. Információ:

Bodó Roland: +3620-777-9135
Pusztai Roland: +3620-286-0766

Értesítjük Zalakaros város lakosságát, hogy a lakó- pihenõ
övezetekben történõ sebességtúllépések miatt megnövekedett
számú lakossági bejelentésekre tekintettel a településen a rend-
õrség a sebességellenõrzések számát növelni fogja. (Különösen
a Szõlõ, a Park, a Liget és a Hegyalja utcákban)

Kérjük a lakosságot, hogy a jövõben a saját és mindannyiunk
biztonsága érdekében a törekedjen a közlekedési szabályok fo-
kozott betartására!

Novák Ferenc
polgármester  

F E L H Í V Á S !

CIVIL SZABADTÉRI ÉVADZÁRÓ!

A sok programot, élményt hozó és ennek megfelelõen sok
feladattal, munkával is együtt járó szabadtéri szezont mivel is
zárhatnánk mással, mint egy nagy közös  összejövetellel.

Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mûvé-
szeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt ve-
gyenek részt a 2011. október elsején 14.00-tól a parkerdei pihe-
nõhelyen tartandó rendezvényünkön.

Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt, megosztva
egymással élményeinket, gondolatainkat!

Novák Ferenc
polgármester

F E L H Í V Á S !Szüreti szõlõkapkodó
2011. SZEPTEMBER 17. (SZOMBAT)

17.00: Szüreti felvonulás: Dalárda fellépése, Karos
Táncegyüttes fellépése

20.00: Koós Réka fellépése
20.30: Kinizsi táncegyüttes bemutatója

19.30–24.00: Bál a Casino együttessel

Kirakodóvásár, kézmûvesek bemutatói 
és borházak várják a vendégeket.

SZERETETTEL VÁRJUK RENDEZVÉNYÜNKRE!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

SPORTOLJ ÉS NYERJ!
Az elmúlt tanévben 45 diák vett részt a Közösségi Ház és a Móra

Ferenc Általános Iskola által elsõ alkalommal meghirdetett Sportolj és
Nyerj Akció sporteseményein, mely végén júniusban 10+1 ajándék ta-
lált gazdára.

Örömmel tájékoztatjuk a diáksereget, hogy az elõzõ tanévi akció
sikerén is felbuzdulva a 2011/2012. tanévben is megrendezésre kerül
10+1 sportesemény meghirdetésével az akció.

Stégli János fõszervezõ elmondta, hogy az idén több meglepetés-
sel is készülnek, hiszen látva a tavalyi akció sikerét, a nagykanizsai
InterSport Áruház felajánlotta támogatását, így a diákok nemcsak a
tanév végi 10+1 ajándékkal gazdagodhatnak, hanem minden egyes
rendezvény után kisorsolásra kerül egy-egy ajándékcsomag is. 

A szervezõk szeretnék, ha ezek az „iskolai” sportesemények tö-
megsport eseményekké alakulnának, ezért azokat a diákokat, akik 18
éven felüli családtagjaikat, barátaikat is elhozzák e rendezvényekre,
plusz pontokkal jutalmazzák. A tanév végén legtöbb pontot össze-
gyûjtõ gyereket külön is díjazzák.

A pontgyûjtésre mindjárt itt is az elsõ alkalom, 2011. szeptember
10-én 9.00 órai kezdettel kerékpártúrára kerül sor a Kis-Balatonhoz.

Rajta hát gyerekek, kezdõdhet a pontgyûjtés, hiszen élményekkel
és a tanév végén ismét értékes ajándékokkal gazdagodhattok!

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS
HÉTFÕ: 12.00–16.30
KEDD: 12.00–17.00

SZERDA: 12.00–18.00
CSÜTÖRTÖK: 12.00–17.00

PÉNTEK: 12.00–16.30
SZOMBAT: 09.30–11.30


