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Ahogyan a vendégeket köszön-
tõ Novák Ferenc polgármester el-
mondta: a civil szervezetek az év
során számos területen mutatták
meg felkészültségüket, a település
iránt érzett elkötelezettségüket,
nagyon sok munka van a hátuk

mögött, így egy kis lazítás, jól meg-
érdemelt pihenés mindenkinek jól-
esik.

Persze, voltak, akik itt sem pi-
hentek igazán, hiszen sütöttek-fõz-
tek, hogy vendégül láthassák az ér-
kezõket, vagy éppen arra készültek

(Bazsó Zsófia és édesanyja), hogy a
kicsiket mesével, kézmûves játékok-
kal, íjász bemutatóval szórakoztas-
sák.

Finomságok készültek a
Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége,
a Zalakarosi Turisztikai Egyesület, a
Dalárda-vegyeskar, a Zalakarosi Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület és a Kö-
zösségi Ház, valamint a Fidesz tábo-
ri konyhájánál, mûsort adott a Da-
lárda-vegyeskar, Lukács István és az
Igricek együttes, az este folyamán
pedig tûzzsonglõr bemutatóban is
gyönyörködhetett a közönség.

Civil évadzáró
JÓ HANGULATBAN, KÖTETLENÜL TALÁLKOZTAK A CIVIL SZERVEZETEK

Jó hangulatú évadzárót tar-
tottak október elsõ szombatján a
Jegenye sori tûzoltóállomás terü-
letén a civil szervezetek és az ön-
kormányzat.

A gyermekreumatológus
szakma jeles képviselõi  a szak-
terület  lehetõségeirõl és a
zalakarosi fürdõ szolgáltatásai-
nak kapcsolódási lehetõségeirõl
tartottak szakmai tanácskozást
a Hotel Karos Spaban a közel-
múltban.

A találkozót a Gránit Gyógy-
fürdõ Zrt. szervezte és koordi-
nálta, a részt vevõ orvosok
Nagykanizsáról, Pécsrõl, Buda-
pestrõl érkeztek.

Dr. Burján Richárd, a gyógy-
fürdõ vezérigazgatója elmond-

ta: a találkozó életre hívásának
egyik nem titkolt célja volt,
hogy a zalakarosi gyógyfürdõ
gyógyászatának lehetõségeit
mind szélesebb körben ismer-
tessék meg, valamint, hogy
Zalakarosnak a gyógyászatban
jól csengõ hírnevét tovább erõ-
sítsék, illetve olyan speciális te-
rületeken keressék az együtt-
mûködést az orvosszakmával,
mint a gyermekreumatológia.

Részletek az 5. oldalon.

A helyi gyógyászat hírét öregbítenék
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Aki nem akarja a kérdezõbiztos
segítségét igénybe venni, az egye-
dül is kitöltheti a nyomtatványt,
vagy internetes adatközlésre is le-
hetõsége van- ez utóbbi
esetben október 16. a ha-
táridõ. Az adatközlés
módja tehát megválaszt-
ható, a népszámláson va-
ló részvétel azonban kö-
telezõ.

A népszámlálás a cso-
magok kézbesítése után, október
1-én kezdõdött, és október 31-ig
tart. A hiányzó adatokat legkésõbb
november 8- ig veszik fel a számlá-

lóbiztosok a pótösszeírás kereté-
ben.  Ha valaki ez idõ alatt nem
kapta meg a csomagot, nem keres-
te fel a számlálóbiztos, vagy nem

töltötte ki saját maga papíron vagy
interneten a kérdõívet, az jelezze
ezt a település jegyzõjének - kérik a
népszámlálás lebonyolítói.

JÓ TUDNI!

Aki jobban szeretné interneten
kitölteni a hozzá eljuttatott kér-
dõívet, de nem rendelkezik otton
számítógéppel, internetes hozzá-
féréssel, annak lehetõsége van ar-
ra, hogy Zalakaros városi könyvtá-
rában vegye igénybe az inter-
netet.

A könyvtáros természetesen
senki helyett nem tölti ki a kérdõ-

ívet, de ha az igény-
be vevõ kéri, hogy
segítsen valamely lé-
pésben, akkor a
könyvtáros ezt meg-
teheti. 

Fontos, hogy a le-
töltött oldalra a bo-

rítékban lévõ Lakáskérdõív elsõ ol-
dalán az „Azonosító” és az
„Internetes belépési kód”-ot kell a
megfelelõ helyre beírni!

Hírek
röviden

JÖVÕRE IS

CSATLAKOZNAK

A jövõ esztendõben is
csatlakozik az önkormány-
zat a Bursa Hungarica fel-
sõoktatási ösztöndíj pályá-
zathoz – errõl is döntött a
testület szeptember végi
ülésén. Az önkormányzat
egyben kötelezettséget
vállal arra, hogy az ösztön-
díjrendszer 2012. évi fordu-
lója keretében a beérkezett
pályázatokról hozott dön-
tését a Wekerle Sándor
Alapkezelõ által üzemelte-
tett https:// bursa.okmt.hu/
palyazat/ Internet honla-
pon online adatbázisban
rögzíti.

KISTÉRSÉGI NAPOKAT

SZERVEZNÉNEK

A képviselõ-testület tá-
mogatta, hogy a Leader-
programok „Közösségi
programok, rendezvények”
címû pályázati kiírásra
Zalakaros Kistérség Többcé-
lú Társulása pályázatot
nyújtson be. Támogatták azt
a javaslatot is, hogy a Kistér-
ségi Napok programsorozat
Zalakaroson, a rendezvény-
téren kerüljön megszerve-
zésre. A testület a rendez-
vényhez a helyszínt térítés-
mentesen biztosítja, vala-
mint 100 ezer forint önerõt
biztosít a 2012. évi költség-
vetése terhére.

MEGNYITOTT

A RENDELÕ

Szeptember végétõl
megkezdte a Petõfi utcai
egészségházban magán
gyermekorvosi rendelését
dr. Baranyi Enikõ gyermek-
orvos. Minderrõl a képvise-
lõ-testület is tájékoztatást
kapott. A szakorvos a fel-
újított rendelõ megtekinté-
sére invitálta a testület
tagjait is.

Kiküldték a kérdõíveket,
kezdõdik az adatgyûjtés
Október elsõ hetében mindenhova eljuttatták a számlálóbiztosok

a népszámlálási kérdõíveket. A postaládákba dobott, vagy személye-
sen átadott nagyméretû borítékban háztartásonként egy lakás-és
egy személyi kérdõív szerepel. Ha többre van szükség, ezt jelezni kell
a számlálóbiztosnak, akinek telefonszáma a boríték külsején szerepel.
Ugyanezen a számon lehet idõpontot egyeztetni a népszámlálási kér-
dõív kitöltésével kapcsolatban.

Az Isteni Irgalmasság templo-
ma környezetének rendezése is
szerepelt a képviselõ-testület
szeptemberi soros ülésének na-
pirendjei között.

Amint azt a városvezetõk megállapították: a római
katolikus templom környezetére készültek korábban
kertépítészeti tervek, melyeket azonban szükséges fe-
lülvizsgálni, esetlegesen aktualizálni – erre a feladatra a
város új fõépítészét, Klie Zoltánt kérték fel. Leszögezték:
a közterületi ingatlanra tervezett valamennyi létesít-

ményt egy tervben kell ábrázolni, hogy a kertépítészeti
tervezéssel összhangban kerüljenek elhelyezésre a fel-
építmények. A testület szorgalmazza és támogatja a
templom elõtti tér mielõbbi rendezését, méltó megjele-
nítését, valamint a tervek között szerepel a templom
környékén nyilvános illemhely építése is.

A galamboki Hege
István festõmûvész al-
kotásaiból nyílt kiállí-
tás a Móra-iskolában
október 3-án. A tárlat
a Móra-iskola és a
Galamboki Közhasznú
Alapítvány rendezésé-
ben kerülhetett kö-
zönség elé, a kiállítás
létrehozásában Varga
Attiláné tanárnõ vál-
lalt oroszlánrészt. Az
ünnepélyes megnyi-
tón közremûködött
Kustán Ramóna és
Marton Viktória.

Hege István a Herendi Porcelángyárnál kezdte pályafutását, akkori vizsgamunkáit ugyancsak meg-
tekinthetik az érdeklõdõk a kiállításon. Az Eklektika címet viselõ tárlat október 15-ig, hétköznap 8-
16 óráig tekinthetõ meg.

Kiállítás az iskolában

Méltó templomteret

Eklektika



A szerzõdéskötés elõzményeirõl
szólva a polgármester elmondta: a
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Tár-
sulás tagjai (281 önkormányzat) az
Önkormányzati törvény vonatkozó
pontja alapján kapott felhatalma-
zással élve a társulásra ruházták át
az önkormányzat feladat-és hatás-
körébe tartozó, települési szilárd-
hulladék-kezelési közszolgáltatás
ellátására irányuló feladatkörüket,
valamint a települési szilárd hulla-
dékkezelési közszolgáltatás regio-
nális szintû végzése céljából a gaz-

dálkodó szervezet alapítására és
vezetõjének kinevezésére irányuló
hatáskörüket. Zalakaros Város Ön-
kormányzata a fentieket a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatában
jóváhagyta.

A Társulás a leírt elõzmények
alapján egyszemélyes, zártkörûen
mûködõ részvénytársaságot alapí-
tott Zalaispa Zrt. néven. A Társulá-
si megállapodás VII.1. pontja arról
rendelkezik, hogy a Társulás – a
tagönkormányzatoktól kapott fel-
hatalmazás alapján – megbízza az

alapított gazdasági társaságot,
hogy a projekt illetékességi terüle-
tén regionális, komplex hulladékke-
zelési tevékenységet lásson el,
amely miatt a Társulás és a Zalaispa
Zrt. között 2008.december 31. nap-
ján közszolgáltatási szerzõdés jött
létre. Zalakaros Város Önkormány-
zata jogszabálynak minõsülõ ren-

deletében a Zalaispa Zrt-t jelölte ki
kizárólagosan arra, hogy a hulla-
dékkezelési tevékenységet az ille-
tékességi területén ellássa.

A szerzõdés aláírását követõen
2011. október 1-tõl a Zalaispa Zrt.
megkezdte hulladékszállítási szol-
gáltatását megfelelõ színvonalon.
A szállítás rendje nem változott.
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A „RÉGI” SAUBERMACHER-ES SZEMÉTGYÛJTÕ
EDÉNYEK BEGYÛJTÉSE A KÖVETKEZÕ NAPOKON

TÖRTÉNIK 8.00 ÓRÁTÓL 18.00 ÓRÁIG:

2011. OKTÓBER 5. (SZERDA)
Petõfi út, Zrínyi út, Fõ út, Rákóczi út, Kossuth út 

2011. OKTÓBER 6. (CSÜTÖRTÖK)
Hegyalja út, Liget utca, Hajló köz

2011. OKTÓBER 7. (PÉNTEK)
Temetõ út, Kapitány köz, Dózsa utca, Napnyugat köz, 

Gyöngyvirág sor, Erzsébet köz, Seregély utca 

2011. OKTÓBER 8. (SZOMBAT)
Park utca, Rózsa utca, Pipacs utca, Szõlõ utca, Kanica utca, 

Panoráma utca

2011. OKTÓBER 9. (VASÁRNAP)
Csermely utca, Zalagyöngye utca, Gesztenye utca, Sport utca,

Üdülõ sor, Nyírfa utca, Akácfa utca, Hársfa utca

2011. OKTÓBER 10. (HÉTFÕ)
Kilátó út, Arany J. út, Rizling út, Bor út, Alsóhegyi út, 

Szent Orbán út, Újfalu, Újmajor 

2011. OKTÓBER 11. (KEDD)
Csalogány út, Erdész utca, Ciklámen utca, Harangláb utca, 

Futrinka utca, Viola utca Diófa utca, Hangulat utca , Víg utca

2011. OKTÓBER 12. (SZERDA)
Tulipán utca , Banyavölgyi utca, Bodahegyi út, Jegenye sor,

Cédrus köz, Fenyõfa köz, Égerfa köz, Juharfa köz.

2011. OKTÓBER 13.  (CSÜTÖRTÖK)
Berkenye köz, Hegytetõ köz, õzgida utca, Harkály utca, 
Margaréta utca, Mókus köz, Tõzike utca, Orgona utca, 

Keskeny utca, Patkós utca, Vincellér köz, Ibolya köz, Csárda köz

2011. OKTÓBER 14. (PÉNTEK)
Az október 5-6-7-ei útvonal még egyszeri bejárása

2011. OKTÓBER 15. (SZOMBAT)
Az október 8-9-ei útvonal még egyszeri bejárása

2011. OKTÓBER 16. (VASÁRNAP)
Az október 10-11-12-13-ai útvonal még egyszeri bejárása

2011. október 16-ig (a hét minden napján) személyesen is
leadhatóak a „régi” Saubermacher-es hulladékgyûjtõ 

edények a KAROS-PARK Kft. Behiáki telephelyén 
8.00-18.00 óra között, 2011. október 17-tõl október 31-ig pedig

munkanapokon 8.00–14.00 -ig.

Új szolgáltató végzi a szemétszállítást
A Zalaispa Zrt-vel kötött megállapodást a lakossági hulladékszállí-

tásra vonatkozóan az önkormányzat. Az ezzel kapcsolatos szerzõdést
Novák Ferenc polgármester és Bali József, a Zalaispa Zrt. elnök-vezér-
igazgatója a közelmúltban írta alá a Városházán.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük a lakosság megértését és segítõ közremûködését,
amelyet az új szemétgyûjtõ edények kiszállítása során tanúsított. 

Továbbá tájékoztatunk mindenkit, hogy a régi szemétgyûjtõ
edények (Saubermacher-es) begyûjtésére október elsõ hetétõl
kerül sor a mellékelt ütemterv szerint. A Karos-Park Kft. az Önök
által már kitisztított edényeket elszállítja, vagy amennyiben sem Ön,
sem meghatalmazottja ezt nem tudja átadni, kérjük azt a Karos-Park
Kft. Behiáki telephelyen adja le!

A szemétgyûjtõ edények visszaadásának határideje: 
2011. október 31.

A  Saubermacher-Pannónia Kft., mint a régi szemétgyûjtõ edé-
nyek tulajdonosa, nem kívánja értékesíteni a tulajdonában lévõ és
most begyûjtésre kerülõ szemétgyûjtõ edényeket.

További információ: 93/340-924, 30/23-57-222, 30/55-23-425

Zalakaros, 2011. 10. 03.                 
Novák Ferenc polgármester

ALÁÍRTÁK A SZERZÕDÉST
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Változás állt be klubunk életében:
Bán Józsefné klubvezetõ tízévi ered-
ményes ténykedés után, vitathatat-
lan indokok alapján, lemondott tiszt-
ségérõl. A komoly indokok révén a
vezetõség és a tagság elfogadta le-
mondását, és egyhangúlag Tóthné
Krémer Máriát választotta meg
klubvezetõnek. Bán Józsefné to-
vábbra is marad klubtagunk, és ígéri
segítségét a klub részére továbbra is.

Õszi elsõ összejövetelünk szeptem-
ber 21-én volt, amikor az õszi kirándu-
lás a fõ téma, melyhez az önkormány-

zattól pályázati támogatást is nyer-
tünk. Lelkesedéssel és nagy remények-
kel kezdjük az új évadot. A vezetõség
és a tagság mindenben támogatja, se-
gíti az új klubvezetõt, aki nyugdíjazása
elõtt Nagykanizsa önkormányzata
pénzügyi osztályának vezetõje volt.
Ezúton is sok sikert kívánunk neki ál-
dozatos vállalásáért, és köszönet neki
e vállalásért, elõdjének pedig a tízéves
szolgálatért, és azért az úttörõ mun-
káért, melyet a klub létrehozásában és
mûködtetésében felvállalt.

Az Ezüst Klub tagjai

Új klubvezetõvel, a régi lendülettel

A SZÉP-kártyával, valamint a für-
dõvel és a Magánszállásadók Egye-
sületével történõ együttmûködés
lehetõségével ismerkedett leg-
utóbbi ülésén a Zalakarosi Turiszti-
kai Egyesület tagsága. Az egyesület
elnöksége megismerte és elfogad-
ta az egyesület 2010. évi gazdálko-
dását ellenõrzõ jelentést, valamint
döntött egy déli-tiroli tanulmány-
úton való részvételrõl és új tag fel-
vételérõl is.  A SZÉP-kártyáról szól-
va elhangzott: az üdülési csekket
október elsejétõl a Széchenyi Pihe-
nõkártya (SZÉP) váltja fel.

A kártya elõnye, hogy ez a jutta-
tás, melyet a munkáltatók adhatnak a
munkavállalóknak, nem képez tb-
járulékalapot, csak 16 százalék adó
terheli a kifizetõt. Annak, aki a jutta-
tást kapja, semmiféle adókötelezett-
sége nincs, ugyanakkor kétségtelen,
hogy a munkavállalónál a juttatás
nem számít be a nyugdíj és a táppénz
alapjába.

Ellentétben az üdülési csekkel, a
SZÉP-kártya elektronikus utalvány,
amely kizárólag a támogatásban ré-
szesülõ munkavállaló, a közeli hozzá-
tartozója és a munkáltatója, valamint
a szolgáltató azonosítására szolgál,
elektronikus pénz tárolására, közvet-
len fizetési mûveletek végrehajtására
nem alkalmas. A SZÉP-kártya felhasz-

nálható szálláshely-szolgáltatás igény-
bevételére, és azzal együtt (de csak
azzal együtt!) éttermi és mozgó ven-
déglátási, belföldi utazásszervezési,
egyéb humán-egészségügyi, elõadó-
mûvészeti, múzeumi, növény-, állat-
kert és természetvédelmi, vidámparki,
szórakoztatóparki, máshová nem so-
rolt egyéb szórakoztatási, szabadidõs,

fizikai közérzetet javító, testedzési és
egyéb sportszolgáltatásokra. SZÉP-
kártya juttatás a családtagoknak nem
adható, viszont a számlához a mun-
kavállaló közeli hozzátartozója is hoz-
záférhet a munkavállalóval azonos
feltételek mellett a rendelkezésére
bocsájtott társkártya segítségével.

Tény azonban, hogy az üdülési

csekk megszûnésével sokan kiszorul-
nak e juttatás kedvezményeibõl, mert
az üdülési csekket a munkavállalón és
családtagjain kívül a szakmai gyakor-
laton lévõ diáknak, szakmunkástanu-
lónak, illetve a szakszervezeti tagnak
és családtagjainak is lehetett adni, míg
az utóbbiak 2012-tõl SZÉP-kártya jut-
tatásban nem részesülhetnek.  A kár-

tya talán egyik legnagyobb problé-
mája, hogy azt csak szálláshely-szol-
gáltatás igénybevételével lehet fel-
használni egyéb szolgáltatásokra –
hangzott el az ülésen.

Éppen ez utóbbi megkötés miatt
a kártyát a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. je-
lenleg nem tudja elfogadni, hiszen a
fürdõ nem rendelkezik szálláshellyel.

Emiatt viszont a fürdõ szeretne olyan
csomagajánlatokban részt venni,
amelyeket szálláshely kiadók készíte-
nek és ebbe beépítik a fürdõ szolgál-
tatásait is. A fürdõ vezetõje elmondta:
a vendégeknek megfelelõ csomag-
ajánlatok jöhetnének létre úgy, hogy
a fürdõjegyeket is SZÉP-kártya terhére
vásárolhatják meg a vendégek. A
szállodáknál már régóta élõ gyakorlat
ez, most azonban célszerû lenne az
összes szállodai csomagba (azokba,
akik a fürdõt is értékesítik) beleépíte-
ni és megkeresni a magánszálláshe-
lyekkel, panziókkal a csomagkialakítás
lehetõségét. A vendégek számára is
komfortosabb lenne, elkerülendõ a
reggeli sorban állást a kasszáknál.

A fürdõ részérõl kérés hangzott el
azzal kapcsolatosan, hogy a szállodák
az eddigi gyakorlatnak megfelelõen a
fürdõtõl közvetlenül vásárolják meg a
belépõket és építsék bele a csomag-
ajánlataikba. A fürdõ javasolta azt is,
hogy a magánszálláshelyek a SZÉP-
kártya szerzõdés megkötés után a
fürdõbelépõket közösen, a Zalakarosi
Szálláskiadók Egyesületén keresztül
szerezzék be.

A horvátországi
Nedelisce település
meghívására és felkéré-
sére tartott néptánc be-
mutatót a közelmúlt-
ban a Zöld Ág Nép-
táncegyüttes. 

A település koráb-
ban már felkereste a
várost a lehetséges
együttmûködés igényé-
vel, ennek a kapcsolat-
nak az elsõ állomása a
táncegyüttes meghívá-
sa. A néptáncosok az
ottani terményünnepen
vettek részt, hatalmas
sikert aratva.

Siker Horvátországban

Itt az Ezüst Klub krónikája, köszöntjük kedves olvasóinkat! Évad-
nyitó van az Ezüst Klubban. Három hónap nyári szünet után ismét in-
dulnak a klub foglalkozásai, programjaink 2012. január 3-ig készen
várják a tagokat.

TDM-hírek

A SZÉP-KÁRTYÁVAL ISMERKEDETT AZ EGYESÜLET

Karosi civil tér
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A fürdõ a reumás gyermekek kezelésében tudna
segítséget nyújtani

Kevesen tudnak arról, s az emberek többsége ne-
hezen is hiszi el, hogy gyerekkorban sem ritkák a reu-
más betegségek; pedig a krónikus ízületi gyulladásban
szenvedõ, 18 évnél fiatalabb gyerekek száma Magyar-
országon igen jelentõs. Számuk a becslések szerint 4-5
ezer fõ – tudtuk meg dr. Constantin Tamás gyer-
mekreumatológustól, aki a gyógyfürdõ által szerve-
zett tanácskozás szakmai levezetésére is vállalkozott.

A szakorvos rámutatott:  a gyermekreumatológia
viszonylag fiatal szakterülete a gyógyászatnak, alig
húszéves múltra tekint vissza. Ugyanakkor ez az egyik
legdinamikusabban fejlõdõ tudományág. 

– Sajnos, a gyermekkori reumás betegséget sokan
nem veszik észre idõben. A gyermekek többnyire
nem élik meg fájdalomként a betegséget. A duzzadt
ízületek, a reggeli mozgásmerevség, a gyermek moz-
gásritmusának megváltozása jelezhet „riadót” szülõ-
nek és orvosnak egyaránt. Ha nem kezelik idõben a
problémát, maradandó károsodást szenvedhet a
gyermek, felnõtt korára krónikus ízületi betegség-
gel, sõt, akár mozgáskorlátozottsággal küszködhet –
figyelmeztetett a szakorvos.

Dr. Constantin Tamás elmondta: a gyermekreuma
gyógyításának fontos része a fizioterápiás kezelés, a
biológiai terápiák alkalmazása, de a háziorvosok és
szakorvosok esetében is szükséges az általános diag-

nosztika, a fizikális vizsgálat fejlesztése.
A kezelésekhez meglévõ szolgáltatásaival, valamint

ezek minõségi fejlesztésével kiválóan tudna kapcsolód-
ni a Gránit Gyógyfürdõ is – hangzott el a tanácskozás
egyik summázataként.

– A karosi gyógyfürdõ egyik speciális területe ép-
pen az ízületi problémák kezelése. Gyógyvizünk ki-
fejezetten javasolt reumás betegeknek, s a reumás
panaszok „utógondozásaként” felkínált kezelések
ugyancsak jelen vannak kínálatunkban – fogalma-
zott dr. Burján Richárd. Hangsúlyozta azonban: a
gyógyvíz használata gyermekek esetében kifejezetten
ellenjavallt, így az õ panaszaik kezelésében a kiegészí-
tõ terápiák jöhetnek szóba.

– Úgy vélem, a gyógyfürdõ szolgáltatásokat a
gyermereumatológiai esetek kezelése érdekében
speciális képzésekkel tudjuk bõvíteni. A szakmai ta-
lálkozó egyik fontos következtetése számunkra,
hogy a fürdõnek olyan szakmai csomagokat kell ki-
dolgoznia és olyan terápiákat összeállítania, melyek
az ebben a betegségben szenvedõ többezer gyer-
mek számára felkínálhatóak – hangsúlyozta.

A vezérigazgató azt is elárulta: a szakmai tanácsko-
zásnak lesz folytatása; a jövõ évben szlovén szakembe-
reket is várnak Karosra. A gyógyászati lehetõségeken
túl ez Zalakaros számára a konferencia turizmus lehe-
tõségét is bõvítené, s a szállásadók lehetõségei is szé-
lesedhetnek.

– Kiemelten fontosnak tartom
a zalakarosi fürdõ erõsségének, a
gyógyászatnak a fejlesztését, piac-
képessé tételét – hangsúlyozta a
fürdõvezetõ. – Meglátásom sze-
rint elsõként a gyógyászat igény-
bevételének körülményein  kell
változtatnunk, vagyis meg kell te-
remteni annak a lehetõségét,
hogy a kezelésre várókat minél
jobb feltételek  között fogadjuk -
erre példaként említhetném, hogy
ma már lehetõség van arra, hogy a
reumatológiai járóbeteg szakellá-
tásra vagy éppen a kezelések be-
osztására várakozók egy kávézó-
ban ülve várjanak az orvosi vizit-
re, az pedig,hogy mikor következ-
nek, a bankokban megszokott
ügyfélirányító rendszerbõl tud-
hatják meg egy kényelmes fotel-
ben ülve. Ez a szint szeretném, ha
a fejlesztéseknek köszönhetõen a

teljes betegútvonalat, folyamato-
kat jellemezné. Szeretném, ha a
betegben a kiváló körülmények
miatt nem a betegségtudat erõ-

södne, hanem a hit, hogy itt ké-
nyelmes körülmények között,
gyorsan fog meggyógyulni, szak-
avatott kezek által. Ezért  infor-
matívabbá szeretném tenni a ke-
zelõhelyiségek környékét, ké-
nyelmesebbé a várakozást, javíta-
ni a kezelésekhez szükséges esz-
közök minõségét, s szeretném el-
érni, hogy dolgozóink a folyama-
tos tréningek által minél maga-

sabb szinten mûveljék a kezelése-
ket, bár ez utóbbira már most
sem lehet panasz. Emellett kam-
pányt kívánok indítani annak ér-

dekében, hogy mindenki tisztá-
ban legyen azzal: mi az, amit a
gyógyászat terén igénybe vehet,
mire jogosult az által, hogy TB-t
fizet. Meggyõzõdésem, hogy na-
gyon kevesen tudják: TB alapon
évente kétszer 60 darabos keze-
lést vehetnek igénybe (ebben pl.
30 db fürdõjegy, masszázs, tan-
gentor, egyéb kezelések..stb), a
gyógyfürdõn nagyon csekély té-
rítés mellett. Segíteni kell, hogy
az emberek tudatában rögzüljön,
hogy a TB-be nemcsak öncélúan
fizetnek be, onnan szolgáltatás is
jár, amit a zala-karosi fürdõ
gyógyászata teljesít a biztosított
felé – összegezte elképzeléseit a
vezérigazgató.

Akciós
OEP csomag

Kedvezményes kezelés-
csomag az OEP által támoga-
tott Vendégeknek.

Az OEP által támogatott
kezelésekre minden magyar,
TB kártyával rendelkezõ sze-
mély jogosult.

A háziorvosi beutalóval
gyógyfürdõnk reumatológus
szakorvosa vagy a területileg
illetékes reumatológus szak-
orvos évente két alkalommal
4x15 db kezelést írhat fel
vényre, melyet az OEP támo-
gat.  A zalakarosi fürdõ 2011.
október 1. - december 31.
(december 31-én a megvásár-
lás még lehetséges, az elkö-
vetkezõ 4 napra) között OEP
kezelésekre akciót hirdet. 

Ha Ön 3 db gyógykezelést
vesz igénybe naponta, mini-
mum 4 napig, akkor a 01 me-
dencefürdõ akciós ára: 400
Ft/ nap (700 Ft/ nap helyett).

Az akciós csomag tartal-
ma: 01 medencebelépõ + 3 db
gyógykezelés*/ nap

Kezelések*: 03 - iszappa-
kolás, 04 - súlyfürdõ, 05 -
szénsavas fürdõ, 06 - orvosi
masszázs, 

07 - víz alatti vízsugármas-
százs, 08 - víz alatti csopor-
tos gyógytorna

A kezelésszám beszámítá-
sánál nem minõsül kezelés-
nek a gyógytorna és az elekt-
roterápia.

Piacképessé tennék a gyógyászatot
A Gránit Gyógyfürdõ gyógyászatának megújítása, minõségi fej-

lesztéseinek érdekében nemrégiben ad hoc bizottság alakult. A
reumatológus szakorvosból, gyógytornászból, marketing, gazdasági
és mûszaki szakemberbõl, valamint a fürdõ vezetõjébõl álló csapat
célja és feladata, hogy megkeresse azokat a lehetõségeket, melyek-
kel a fürdõ terápiás kezelései, s általában a gyógyítás visszakaphatná
méltó rangját, azáltal, hogy vevõbarátabbá válik a gyógyászati keze-
lés és a növekvõ elégedettség miatt a kapacitások kihasználtsága is
emelkedik a tervek szerint  – minderrõl dr. Burján Richárd, a fürdõ ve-
zérigazgatója tájékoztatta lapunkat.

FELFEDEZÉSE NEHÉZ, GYÓGYÍTÁSA KIEMELTEN FONTOS



Ez évben október 3-9. között
kerül sor az Országos Könyvtári
Napok eseményeire az Informati-
kai és Könyvtári Szövetség szer-
vezésében, a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával.

Ezeken a napokon olyan rendez-
vények zajlanak, amelyek felhívják
a figyelmet arra, milyen alapvetõ
szerepe van a könyvtáraknak a ta-

nulási folyamatokban. A program
résztvevõit naponta más-más té-
makörhöz kapcsolódó kiállítások,
beszélgetések, elõadások, könyvbe-
mutatók, olvasáshoz kötõdõ játé-
kok, zenei érdekességek várják. Sor
kerül a helyi értékek bemutatására
éppúgy, mint a települések hagyo-
mányainak felidézésére, tanulási
technikák megismerésére, a tanulás
örömének felfedezésére. Lesz szá-
mos pályázat és vetélkedõ, játékos
foglalkozás, internetes tudáspróba.
Kiemelt esemény lesz idén is a
Könyves Vasárnap október 9-én,
amikor a könyvtárak rendkívüli
nyitva tartással, rendhagyó progra-
mokkal, sokféle meglepetéssel fo-
gadnak minden korosztályt.

E rendezvénysorhoz – az elmúlt

évhez hasonlóan – városunk könyv-
tára is kapcsolódik számos érdekes
és értékes programmal.

Lapunk megjelenésekor néhány
rendezvényen már túljutottak a
szervezõk: az ovisokat az elmúlt év-
bõl már jól ismert Csernik Szende
székely lábbábos mûsora szórakoz-
tatta.

A lábbábos mesemondó ízes
székely tájszólással adta elõ a nép-
meséket és játszott a gyerekekkel
régi székely játékokat. 

Az iskolások Máté Angi Arany-
vackor és Bródy Sándor-díjas írónõ-
vel találkozhattak, aki a Volt egy-
szer egy.. és a Mamó címû könyve-
it mutatta be a gyerekeknek.

Október 7-én 14.00-tól „Ismer-
kedés õsi népi mesterségekkel”

címmel Zsirainé Kulcsár Máriától
leshetik el a gyerekek a kosárfonás
rejtelmeit. 

A sasok birodalma – A római lé-
gió címmel ezen a napon Joós Ta-
más rendhagyó történelemóráján is
részt vehetnek a diákok, ahol az
ókori történelem hatékony és
nagyszerû hadseregének korhû be-
mutatása, az ókori hadi öltözet,
fegyverek és egyéb használati esz-
közök megtekintésének lehetõsége
várta az érdeklõdõ kis közönséget.

Az internet, mint a tanulás segí-
tõje – Hasznos helyek az interneten
címmel, a Könyves Vasárnapi nyitva
tartás során pedig hasznos tanácso-
kat, honlapcímeket, segítséget ad-
nak a könyvtárosok az internettel
kapcsolatban 9.00-11.00-ig. 
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Vendégünk volt Antal Judit és
párja, Bánházi György, akik felaján-
lották, hogy megosztják velünk za-
rándokútjuk részleteit és bemutat-
ják az út „gyümölcsét”: az Igaz
Gyöngy címû könyvüket, melyet a
feleség írt és a férj által készített
képek díszítik.

Antal Judit nem írónak, hanem
egy egyszerû embernek vallja ma-
gát, aki mint a gyöngyhalászok, ke-
resve az igazgyöngyöt, próbálta
megtalálni az utat önmagához. Így
vállalkozott arra, hogy 2010 nyarán
férjével végigjárja a Szent-Jakab za-
rándokutat, végcélul kitûzve, hogy
eljussanak El Caminora. Hazajövete-

lük után ké-
szült el az
Igaz Gyöngy -
Ezer kilomé-
ter a Szent
Jakab zarán-
dokúhttp: / /
osszefogas.
kjmk.hu/ton
címû könyv.
A történetet
a feleség so-
káig meg
akarta tartani
önmagának, de úgy érezte, meg
kell osztani élményeit másokkal is.
A könyvben lévõ fotókat Bánházi

György, a férj készítette. 
A találkozó végén a hallgatóság

kérdéseket tehetett fel, majd Judit
a saját versét adta elõ, mely töb-
beknek könnyeket csalt a szemébe. 

A bemutató végén a szerzõ há-
zaspár dedikálta is könyvét.

Horváthné Nagy Elvira

Ovis szüret
A kisbíró is kidobolta az ovi-

sok szüreti felvonulását, melyet
a közelmúltban rendezett meg
az óvoda a szülõk, a városlakók
nagy örömére. A gyerekek fel-
díszített lovas kocsikon (melye-
kért az óvoda ezúton is köszö-
netét fejezi ki Fülöp Csabának
és Hotel Venusnak) vidám szü-
reti dalokat, mondókákat éne-
kelve, skandálva az óvónõk fel-
ügyeletével vonultak végig a
város utcáin, színt, vidámságot
lopva a város életébe.

Országos Könyvtári Napok

Igaz Gyöngy a könyvtárban

Ovi-hírek
ZÖLD ÓVODA

CÍMET NYERTEK EL

Az óvoda több éves peda-
gógiai munkájának elismeré-
seként  a februárban beadott
pályázat alapján 2011. szep-
tember 27-én Budapesten
„Zöld Óvoda” címet kapott. A
pályázatban a következõ ele-
meket vizsgálták hangsúlyo-
zottan az óvoda alapdoku-
mentumaiban és napi gya-
korlatában: a néphagyomány
ápolása, egyéni bánásmód és
egyéni sajátosságok figye-
lembe vétele, egészséges
életmódra nevelés, valamint
mozgásfejlesztés. Az óvoda
2014 szeptemberéig jogosult
a cím és logó használatára.

A zalakarosi óvoda tavasz-
szal regisztrált a „Biztonsá-
gos Óvoda” pályázatra. En-
nek a programnak a célja,
hogy ellássa az óvodákat a
biztonságos közlekedést se-
gítõ csomaggal. Tartalma:
gyermek és felnõtt láthatósá-
gi mellény, használatukat be-
mutató DVD, az óvoda és a
szülõk számára is. A prog-
ramban meghirdetésre került
rajzverseny is, „Kedvenc köz-
lekedési eszközöm” témában.
Mindhárom csoportunk szép
számmal nevezett rajzzal e
pályázatra, melynek eredmé-
nyeként az 5 éves Siffer Bog-
lárka elsõ helyezést ért el a 10
döntõbe kerülõ rajz közül. A
legkisebb korosztályban
nem kapott az óvoda dobo-
gót, ennek ellenére 10 extra
láthatósági mellénnyel és
Garfield plüss figurával jutal-
mazták a szervezõk a kate-
górián belüli szülõi aktív kor-
teskedést.

Az óvoda nevelõtestülete
ezúton is köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a face-
bookon tetszésnyilvánítással
segítették gyermekeinket.

Igazi különlegességet kínált az érdeklõdõknek 2011. szeptember
23-án városunk könyvtára. Élménybeszámolót hallhattak zenés vetí-
tésekkel, gyönyörû képekkel, érdekes, néha humoros, néha megható
történetekkel egybefûzve.
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A bajnoki címért ezúttal heten
(3 páros és egy egyéni induló) ra-
gadtak ütõt, akik körmérkõzéses
formában döntötték el, hogy 2011.
évben kik Zalakaros Város bajnokai.
A szervezõk az egyéni indulót sem
hagyták játék nélkül, a párosok el-
lene is megmérkõztek, s az ered-
mény beleszámított a torna vég-
eredményébe is. 

A nyolc megnyert gémig tartó já-
tékok nagy küzdelmet és nemegy-
szer látványos labdameneteket hoz-
tak, melyeket a szomszédos szálloda
vendégei is megtekinthettek. A gyõ-
zelmet végül a „legrutinosabb” pá-
ros, a Bazsó Ferenc-Horváth István al-
kotta páros szerezte meg hibátlan
teljesítménnyel, második helyen a
Deutsch Szabolcs – Kiss László páros
végzett, míg harmadik ezúttal a Kar-

dos Zoltán – Göbölös Szabolcs páros
lett, akik nagy küzdelemben, a nap
legtöbb gémét hozó mérkõzésén ér-
demelték ki a dobogót megelõzve
az egyéni induló Horváth Szilárdot.
(Képünkön a résztvevõk.) A torna

szervezõi a dobogósokat kupákkal
jutalmazták, s remélik, hogy a legkö-
zelebbi versenyen, mely a szilveszter
elõtt megrendezésre kerülõ utolsó
ütés verseny lesz, még többen ra-
gadnak ütõt.

A kellemes, napsütéses idõben a
tizenkét akadállyal tarkított pályán
– melybõl kettõ kombinált akadály
volt – a fogatok elõször 2 fordulós
akadályhajtásban, majd pedig va-
dászhajtásban mérték össze ügyes-
ségüket. Akadályhajtásban Török
Gyula galamboki hajtó bizonyult a
legjobbnak, megismételve tavalyi

sikerét, megelõzve a szintén galam-
boki Németh Istvánt és a balaton-
magyaródi Eckbauer Istvánt. Ne-
gyedik helyen Pem László (Galam-
bok), ötödiken Friskó Jenõ, hatodik
helyen pedig Tóth Zsolt végzett. A
vadászhajtásban Németh István
nyert Török Gyula elõtt, a harmadik
helyen nem történt változás,
Eckbauer Istváné lett a dobogó leg-
alsó foka. Negyedik és ötödik he-
lyen is helycsere történt, Friskó Jenõ
megelõzte Pem Lászlót, a hatodik
hely maradt Tóth Zsolté. 

A szervezõk a hajtókat kupával,
míg a lovakat díjszalaggal jutalmaz-
ták, melyeket a fõszervezõ, Fülöp
Csaba adott át, aki a versenybírói,
és a nézõk nagy örömére a „szpí-
ker” szerepét is betöltötte.  

A korábbi évek hagyományainak
megfelelõen az eredményhirdetés
után a nézõk is kipróbálhatták a pá-
lyát, és a versenyt hangulatos vacso-
rával zárták le a szervezõk.

Fülöp Csaba elmondta, hogy a
versenyt jövõre szeretné elõbb
megrendezni, talán akkor még töb-
ben látogatnak ki e látványos
sportrendezvényre.

Nagy küzdelem, látványos labdamenetek
A korábbi évek hagyományait követve a Zalakaros és Térsége SE

tenisz szakosztálya és a Közösségi Ház az idén is megrendezte
Zalakaros Város Amatõr Páros Teniszbajnokságát. A Sportcentrum
salakos pályáin 2011. október 2-án kellemes napsütésben került sor a
versenyre.

Fogathajtás
A Zalakaros és Térsége SE lovas szakosztályának szervezésében

2011. szeptember 24-én került megrendezésre a behiákpusztai
lovaspályán a hagyományos kettesfogathajtó bemutató és verseny. 

Õszi gyalogtúra

A Móra Ferenc Általános Iskola
elõl 9 órakor induló túrán  ezúttal
huszonheten vettek részt. A gya-
loglás legfiatalabb résztvevõje a
másfél esztendõs Szabadics Hunor
volt, aki elsõsorban édesanya nya-
kában ülve teljesítette a távot. A
túrázók között találkozhattunk egy
idõs német házaspárral is, akik a
gyerekek nagy örömére a kutyáikat
is elhozták. A túra végére bizony
még a kutyák is elfáradtak. 

A parkerdei túra során,
melyet Stégli János fõszer-
vezõ vezetett, a résztvevõk
elõször a forrást tekintet-
ték meg, majd rövid felfris-
sülés és pihenõ után
Zalamerenye híres templo-
mát tûzték ki célpontul. A
templom és környékének
megtekintése után indult
vissza a csapat Zalakarosra.
A kellemes, négyórás prog-
ram végén a parkerdei pi-
henõnél tábortûz gyújtásra
és szalonnasütésre került
sor, és itt sorsolták ki az
Intersport áruház által fel-
ajánlott ajándékcsomagot
és 4 darab sapkát is. Az

ajándékcsomag szerencsés tulaj-
donosa ezúttal Csinyáth Dominik
lett.

A kirándulás végén mindenki
kissé fáradtan, de elégedetten tért
haza. A szervezõk remélik, hogy a
Sportolj és Nyerj! akció keretében
eddig megrendezett sportrendez-
vények sikerei felkeltik az otthon-
maradók érdeklõdését és még töb-
ben csatlakoznak a programhoz. 

A Sportolj és Nyerj! akció második eseményeként került sor 2011.
október 1-én az õszi gyalogtúrára.
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KUPON

MAGAZIN–HÍRLAP–KÁVÉZÓ
Korsó mellé

egy pohár ajándék!

Nyitva tartás: a hét minden napján: 8.30–18.00
Egész évben várjuk kedves vendégeinket.

Ajánlatunk 2011. 10. 08–23-ig érvényes!
Napilapok–hírlapok–magazinok,
rejtvények, Piazza D’Oro kávé

Zalakaroson, a Gyógyfürdõ bejáratánál

Október 9. (vasárnap) 09:00
Kis-Balaton futóverseny, kerékpár és gyalogtúra
Zalakaros - Kis-Balaton. Szervezõ: Közösségi Ház

Október 9. (vasárnap) 14:00
Idõsek Napja – Zalakaros, Általános Iskola

Szervezõ: Közösségi Ház

Október 23. (vasárnap) 17:00
Nemzeti ünnep – Zalakaros, Általános Iskola

Szervezõ: Közösségi Ház

Október 5, 19 (szerda) 14:00
Ezüst Klub – Zalakaros, Közösségi Ház

Szervezõ: Ezüst Klub

Október – December
Kistérségi Amatõr Teke Csapatbajnokság

Zalakomár, Teke pálya. Szervezõ: Közösségi Ház

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Októberi programok

A POLGÁRMESTERI
HIVATAL

napi munkaidõ beosztása 
és ügyfélfogadási rendje

hétfõ: 8.00–12.00,12.30–18.00 
kedd: 8.00–12.00 

szerda: 8.00–12.00, 12.30–14.00 
csütörtök: ügyfélfogadás nincs 

péntek: 8.00–12.00 

AZ OKMÁNYIRODA 

ügyfélfogadási ideje: 

hétfõ: 8.30–12.00, 12.30–18.00 
kedd–szerda:

8.30-12.00, 12.30–14.00 
péntek: 8.30–12.00

csütörtök: ügyfélfogadás nincs

A POLGÁRMESTER

a hónap elsõ és harmadik hetén:
hétfõ 8.00–10.00

Jegyzõ: minden héten hétfõn
8.00-12.00 óráig. 

A PÉNZTÁR 

nyitva tartási rendje az ügyfe-
lek és a munkatársak részére:

hétfõ–kedd–szerda: 9.00–12.00
csütörtök: zárva

péntek: 9.00–12.00

A könyvtár
nyári nyitva

tartása
2011. szeptember 1-tõl

Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda: 9.30–10.30

12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: 9.30–11.30

MEGHÍVÓ!

OKTÓBERI FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC KÖSZÖNTÉSE

Helye: Móra Ferenc Általános Iskola
Ideje: 2011. október 23. vasárnap, 17 óra

PROGRAM:

17:00 Koszorúzás a kopjafánál
17:10 Ünnepség az iskolában

Az ünnepségre városunk minden polgárát tisztelettel várjuk!

Zalakaros Város Önkormányzata

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel 
meghívjuk településünk 

62 éven felüli lakóit 
a 2011. október 9-én 
(vasárnap), 14 órakor

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
TARTANDÓ

IDÕSEK NAPJÁRA.

Program:
Köszöntõ

Kulturális mûsor
Vendéglátás 

Zene

Zalakaros Város 
Önkormányzata,
Közösségi Ház

MEGHÍVÓ!
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves Családját 
2011. október 8-án 
szombaton 11 órára

A Zalakaros, 
Fõ u. 4. sz.elõtti 

KÕKERESZT 
MEGÁLDÁSÁRA,

melyet Isten 
dicsõségére 
emeltetett

1853-ban Karos helység.

PROGRAM:

Novák Ferenc
polgármester köszöntõje

Háda László plébános 
keresztáldása

Nõi Énekkar


