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Felújították és megáldották
Sorrendben a harmadik felújított kõkeresztet áldhatta meg
Háda László plébános a közelmúltban. A most átadott kõkereszt ez idáig Marton József családi házának udvarában állt, a család közel fél évszázadon át gondozta és õrizte azt.

„KAROS HELSÉG” KÕKERESZTJE
Az önkormányzat most a Fõ utcára „költöztette át” a települési
keresztet, melyet a felújítás és a
Karos-Park terepgondozó munkája
után bensõséges ünnepség keretében avatott fel Novák Ferenc polgármester és áldott meg a plébános.
– Önkormányzatunk erõs szándéka a települési értékek védelme; az akarat mellett pénzt is for-

dítunk erre a célra. Elsõ
ütemben 3 keresztet
újíttattunk fel szakszerûen Bodor István múzeumi restaurátor bevonásával. Három apró
lépés, de jelzi, hogy
egyházi, közösségi értékeink
megóvása,
megszépítése nemcsak
a másik oldal és az
egyes emberek feladata, hanem az önkormányzaté is – jelezte a
polgármester, aki a kereszt befogadását emléklappal köszönte meg
a Marton családnak.
Az 1853-ban „Karos
helség” által állíttatott
emléknél az áldást követõen a Nõi Kar egyházi énekeit hallhatta a
közönség.

Aláírták a támogatási szerzõdést
KEZDÕDHET A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS MODERNIZÁLÁSA
A „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és a Zalakarosi Kistérségben” címû, a Nyugat-dunántúli Operatív
Program keretein belül megvalósuló
(3.2.1/B-09-2010-0005-ös számú projekt) pályázat támogatási szerzõdésének ünnepélyes aláírására, a projekt megnyitójára és a
pályázattal kapcsolatos sajtótájékoztatóra
került sor október 17-én a Városházán.
A vendégeket és közremûködõ partnereket Manninger Jenõ, a regionális fejlesztési
tanács elnöke, Breznovits István, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetõ igazgatója és Novák Ferenc polgármester, a zalakarosi kistérségi társulás
elnökeköszöntötte. Elhangzott: a Zala Volán
Zrt., a MÁV- Start Zrt., a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Nzrt. szervezetek konzorciuma
mintegy hatszáztízmillió forint öszszegû
beruházást valósít meg a projekt keretében.
A beruházás célja a közösségi közlekedés
fejlesztése. A projekt keretében intermodális csomópont fejlesztése valósul meg
Keszthelyen, autóbusz-pályaudvar építése,

vasútállomás fejlesztése, kölcsönös
dinamikus
utastájékoztatás,
forgalomirányítási rendszer fejlesztése, jegykiadó automata és
információs pult
kialakítása,
14
buszmegálló,
buszöböl felújítása és zöldterület
fejlesztés
lesz
Keszthely területén. A zalakarosi
kistérségben 19
települést érintõ térségi szintû fejlesztést
hajtanak végre: 46 autóbuszöböl felújítás,
33 buszváró építés, a zalakarosi pályaudvar
felújítása, B+R rendszer kiépítése, DRT bevezetése, zöldfelület fejlesztés, fasor telepítés, braille táblák kihelyezése valósul meg. A
zalakarosi és nagykanizsai autóbusz pálya-

udvarokon dinamikus utas-tájékoztató rendszert építenek ki, s a Zala Volán Zrt. 133, az
érintett településeken közlekedõ járatán GPS
fedélzeti eszközt telepít. A projekt megvalósítására az öt szerv konzorciuma 581.119.634
forint támogatásban részesült, melyet
30.545.279 forint önerõvel egészítenek ki.
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Befejezõdtek, illetve az átadás
elõtti pillanatokat élik azok a beruházások, melyeket az önkormányzat július végén indított el a
városban.

Lezárultak a beruházások
VÍZELVEZETÉS, ÉPÜLET KARBANTARTÁS, ASZFALTOZÁS
zött a kemping elõtti ABC parkolójánál és a rendezvénytéren – aszfaltozásokra került sor. Az önkormányzat és a közútkezelõ együttmûködésének köszönhetõen megtörténhetett a Zrínyi utcai csomópont útburkolati jeleinek felfestése
is, mely a biztonságosabb közlekedést teszi lehetõvé.
Végéhez közeledik a járda és
csapadékvíz elvezetés kiépítése a
Zalakaros Panoráma utcában 141,75
m-es hosszon, a Gesztenye és Szõlõ
utca között, s ugyancsak a végéhez

közelednek az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartási
munkálatai is. Ez utóbbiak keretében többek között az egészségház
épületének festése, korszerûsítése,
a Petõfi utca 19. szám alatti épület
karbantartása, az iskola tetõbeázásának megszüntetése, valamint a
Móra-iskola konyhájának zsírfogó
cseréje valósult meg. Hamarosan lezárulnak a térfigyelõ rendszer bõvítésének munkái is, errõl részletes
tájékoztatást a rendszer átadása
után adunk Olvasóinknak.

Alaptörvény postán

lampolgárok. A kormány ily módon
szeretné lehetõvé tenni, hogy Magyarország új Alaptörvénye bárki
számára megismerhetõ, elérhetõ legyen. Az igényléseknél Herodekné
Ujsághy Györgyi segítségét kérhetik.

Felújították az egészségház épületét is.
Végéhez ért a „Vízvezeték építése a Zalakaros Bor utca környezetében elhelyezkedõ telkek vízellátása
érdekében” elnevezésû projekt,
melynek keretében az utca egy szakaszának vezetékes vízellátása valósulhatott meg, továbbá a Kilátó utcai
szennyvízcsatorna hálózat megjelölt
szakaszának kiépítése.
Befejezõdtek a települést érintõ
aszfaltozási munkálatok is, melyek
keretében több helyütt kátyúzásra,
egyes területeken – így többek kö-

A megyei kormányhivatal kérésének eleget téve, a polgármesteri hivatal folyosóján helyezték el az alkotmány asztalát,
melyen az ott található nyomtatvány kitöltésével bárki személyesen kérheti magának az Alaptörvényt.

A Rákóczi utcai elkelt
Az önkormányzat a közelmúltban több pályázatot írt ki önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére. A Rákóczi utca 6. számú,
illetve a Liget utca 39. szám alatti épületegyüttes megvételére írt ki pályázatot a város.

Dr. Józsa Zsanett jegyzõ a pályázati határidõ lejártát követõen arról
tájékoztatta lapunkat, hogy a Rákóczi utcai, üresen álló ingatlan értékesítése sikerrel zajlott, a
Liget utcaira
azonban nem
jelentkezett érdeklõdõ.
A volt gyógyszertár és a sörpince épületének bérbeadására kiírt

pályázatokra szintén nem volt érdeklõdõ.
Emiatt az említett épületek
hasznosítását a képviselõ-testület-

Az Alkotmánynak is nevezett új
Alaptörvényt idén április 18-án fogadta el a magyar Országgyûlés, amelyet
Schmitt Pál köztársasági elnök április 25én, húsvét hétfõjén írt
alá ünnepélyesen. A
személyre szóló Alaptörvény írásban is kérhetõ, az alatörvényt
Kövér Lászlónak, a
Parlament elnökének
aláírásával kaphatja
meg az azt kérelmezõ, postai úton.
Az új Alaptörvény a Magyar
Közlöny különkiadásaként jelent
meg, s díjmentesen kérhetik az ál-

A polgármesteri hivatal munkatársa
elmondta: mindeddig 37-en éltek az
Alkotmány igénylésének lehetõségével városunkban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSEK
nek kell átgondolnia. A kérdést az
október 26-i testületi ülésen tûzik
napirendre.

TÁJÉKOZTATÓ
Zalakaros Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Zalaispa Zrt-vel kötött hulladékszállítási szerzõdésnek
érvényt szerezve lezajlott a hulladékgyûjtõ edények cseréje.
Az Önkormányzat ezúton is köszöni a lakosság aktív és fegyelmezett közremûködését, valamint a Karos-Park Kft. gördülékeny munkaszervezését.

Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozva az Oktatási és
Kulturális Minisztérium BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki 2012. évre
a tanulmányaikat a felsõoktatásban folytató, illetve megkezdõ
hallgatók részére.
A részletes „A” és „B” típusú pályázati kiírás megtekinthetõ a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, a város honlapján, valamint
érdeklõdni lehet személyesen a Hivatal 6. számú szobájában, vagy
telefonon (93/340-100/121 mellék).
A pályázati adatlapok átvehetõk a Hivatal 6. számú szobájában,
valamint letölthetõ a http://varoshaza.zalakaros.hu/dokumentumok/7/ internetcímrõl.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. november 14.

3

2011. október 20.
Napjainkban, amikor az emberek többsége „élményt” szeretne
vásárolni, felértékelõdik a programturizmus szerepe. A programokat, a szolgáltatási paletta
szerves részének tekintve, terméket hozunk létre, mely a turisztikai piacon értékesíthetõ. Tegyük
mindezt közösen!

HOGY IS MÛKÖDIK EZ
A VALÓSÁGBAN?
A nyári szezon „élmény-záróakkordja” a Szüreti Mulatság. A korábbi években az õszi/téli hónapok
programkínálata visszafogott volt.
Feltehetjük a kérdést: hogyan is
tudna a mai kor embere a
zalakarosiaknak „bevételt termelve” ÉLMÉNYT vásárolni? Erre a kérdésre keresi a választ a város tehetséges, többségében helyiekbõl álló
turisztikai csapata.
Az õszi/téli szezon nyitó esemé-

Zalakaros egy tök jó hely!
HALLOWEEN PARTI A FÜRDÕN
nye a Halloween parti lesz, melynek programjait úgy állítottuk öszsze, hogy városkánk apraja, nagyja
mellett, a fürdõ napi látogatóközönségén keresztül, a Zalakaroson
üdülõ vendégeink is találjanak kedvükre valót.
Az õszi szünetet két blokkra
bontottuk: Halloween napok: 2011.
október 28-október 31., valamint
õszi vakáció: 2011. november 3-5.
A késõ õszi/téli programok ideális helyszíne napközben a fürdõ területe a medencetérrel, valamint
annak a kreatív foglalkozásokra, játékra invitáló tágas tereivel. A

programsorozat Fischer Price játszóházat, bábszínházat, halloweeni tökfaragást, tök kompozíció készítést, bûvész show-t és még sok más
érdekes meglepetést foglal magába.
A beltéri helyszín kültérivel egészül ki a Thermál utca egy terjedelmes szakaszán, ahol a programhoz
illõ kiegészítõ mûsorszámok (például a mécsessel megvilágított töklámpások kiállítása, a lámpások versenye), valamint tök jó gasztronómiai finomságok várják a vendégeket.
A Halloween-i „szellem”-es han-

Programok az õszi szünetben
DÉLELÕTT

EGÉSZ NAP

DÉLUTÁN

október 28.

ESTI

KÜLSÕ

19:30-00:30
éjszakai fürdõzés
22:00 program

október 29. 11:00 Aquafitness
11:30 Mini manó
torna (3-7 évesig)
14:30 Aquarelax
(gyógyvízben)

10:00-18:00
gyermekjátszóház
11:00-17:00
Fisher price játszóház + kreatív

október 30. 11:00 Aquafitness
11:30 Mini manó
torna (3-7 évesig)
14:30 Aquarelax
(gyógyvízben)

10:00-18:00
gyermekjátszóház
11:00-17:00
Fisher price játszóház + kreatív

október 31. 11:00 Aquafitness
11:30 Mini manó
torna (3-7 évesig)
14:30 Aquarelax
(gyógyvízben)

10:00-18:00
gyermekjátszóház
11:00-17:00
Fisher price játszóház + kreatív

november 3. 11:00 Aquafitness
11:30 Mini manó
torna (3-7 évesig)
14:30 Aquarelax
(gyógyvízben)

10:00-18:00
gyermekjátszóház
11:00-17:00
Játékvarázs

14:00 Bábszínház
17:00 Filmvetítés

november 4. 11:00 Aquafitness
11:30 Mini manó
torna (3-7 évesig)
14:30 Aquarelax
(gyógyvízben)

10:00-18:00
gyermekjátszóház
11:00-17:00
Játékvarázs

14:00 Bûvészmûsor
17:00 Filmvetítés

november 5. 11:00 Aquafitness
11:30 Mini manó
torna (3-7 évesig)
14:30 Aquarelax
(gyógyvízben)

10:00-18:00
gyermekjátszóház
11:00-17:00
Játékvarázs

14:00 Bábszínház
17:00 Filmvetítés

14:00 Bábszínház
15:00-18:00 Tökfaragás

14:00 Mutyi
bohóc
15:00-18:00 Tökfaragás
15:00-18:00 Tökfaragás (Anita)
14:00-17:00
Jelmezkészítés

20:00-24:00
Halloween
party

20:00-24:00
Õszi szünet
fergeteges
party
21:00
Könnyûzenei koncert

18:00-20:00
Tökkompoziciók kültéren
való beáll.
19:30
Tûzzsolglõr

gulatért a parti fõboszija, a kültéri
látványelemekért pedig a tûzzsonglõr csapat felel. A fõboszi
Halloween partira invitáló szavai a
helyi lakosokhoz (némelyek talán ki
is találják, ki lakozik e szerepben):
„Thermál utca tágas vára, letûnt
korok „újvágású” maradéka, mostanság zsivajtól hangos, s nem üres
már. Ajtaja-kapuja tárva, ezt a szellemek kihasználva lepték el a házat,
s hozták el mindazt, ami vele
járhat… Megragadva hát a nagyszerû alkalmat, megmutatjuk, hogy
mi a jó városi polgárság és lokálpatriotizmus hatalma, így hát:
Zalakaros város kedves lakosai
jelenjetek meg városunk szerény
kis kúriájában az Úr második évezredének tizenegyedik évének magvetõ havában azon nevezetes 31.
napon, de ne éjféltájban, hanem
jertek hát hozzám úgy este nyolc
óra tájékában.
Jelenjetek úgy meg, mint az álarcosbálban, eltûnt korok homályában…”
Remélem, szöveghûen tolmácsolhattam a fõboszi Hallo-ween
partira invitáló szavait.”
A Halloween egyébként nem
más, mint a kelta újév ünnepe. A
kelták úgy tartották, hogy az újesztendõ elõtti napon az élõk és a holtak közötti határ elmosódik. Október 31-én a magaslatokon hatalmas
tüzeket raktak, termény- és állatáldozatot mutattak be. Ezt a napot
Samhain-nak nevezték: ez volt a
kelta újév. Az eltávozott lelkek
ilyenkor útra kelnek, addig barangolnak, amíg meg nem találják
egykori lakhelyüket. A Halloweenhoz szorosan kapcsolódik a töklámpás, mely ennek a napnak a szimbóluma. Hosszú évszázadok óta a
kivájt töklámpás, az úgynevezett
Jack-lámpa, amely eredetileg kettõs
célt szolgált: egyrészt távol tartotta
a gonosz szellemeket, másrészt pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok hazatalálhassanak.
…azért, hogy nehogy ördöge
legyen…
LEGYEN RÉSZESE ÖN ÉS CSALÁDJÁNAK APRAJA NAGYJA EGY
TÖK JÓ BULINAK! … mert
Zalakaroson, ha nem is új év, de egy
új ÉRA kezdõdik…
Jámbor Tímea,
települési kommunikációsés marketing vezetõ
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A vendégek véleményére kíváncsiak
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület megbízásából, a TDM-pályázat keretén belül, a Pannon Egyetem kanizsai kampuszának munkatársai két
évre kiterjedõ, négyfordulós kutatást végeznek városunkban azzal a
céllal, hogy felmérjék Zalakaros erõsségeit, és megnevezzék azokat a
területeket, melyeken a városnak még erõsítenie, ha úgy tetszik: javítania kell.

– Az egyetem nemrégiben készítette el a harmadik, a nyári szezon tapasztalatait összegyûjtõ felmérését – mondta Szécsényi Szabolcs, a Tourinform-iroda vezetõje.
– A rendelkezésünkre bocsátott
anyag vázolja Zalakaros egészségturisztikában betöltött szerepét, s
kérdõíves módszerek segítségével
vendégelégedettség mérési eredményeket és következtetéseket
közöl.
– Milyen kérdésekre vártak
választ a munkatársak, és egyáltalán: kiket szólítottak meg?
– Itt nyaraló vendégek véleményére voltak természetesen kíváncsiak, de ami érdekes, hogy a munkatársak maguk is voltak Zalakaroson „próba nyaraláson”, így
részben saját tapasztalataikat is
fel tudták így használni, részben
vissza is tudták akár igazolni a
vendégek jellemzéseit.
– A nyári kutatás milyen alapvetõ megállapításokat tartalmaz?
– A megkérdezett turisták
alapvetõen kellemes dolgokra asszociáltak Zalakaros nevének említése kapcsán, ezek megelõzték a
szálláshelyhez és a vízhez kapcsolódó képzettársításokat. A negatívumok között a tömeget, a kénhidrogén-szagot, illetve a fürdõben való eligazodás nehézségeit
említették. A felmérésben részt
vevõ vendégek leggyakrabban a
pihenést, kikapcsolódást jelölték
meg célként (41,57 %-ban), ezt

NÉMET RHEUMA
LIGA KAROSON
Ismét Magyarországra látogatott
a
németországi
Rheuma Liga vezetõsége és
néhány régiós vezetõje a
Mutsch Reisen és A Pa
Touristik jóvoltából. A szakemberek többek között városunkba is ellátogattak, ahol
megismerhették a Hotel Karos
Spa szálloda szolgáltatásait és
gyógyászatát, valamint a felújított és átalakított Gránit
Gyógyfürdõt.

– A vendégek 37,04 %-a 57napot tölt Zalakaroson, a válaszadók ennyi napot tartottak ideális
tartózkodási idõnek.
– Milyen szálláshelyet vesznek
igénybe szívesen?
– Elsõ helyen a szállodák
(35,05%), majd az apartmanok
(25,35%) állnak – ez az eredmény
„hozta a papírformát”.
– Mindig kiemelt kérdés, még
ha nem tûnik is túl udvariasnak,
hogy mennyit költenek nálunk a
vendégek? Erre fény derül a kutatás során?

hiányolták a karakteres, egyedi
rendezvényeket.
– A fürdõvel kapcsolatos vélemények elengedhetetlenek. Mit
mond a vendég a gyógyfürdõrõl?
– A gyógyfürdõ kínálatának
elemzése továbbra is azt mutatja,
hogy a fedett fürdõ, az élményfürdõ, a strand és a szauna a legnépszerûbb szolgáltatások. Kritikát kapott a fürdõbeli eligazodás
– ezt a fürdõvezetés is orvosolni
kívánja, ezért a közelmúltban többek között „tappancsokat” helyeztek el a folyosók padlóburko-

követi a gyógykezelés (16,05%), és
a családi együttlét (14,5%). Jelentõs említést kapott még a feltöltõdés, wellness (8,99%), valamint
a nyári idõszakban egyáltalán
nem meglepõ fürdõzés, strandolás (12,2%) is. Ezen eredmények is
azt mutatják, hogy Zalakaros nem
egyszerûen
csak
gyógyfürdõként él a
köztudatban, hanem
fontos egészségturisztikai célterület, amelynek kiemelt célcsoportját a gyógyulni vágyók
mellett a családok alkotják.
– Azt lehet-e tudni,
hogy a Zalakarosra látogatottak elõször jártak-e nálunk, illetve,
ha nem, miért jönnek
vissza hozzánk?
– A kérdezõk erre is
kíváncsiak voltak. Az
eredmények azt mutatják, hogy a látogatók
több mint negyede már
legalább negyedszer érEgyelõre kevés a karakteres rendezvény, a latin napok azonban ilyen volt.
kezik Zalakarosra üdülés céljából. Sõt, azt is
– A munkatársak természete- latára, melyek elvezetik a vendémegtudhatjuk, hogy a megkérdezettek 72,4%-a már nem elõször sen ezt is tudni szerették volna… get az általa keresett részlegek feérkezett Zalakarosra, tehát rendkí- A költési hajlandóság szempontjá- lé. A szépészeti, wellness és
vül magas a visszatérõ vendégek ból nem túl fényes adat, hogy a gyógykezelések még mindig nem
száma. Figyelemre méltó, hogy a megkérdezettek közel fele 10.000 elég ismertek, így ezek kommunimegkérdezettek a tervezett uta- forint alatti összeget költ napon- kációja kiemelt fontosságú.
– Milyen feladatokat lehet
zásról 31,54%-ban barátok, roko- ta, szállásdíjjal együtt. A szálláshenok ajánlása; 20,3 %-ban pedig sze- lyen kívüli költések elsõsorban az megfogalmazni a felmérés eredkoncentrálódnak, ményeinek ismeretében?
mélyes tapasztalatok alapján dön- étkezésekre
– Mivel a vizsgálat még tart, értenek. Fontos az is, hogy 46,67%- mint cukrászda, kiskereskedelmi
ban az internetes oldalakról, illet- üzletek, éttermek. A megkérde- demes megvárni annak lezáruláve blogokból tájékozódnak az zettek alig tizede költ egyéb szol- sát, és csak az után fogalmazni
igénybe vevõk. A napilapok, a ki- gáltatásokra Zalakaroson, amit el- meg konkrét következtetéseket.
adványok, a TV, a rádió említése sõsorban a nagyon kevés elérhetõ Amit már most látni: a rendezvészolgáltatással magyaráznak.
nyek, az információk átadása, a
meglehetõsen alacsony volt.
A rendezvényeket az itt tartóz- turisztikai kínálat újragondolása
– Mennyit idõt töltenek nákodók fontosnak tartják, de sokan terén lesz tennivaló.
lunk a turisták?

Átalakítások a hivatal épületében
Lezajlott a polgármesteri hivatal strukturális átalakítása, melyrõl korábban határozott
már a város képviselõ-testülete. A szervezeti
átalakításokról korábbi számunkban már tájékoztatást adtunk. A közelmúltban – a változásokhoz igazodva, a hatékonyabb és rugal-

masabb munkaszervezés érdekében – belsõ
átalakításokra is sor került a hivatal épületében.
A munkálatok elsõsorban festést, kisebb átalakításokat jelentenek, melyekkel az ügyfelek kulturáltabb fogadása is lehetõvé vált.
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A szépkorúakat ünnepelték
Éppen húsz esztendeje, 1991-ben hirdette meg az ENSZ az Idõsek Világnapját, azóta október elején köszöntik az idõs embereket. Településünk szépkorú lakóit az Idõsek Világnapjához kötõdõen invitálta baráti találkozóra az önkormányzat október 9-én. Az általános iskolában
tartott ünnepség résztvevõit elsõként Novák Ferenc polgármester köszöntötte.

közért, a közösségekért
–
h a n g s ú l yo z t a
köszöntõjében.
Az idõsek jelenlegi helyzetérõl szólva a polgármester elmondta: az általános válság e
korosztályt is érzékenyen érintette. A problémákat nagyobb
Felléptek a Móra-iskola negyedikesei is.
odafigyeléssel,
– Fontos, hogy ezen a napon ne törõdéssel és a közösségi élet megcsak arról szóljon mondandónk, teremtésével lehet ellensúlyozni.
hogy amit tettek, az értékterem- Rámutatott: Zalakaros képviselõtõ, fontos dolog volt. Az, hogy testülete ebben az évben hozott
gyermekeket neveltek fel, otthon rendeletet többek között a szépkovagy éppen máshol pedig több év- rúak egyszeri támogatásáról.
tizedig dolgoztak; köszönet érte.
– A rendelet célja, hogy a váEzt csak különösen a mai világban ros a szépkorú lakosság iránti
uralkodó szokások-trendek korá- tisztelet és megbecsülés jeleként
ban lehet igazából értékelni. Ez a olyan egyszeri támogatást nyújtmúlt. De nagyon fontos a jelen és son, amellyel hozzájárul a mina jövõ is. Önök már sok minden le- dennapi élettel járó kiadások
tettek az asztalra. De sok aktivi- csökkentéséhez, a nyugdíjas évek
tást látok az Önök korosztálya ré- anyagi biztonságának megõrzészérõl még mindig. A települési séhez.
kereszt avatásán, a szomszédos teA rendelet minden szépkorúra
lepülések ünnepein, a városi civil vonatkozik, akinek bejelentett és
napon ez a korosztály vitte a prí- életvitelszerû lakóhelye is a tárgymet. Ez remek példa arra, hogy év október 1-jén Zalakaros városÖnök még rengeteget tehetnek a ban van, s aki ebben az évben a

A Magyar Vöröskereszt ez év
május 8-án ünnepelte alapításának 130. évfordulóját. A ma már
több mint 170 ezer taglétszámú
szervezet fõ feladatai az élet és
egészség védelmében, az emberi szenvedés és a szociális gondok enyhítésében, a betegségek
megelõzésében, a katasztrófák
áldozatainak megsegítésében
és a társadalmi szolidaritásra
nevelésben végzett tevékenységben foglalhatók össze.
A Vöröskereszt feladatai ellátásában együttmûködik a kormányzati és egyéb szervezetekkel, valamint a segítségnyújtásra kész, jelenleg több mint 46
ezer fõnyi önkéntesével. A kormányzat és a hatóságok segítõjeként olyan közfeladatok ellátását is átvállalja, amelyekrõl a
törvényi szabályozás alapján va-

Karosi civil tér

nyolcvanadik, nyolcvanötödik, kilencvenedik, kilencvenötödik, századik életévét betöltötte.
A szépkorúak támogatása
10.000 forint egyszeri pénzbeli támogatás – ecsetelte a polgármester, hozzáfûzve: a város jelképes ajándékának átadására éppen az idõsek napján kerül sor.
Ezt követõen Novák Ferenc, valamint Deutschné Lang Erika és Kö-

tõ Attila alpolgármester átnyújtották az érintetteknek a város ajándékát, majd a szépkorúakat ünnepi
mûsorral lepték meg. Felléptek a
Móra-iskola negyedik osztályos tanulói, a Karos Táncegyüttes, a Karos Fúvósegyüttes, de operett válogatást is láthattak a jelenlévõk. Az
est jó hangulatú vacsorával, majd
Gönczöl György által szolgáltatott
zenével zárult.

JUTALOM AZ ÖNKÉNTES
TÛZOLTÓ PARANCSNOKNAK
A közelmúltban ünnepelte fennállásának
140. évfordulóját a nagykanizsai tûzoltóság. Az
ebbõl az alkalomból
rendezett
ünnepségen
Nagykanizsa
tûzoltóságáért végzett
kiemelkedõ
mu n k á j á é r t
és példamutató helytállásáért tárgyjutalomba részesült Szörcsök
Szilárd fõtörzsõrmester, aki Egri Gyula parancsnoktól vehette át az
elismerést. Szörcsök Szilárd tizenhárom év óta teljesít szolgálatot
a nagykanizsai tûzoltóságnál, és három éve parancsnokként tevékenykedik a Zalakarosi Önkéntes Tûzoltóságnál is.

Újjáalakul a helyi Vöröskereszt
VÁRJÁK AZ ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉT
lamely állami szervnek vagy például a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.
E szerteágazó feladatok lakóhelyünkön történõ végzését vállalta fel az a lelkes kis csapat,
amely némi elõkészítést követõen, mint a Zalakarosi Önkéntes
Civilek, a Magyar Vöröskereszt
helyi szervezetét újjáalakítják.
Zalakaroson a Vöröskereszt nagy
múltra tekint vissza, azonban az
utóbbi években tevékenysége
erõsen visszaesett, csupán a véradási akciók megszervezésével
adott jelzést létezésérõl.

Ezért döntöttünk úgy a régi
és lelkes aktivisták, elsõsorban,
hogy feltámasztjuk a szervezet
helyi 'fõnixmadarát' és újjászervezzük a város Vöröskereszt
szervezetét. Szándékunkat az a
nemes cél vezéreli, hogy településünkön is megvalósuljon a Vöröskereszt küldetése.
Az új szervezet természetesen csak úgy tud eredményesebb és sikeresebb lenni, ha
munkájában minél többen részt
vállalnak és sok önkéntes segítõt tudhat maga mögött. Ezért
várja azon lakótársaink és a gaz-

dasági élet szereplõinek jelentkezését, akik készek a Vöröskereszt nemes céljai és feladatai
helyi megvalósításában akár
tagként vagy önkéntes segítõként részt venni.
A csatlakozni szándékozók
jelentkezését a 06/30/8505785
vagy a 06/30/4630003, illetve a
06/304742135 telefonszámon,
valamint az alakuló ülésen (2011.
október 26.-án 17.00 órakor a
Zalakaros, Fõ u. 8. szám alatt)
várjuk.
Várjuk az önkénteseket:
Tarr Lászlóné, szervezõ
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A népmese napján

MEGYEI RAJZPÁLYÁZAT, MÓRÁS SIKEREK
Harmadik alkalommal került sor a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár által kiírt
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0025 „Könyvtári szolgáltatások fejlesztése
Zalában” projekt kapcsán olvasmányélményhez kötõdõ pályázatok
eredményhirdetésére. Több Zala megyei településrõl, így a Móra-iskolából is küldtek be pályamunkát rajz és egyéb technika kategóriában. A siker most sem maradt el. Szeptember 30-án, Zalaegerszegen,
a Deák Ferenc Megyei Könyvtár épületében, ahol a pedagógiai szakkönyvtár is található, ünnepélyes keretek között vehették át a díjakat
a meghívottak. A Mórások közül rajz kategóriában 2. helyezést ért el
Lennert Tamara 4. osztályos tanuló és 1. helyezést értek el egy közös
munkával Horváth Aliz, Horváth Alexandra, Bartalovics Petra és Végh
Viktória 7. osztályos tanulók. Kerámiájával 1. helyezést ért el Borda
Anita, 2. helyezést ért el Mikola Szilvia (tavaly végzett Mórások), 3.
helyezést ért el Bartalovics Petra 7. osztályos tanuló.

A magyar népmese napjához kötõdõen rajzpályázatot hirdetett a
könyvtár az iskola tanulóinak és az óvodásoknak, arra kérve a gyerekeket, hogy készítsenek egy számura kedves magyar népmesérõl illusztrációt tetszõleges technikával. A felhívásra több mint száz rajz
érkezett a könyvtárba. A szeptember végi eredményhirdetésen 20 diák vehetett át díjat. Az óvodásokhoz a könyvtárosok személyesen
mentek át és a 6 díjazott kis óvodásnak a saját csoportjában egy magyar népmese felolvasásával együtt adták át a jutalmukat.

GÓLYAHÍR ☺ GÓLYAHÍR ☺ GÓLYAHÍR
Szeptemberben három gyönyörû kisbabával is gyarapodott városunk. Világra jött Bogdán Márton (szülei: Orsós Evelin és Bogdán János, tesója: Matyi). Elsõ babaként érkezett a családba Kovács Hanna (szülei Takács Krisztina és Kovács Tamás), s megérkezett Hadi Blanka (szülei Németh Viktória és Hadi László, tesója:
Kristóf). A babáknak hosszú, egészséges, boldog életet kívánunk,
szüleiknek és családjuknak szívbõl gratulálunk!

Könyvtárak összefogása a tudásért
Október 3-9. között
került sor az Országos
Könyvtári Napok eseményeire, melyhez a városi könyvtár is csatlakozott. Egy héten át
minden korosztály számára kínáltak a szervezõk érdekes és értékes
programokat. Itt volt az
ízes székely népmeséket
elõadó lábbábos Csernik
Szende, író-olvasó találkozót tartott Máté Angi
erdélyi írónõ. A felsõ tagozatosoknak rendhagyó történelemórát tartott a római légióról és
katonákról Joós Tamás
énekmondó.
Zsirainé
Kulcsár Mária kosárfonásra tanította a könyvtárban a Tölgyfa – szakkörösöket. A programsorozat rendkívüli vasárnapi nyitva tartással
zárult, amikor is az
internet hasznos, tanulást segítõ helyeivel ismerkedhetett meg az
érdeklõdõ.
A rendezvényt a
Nemzeti Kulturális Alap
51 000 Ft-tal támogatta.
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Kis-Balaton kör – nyolcadszor
A Zöld Gömb Sportklub és a
Közösségi Ház szervezésében immár nyolcadik alakalommal került
megrendezésre a Kis-Balaton kör.
A sportesemény egyben a Sportolj és Nyerj Akció harmadik „állomása” is volt.

A 2011. október 9-ére meghirdetett versenyen a felnõttek 9, 21, 35
km-es távokon, míg a gyerekek 2 kmes távon mérhették össze teljesítményüket. A szervezõk a futóversenyen
kívül lehetõséget biztosítottak gyalogtúrán (12 és 25 km), illetve a Kis-Balaton körbetekerésével (35 és 70 km)
kerékpár túrán való részvételre is.
Az idõjárás ezúttal nem fogadta
kegyeibe a résztvevõket, õszi, borongós idõben vághattak neki az
indulók a távoknak. Sajnos a kissé
kellemetlen idõjárás a létszámban is
meglátszódott, ezúttal 87 fõ vett
részt a rendezvényen. A korábbi
évek hagyományainak megfelelõen
a legnépszerûbb a kerékpártúra
volt, ezen összesen 22-en vettek
részt (20 fõ egyszer, míg 2 fõ kétszer is megkerülte a Kis-Balatont),
de egyre többen vesznek részt a
gyalogtúrán, és örömünkre a leghosszabb (35 km) futótáv indulói is
évrõl évre növekednek. A Sportolj
és Nyerj! akciónak is köszönhetõen
ezúttal 8 zalakarosi gyermek teljesítette a 2 km-es mikromaratont.
Szerencsére a gyermekeken kívül is
találkozhatunk zalakarosi indulókkal, szinte valamennyi távon képviseltetve volt városunk. A „helyiek”
közül kiemelendõ Szabadicsné Madaras Katalin, aki a Zalakaros –
Garabonc – Nagyrada – Zalaszabar
– Zalavár – Balatonmagyaród –
Zalakomár – Zalakaros közötti, leghosszabb (35 km) távon lett ezüstérmes. Ugyancsak ezüstérmes lett
Antal Anita (9 km), míg a dobogó
harmadik fokára állhatott Szabadics
Attila (21 km – félmaraton) és kategóriájában Kovács Tamás (35 km) is.
Szabadics Attila jóvoltából már korábban is volt, aki görkorcsolyával
teljesítette a távot, ezúttal id. Boros
Gábor és ifj. Boros Gábor választotta ezt a közlekedési formát, üde
színfoltjaiként az eseménynek.
A szervezõk minden korosztály
1–3. helyezettjeit érem és oklevél
díjazásban részesítették, míg az abszolút dobogósok ajándékjutalomban is részesültek. A túrázók oklevél, emléklap és kitûzõ díjazásban
részesültek.
Az abszolút kategória helyezettei: 2 km fiúk: 1. Tóth Gábor Kristóf,
2. Koma Bence, 3. Strobl Áron; 2 km

NEM CSAK FUTÓVERSENYEN INDULHATTAK A RÉSZTVEVÕK

Startolnak a Kis-Balaton kör versenyzõi.
lányok: 1. Tresó Ramóna, 2.
Trencséni Dalma, 3. Koma Csenge; 9
km férfiak: 1. Budai Lajos, 2.
Trencséni Gábor, 3. Dr. Trencséni

Gyula; 9 km nõk: 1. Magyar Éva, 2.
Antal Anita, 3. Demendi Regina; 21
km: 1. dr. Móri Antal, 2. Stroud Dávid, 3. Szabadics Attila; 35 km férfi-

ak: 1. Rudolf Tamás, 2. Kovács Balázs, 3. Fürstner Balázs; 35 km nõk:
1. Tóth Nikolett, 2. Szabadicsné Madaras Katalin.

Bõvülõ utánpótlás képzés
Augusztusi számunkban beszámoltunk arról,
hogy az õsztõl kezdõdõ tanévben kibõvül azon
sportágak köre, ahol a gyerekek edzõdhetnek. A
labdarúgásban folyó utánpótlás nevelésrõl már
korábban beszámoltunk, ezúttal az újonnan induló utánpótlás képzésekrõl tájékoztatjuk olvasóinkat.

Szeptember közepétõl kezdték meg a foglalkozásokat a kosárlabda sportágban. Kovács Magdolna
edzõ vezetésével két csoportban (alsós, illetve felsõs
csoportban) ismerkednek a sportág alapjaival. Az
edzõ elmondta, hogy mindkét csoportban heti három edzéssel készülõdnek. A felsõsök összesen tizenheten vannak, míg az alsósok tizenhatan, azonban továbbra is várják az érdeklõdõket, akik az
edzés idõpontjában (felsõsök: kedd 15.30 – 16.15,
csütörtök 15.15 – 16.15, péntek 14.45 -16.15, alsósok:
kedd, csütörtök, péntek 16.15 – 17.15) jelentkezhetnek. A gyerekek szorgalmasan edzenek, hiszen az
edzéslehetõségeken kívül szeretnének versenyzési
lehetõséget is biztosítani számukra, ezért a 2001. január 1. után született kosarasokat már novembertõl
el akarják indítani az Országos Kenguru Bajnokság
küzdelmeiben, ahol fiú, lány és vegyes csapatok is in-

dulhatnak. Az idõsebbek sem maradnak verseny
nélkül, a tehetségesebbek közül hárman már az országos gyermek bajnokságban is részt vettek. Az elsõ tapasztalatokkal kapcsolatban elmondható, hogy
a szülõk is örülnek a kosárlabda ily módon történõ
térhódításának, hisz így helyben történik a gyerekek
képzése.
Reméljük, hogy sikerült felkelteni a szülõk és a
gyerekek érdeklõdését, hisz a fenti idõpontban továbbra is szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Zalakaros Város Önkormányzatának, valamint
Deutschné Lang Erika, sportért felelõs alpolgármesternek is köszönhetõen az idei évtõl elindult az
utánpótlás képzés az asztaliteniszezõknél is. Október elejétõl heti kettõ edzésen (hétfõ és péntek 17 –
18 óra között) Tóthné Szász Kinga szakedzõ ismerteti meg a gyerekekkel a sportág alapjait. Természetesen e sportágban is várjuk a sportolni vágyók jelentkezését, akik az edzõnõnél edzésidõben jelentkezhetnek. Természetesen itt is lehetõség lesz a késõbbiekben a versenyzésre, kezdetekben a diákolimpia
küzdelmeiben vehetnek részt a tanulók, késõbb pedig az NB III-ban vitézkedõ Zalakaros és Térsége
Sportegyesület tagjaivá is válhatnak.
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A könyvtár
õszi nyitva
tartása

SORSOLÁSOK - SORSOLÁSOK

Programok:

Megkezdõdtek a bajnoki küzdelmek a teke és asztalitenisz NB
III-as bajnokságokban, ahol a Zalakaros és Térsége SE csapatai is
szerepelnek. Az alábbiakban a 2011/2012. évi NB III. bajnokság sorsolásait, csapataink ez évben hátralévõ mérkõzéseinek idõpontjait közöljük.

November 12-13.
(szombat-vasárnap) 09:00:
Ifjúsági Gyalogtúra
Zalakaros - Orosztony
Kulcsosház
Szervezõ: Közösségi Ház

2011. szeptember 1-tõl
TEKE

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

2011. 10. 23. 9.00: Zalakaros és Térsége SE – Néró TC Nárai
2011. 11. 06. 9.00: Zalakaros TSE – Zalakomár Egyetértés SE
2011. 11. 13. 8.00: Olajmunkás SE Gellénháza – Zalakaros TSE
2011. 11. 20. 9.00: Zalakaros TSE – Zalaszentgróti TK
2011. 12. 03. 14.30: Perenye TK – Zalakaros TSE
2011. 12. 11. 9.00: Zalakaros TSE – Jáki SE
2011. 12. 18. 8.30: Hegyhátszentjakab TC – Zalakaros TSE
A hazai mérkõzések
a Betyár Csárda pályáin kerülnek megrendezésre.
ASZTALITENISZ

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

2011. 10. 29. 14.00: Kanizsa Sörgyár SE - Zalakaros TSE
2011. 11. 06. 11.00: Zalakaros TSE – Mosonmagyaróvár SE
2011. 11. 20. 10.00: Vonyarcvashegy SE – Zalakaros TSE
2011. 11. 26. 10.00: Kõszegi AK - Zalakaros TSE
2011. 12. 03. 10.00: Zalakaros TSE – Vízéptek AK Szombathely
2011. 12. 10. 11.00: Zalakaros TSE – Széchenyi Egyetem SE I.
2011. 12. 17. 10.00: Zalakaros TSE – CVSE-Swietelsky-Wewalka IV.
A hazai mérkõzések a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében
kerülnek megrendezésre.

Zalakaros és Térsége SE szeretettel vár
valamennyi sportbarátot.

November 2, 16, 30
(szerda) 14:00: Ezüst Klub
Zalakaros, Közösségi Ház
November
Kistérségi teke csapatbajnokság
Zalakomár, Teke pálya
Szervezõ: Közösségi Ház
KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:
November 7, 21 (hétfõ) 18:00:
Dalárda próba
Zalakaros, Közösségi Ház
November 2, 16, 30
(szerda) 14:00: Ezüst Klub
Zalakaros, Közösségi Ház
November 4, 11, 18, 25
(péntek) 19:00: Bottal-fogó
Zalakaros, Közösségi Ház
November 4, 11, 18, 25 (péntek)
19:00: Karosi Ifjak Egyesülete
Zalakaros, Közösségi Ház
November minden csütörtök
(17-20), szombat (09-12):
Néptánc
Zalakaros, Közösségi Ház
A programváltozás jogát
fenntartjuk!

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 ügyfelek és a munkatársak részére:
hétfõ–kedd–szerda: 9.00–12.00
csütörtök: zárva
péntek: 9.00–12.00

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

