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A résztvevõ újságírók az út so-
rán megismerkedhettek a két város
wellness- és egészségturisztikai kí-
nálatával. 

A zalakarosi study tour elsõ állo-
mása a Garabonciás farm volt, majd
a vendégeket az Aphrodite Hotel
külsõ medencéjénél forralt borral,
teával várták. Ez után a résztvevõk
egy ebéd keretében a MenDan ho-
tel gasztronómiai kínálatával ismer-
kedhettek, a Freya-beli szállásról
pedig délután a fürdõ és a szálló
közötti alagúton a fürdõre látogat-
tak, ahol természetesen ki is pró-
bálhatták az itteni szolgáltatásokat.

A fürdõzést az Aqua-
Therm Hotelben 5 órai ká-
vé követte, este pedig a
vendégek látogatást tet-
tek az idei évi Város Bora
címet elnyerõ Balogh Lász-
ló borásznál. A házigazda
gondoskodott a finom va-
csorához illõ hangulatról
is. Az est nótaszóval zá-
rult.

Másnap, frissítésként a
Karos Spa Hotelben Katus
Attila reggeli tornát tar-
tott az újságíróknak, s az
aerobic bajnok az Art Ho-
telben a helyes életmódról
tartott elõadást levezetés-
képpen. 

A tanulmányúton töb-
bek között a Nõk Lapja, a
Népszabadság, az Itthon
Otthon újság, a Turista Ma-
gazin, a Piac és profit újság
munkatársai vettek részt.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Újságírók tanulmányúton
A Nyugat-Balatoni Turisztikai

Nonprofit Kft., a Zalakarosi Turisz-
tikai Egyesület és a Hévízi Turiszti-
kai Nonprofit Kft. közös szervezé-
sében zajlott november 9. és 11.
között „Tejben-vajban fürösz-
tünk” elnevezéssel az a lazító
wellness tanulmányút, melynek
keretében a meghívott vendégek
Zalakaroson és Hévízen jártak. 

„TEJBEN-VAJBAN FÜRÖSZTÜNK”

A közelmúltban elhunyt Albert Flóriánra emlékezett a zalakarosi
Gránit Gyógyfürdõ SE elnöksége és játékosai. Damak Imre elnök a
„Császár” sírjánál is lerótta kegyeletét, míg a játékosok gyõzelemmel
és gyertyagyújtással vettek végsõ búcsút Magyarország egyetlen
Aranylabdásától.

Az Aranylabdás Albert
Flóriánra emlékeztek

A Csáktornya melletti Drávanagyfalu (Strahoninec) delegációja
járt a közelmúltban városunkban. A vendégek megismerkedtek
Zalakaros és környéke turisztikai és kulturális kínálatával, vala-
mint a gyógyfürdõ szolgáltatásaival. Városunk és a horvát telepü-
lés a jövõben kulturális együttmûködést kíván kötni – hangzott
el a találkozó során.

Kulturális kapcsolat
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A fórumon Novák Ferenc pol-
gármester, Deutschné Lang Erika és
Kötõ Attila alpolgármester, Biczó
Tamás, a Karos-Park Kft. ügyveze-
tõje és Sólyomvári György kertész,

valamint a hivatal munkatársai vár-
ták az érdeklõdõket.

Amint az elhangzott: az önkor-
mányzat a Liget, a Hegyalja, a Nyírfa
és Akácfa utca, illetve a Fenyõfa, Éger-

fa, Juharfa és Hajló köz területén ter-
vezi fák cseréjét és telepítését, a mun-
kálatok megkezdése elõtt azonban az
érintett lakók véleményére és kérdé-
seire is kíváncsi volt az önkormányzat.

A megjelentek véleményüknek,
kérdéseiknek szóban és kérdõív ki-
töltésével is „hangot adhattak”. 

A legtöbb kérdés arra irányult,
hogy az ültetések befolyásolják-e a
meglévõ kiépített közmûveket, mi
történik a korábban kiültetett tuja
növényzettel, valamint, hogy az
újonnan telepítendõ növényzet le-
veleinek összegyûjtése és elszállítá-
sa kinek a feladata lesz.

A Karos-Park képviselõje el-
mondta: a növényzet lehullott leve-
leinek elhelyezése a zalamerenyei
komposzttelepen, munkaidõben,
ingyenesen történik, a feladatot a
kft. vállalja fel. A közmûveket a te-
lepítés nem érinti.

A fórumon fölmerült kéréseket
is figyelembe véve határozza meg
az önkormányzat a növényfajtákat
és azok telepítését, a munkák jövõ-
re kezdõdnek.

Hogy miként lehetne ezt a
problémát kiküszöbölni, nem elõ-
ször foglalkoztatja a mindenkori
városvezetést. Nem az a célja senki-
nek sem, hogy zalakarosin kívül
más gyermek ne járjon a helyi in-
tézményekbe, de nyilván az sem
vállalható fel, hogy helybéli kisgye-
rek szoruljon ki a felvételbõl –
hangzik el minden esetben a kér-
dés megvitatása kapcsán. Nyilván-
való, hogy a térség egyik legjobban
felszerelt iskoláját – több oknál
fogva – favorizálják a beiskolázási
körzetet átlépve a szülõk.

A város törekszik arra, hogy pe-
dagógiailag optimális létszámok
szülessenek. Figyelemmel kell lenni
egy adott évnél arra is, hogy a kö-

vetkezõ évben hányan lépnek be,
vagy éppen, ha egy iskolai elsõ osz-
tályt maximálisan feltöltötte, akkor
várhatóan a következõ 7 évben a
beköltözõknek köszönhetõen átlé-
pi a létszám a megengedett  küszö-
böt. A köznevelési törvény hatá-
lyosulása is izgalmas lesz Zalakaros
számára.

A lényeg, hogy a mostani kérdõ-
ívek adatai arról tanúskodnak,
hogy sok gyermek nem rendelkezik
zalakarosi lakcímmel, vagy éppen a
címe karosi, ám életvitelszerûen
nem itt lakik (ennek „bevallását” a
szülõkre bízták, mindenki saját lel-
kiismerete szerint válaszolt a vonat-
kozó kérdésre).  Az  iskola 180 tanu-
lójából 80 a zalakarosi – derül ki a
felmérésbõl. Hogyan lehetne opti-
mális megoldást találni?

Az intézmények vezetõje az Ok-
tatási Hivatal álláspontjára is kíván-
csi volt.

Arra a kérdésre, hogy ki ellen-
õrizheti az életvitelszerû tartózko-
dást, illetve azt, hogy a szülõ bünte-
tõjogi felelõssége tudatában teszi a
nyilatkozatot, a válasz arra muta-

tott rá: a környezettanulmány nem
terjedhet ki a szülõi nyilatkozat va-
lóságtartamának és az életvitelsze-
rû ott tartózkodásnak az ellenõrzé-
sére, és ilyen nyilatkozat, hogy bün-
tetõjogi felelõsség tudatában nyi-
latkozik a szülõ, nem is kérhetõ tõ-
le, mivel ennek leellenõrzésére nem
jogosult a pedagógus. 

A bejelentett lakcímnek a való-
diságát a jegyzõ ellenõrizheti. Ez
azonban mindössze annyit jelent,
hogy a jegyzõ a bejelentett lakcím
valódiságát és érvényességét ellen-
õrizheti, vagyis: nem azt, hogy a
jegyzõ kimegy az adott címre, és
például leellenõrzi, hogy utalnak-e
játékok, berendezési tárgyak, és so-
rolhatnánk, arra, hogy a gyermek
életvitelszerûen ott lakik-e. 

Ha év közben megváltozik a
gyermek lakcíme, az az intézményt
nem jogosítja fel a tanulói jogvi-
szony megszüntetésére azért, mert
a gyermek már nem zalakarosi la-
kos. Az oktatási hivatal álláspontja
szerint a többcélú közoktatási in-
tézmény esetében év végén vagy
arra hivatkozással, hogy a gyermek

tanuló nem a felvételi körzetbe tar-
tozó, nem szüntethetõ meg a tanu-
ló jogviszonya. A Kormányhivatal
Oktatási Fõosztálya ehhez még
hozzátette: a gyermeknek az óvo-
dai felvétellel nem keletkezik jogvi-
szonya, csak óvodai elhelyezésrõl
beszélhetünk, ezért a jogviszony
nem is szüntethetõ meg. Az intéz-
ményegységekbõl ugyanakkor nem
kell automatikusan átvenni a gyere-
ket – például a bölcsibõl  az oviba.

Egyelõre valószínûleg marad az
eddigi mérlegelési lehetõség a fel-
vételek esetében, esetleg az önkor-
mányzat megfontolhatja, hogy he-
lyi rendelettel szabályozza-e a fel-
vételek kérdését, úgy persze, hogy
azzal személyiségi és egyéb jogokat
nem sért.

Karosiak elõnyben?
Amint azt a szülõk az elmúlt

hetekben tapasztalták, az általá-
nos iskola és az önkormányzat
kérdõív segítségével próbált vá-
laszt találni arra, hogy a bölcsõdé-
be, óvodába és az iskolába járó
gyerekek életvitelszerûen tartóz-
kodnak-e városunkban. A felmé-
rés indítékául az szolgált, hogy a
nem zalakarosi gyermekek felvé-
tele miatt elõfordulhat, hogy –
fõként a bölcsõdei és óvodai be-
íratások után – a valóban Zala-
karoson élõ kisgyerekek hátrány-
ba kerülnek a nem zalakarosi-
akkal szemben. (Zalamerenye és
Balatonmagyaród gyermekeit kü-
lön megállapodás alapján veszik
fel.)  

Kamerák:
a szabályozási

háttéren dolgoznak

A képviselõ-testület ko-
rábban már határozott a vá-
ros biztonságát szavatolni hi-
vatott kamerarendszer bõví-
tésének kérdésével. Akkor a
térfigyelõk számának növe-
lése mellett foglalt állást a
testület. A bõvítés munkála-
tai jelenleg is zajlanak, sõt, na-
gyon fontos feladat a rend-
szer szabályozási hátterének
megalkotása. Mivel a kamera-
rendszer mûködtetése ko-
moly adatvédelmi nyilvántar-
tást és egyéb, az adatvéde-
lemmel összefüggõ szabályo-
kat is felvet, a képviselõ-tes-
tület egy, az errõl szóló szabá-
lyozási anyagot is tárgyalt
legutóbbi, rendkívüli ülésén.

A szabályozási tervet a
városvezetõk elsõ olvasat-
nak tekintették, azzal kap-
csolatban az adatvédelmi
biztostól kívánnak állásfogla-
lást kérni.

A terv elfogadása és az
adatvédelmi biztos állásfog-
lalásának kézhez vétele után
kezdhetik meg az újonnan
telepített kamerák a „mun-
kájukat”.

A lakosságot is bevonták

DILEMMÁK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELVÉTELEK KÖRÜL

A város fásítási tervének gördülékeny megvalósítása érdekében,
Süslecz Árpád képviselõ kezdeményezésére és a testület egyetértésé-
vel lakossági fórumra került sor a közelmúltban a Városházán, a fásí-
tásban érintett utcák lakóinak meghívásával és részvételével.

UTCAFÁSÍTÁSI TERV KÉSZÜL
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Vastag Csaba, az X-Faktor gyõztesének koncertjével zárult az õszi szü-
neten átívelõ programsor. A késõ esti óra és a hideg ellenére is rengete-
gen jöttek el a fürdõ fõépülete elõtti térre, hogy meghallgassák a koncer-
tet. Talán nem meglepõ, hogy a tömeg jórészt hölgyekbõl állt, akik nem
is titkolt áhítattal figyelték az énekest, vagy épp teljes átéléssel énekelték
az elõadó dalait.

Azért a gyere-
kek sem marad-
tak az õszi szünet
hátralévõ napjai-
ban program nél-
kül: õket filmvetí-
tés, bûvész-show,
mini manó torna
várta. A kicsik és
szüleik a lehetõ-
ségek mindegyi-
két igyekeztek is
kihasználni, a
re n d e z v é n ye k
nagy sikerrel zaj-
lottak.

– A november 26-tól december
17-ig terjedõ idõszakban minden
szombaton egész napos rendez-
vénnyel várunk mindenkit a fürdõ
fõépülete elõtti téren. A progra-
mok természetesen a karácsony-
várás hangulatát idézik, s éppen
ehhez az idõszakhoz kötõdõen a
hagyományok jutnak fõszerephez
– fogalmazott Szécsényi Szabolcs, a
Tourinform-iroda vezetõje.

Mint mondta: törekedtek arra,
hogy a gyerekek is találjanak ma-
guknak ez idõ alatt elfoglaltságot,
az élõ betlehem és állatsimogató

például kifejezetten az õ kedvükért
lesz jelen a programban, de az Igri-
cek dalai közül is sok, számukra is-
merõs szám csendül majd fel. Az
adventi gyertyagyújtások ünnepé-
lyes eseményével pedig a karácso-
nyi ünnepkör e kiemelkedõ esemé-
nyét szeretnék  meghitten közössé-
givé tenni.

A négy hét során pénteken és
szombaton egyaránt kirakodóvásár,
kézmûvesek és borházak is kínálják
termékeiket.

A részletes programot lapunk
ugyanezen oldalán közöljük.

Vastag Csaba rajongók százai elõtt énekelt.

A kicsiket bûvész-show is szórakoztatta.

Vastag Csaba
énekelt

Újdonság a városi kínálatban
Újdonságként jelenik meg városunk programkínálatában az az ös-

szeállítás, mellyel az adventi idõszakban kínál kikapcsolódási lehetõsé-
get városunk vendégeinek és lakóinak a Tourinform-iroda és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület.

PROGRAMOK AZ ADVENTI ÜNNEPKÖRBEN

NOVEMBER 25. (PÉNTEK)

19.30–00.30: Éjszakai élményfürdõzés

NOVEMBER 26. (SZOMBAT)

11.00–19.00: Élõ betlehem, állatsimogató (Fürdõ fõépület elõtti tér)
17.00: Fúvóskoncert Tatár Csaba vezetésével (Fürdõ fõépület)
18.00: Gyertyagyújtás (Fürdõ fõépület elõtti tér)

DECEMBER 2. (PÉNTEK)

19.30–00.30: Éjszakai élményfürdõzés

DECEMBER 3. (SZOMBAT)

11.00–19.00: Élõ betlehem, állatsimogató (Fürdõ fõépület elõtti tér)
17.30: Igricek (Fürdõ fõépület)
18.00: Gyertyagyújtás (Fürdõ fõépület elõtti tér)

DECEMBER 10. (SZOMBAT)

11.00–19.00: Élõ betlehem, állatsimogató (Fürdõ fõépület elõtti tér)
11.00–17.00: Családi nap érdekes programokkal a Zalakarosi Vö-

röskereszt Alapszervezettel
18.00: Gyertyagyújtás (Fürdõ fõépület elõtti tér)

DECEMBER 17. (SZOMBAT)

11.00–19.00: Élõ betlehem, állatsimogató (Fürdõ fõépület elõtti tér)
17.00: Zalakarosi nõi kar karácsonyi koncertje (Fürdõ fõépület)
18.00: Gyertyagyújtás (Fürdõ fõépület elõtti tér)

Egész nap borházak, kézmûvesek 
és kirakodó vásár várja a vendégeket!

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják!
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A Goodeyar rajzversenyt is szer-
vezett 3-4 éves és 5-6 éves korosz-
tályban, „Kedvenc közlekedési esz-
közöm” témában. A zalakarosi ovi-
sok szép számmal készítettek raj-
zokat mindkét korosztályban. Az
alkotásokra a facebook  megfelelõ

oldalán tetszésnyilvánításokat lehe-
tett tenni. A zalakarosi szülõk és is-
merõseik összefogását jelzi a ma-
gas számú lájkolás az 5-6 éves kor-
osztályban Siffer Boglárka, a 3-4
éveseknél pedig Horváth Sára mun-
kájára. Ennek meg is lett az ered-

ménye, hiszen a támogatás mellett
a zsûri is Siffer Boglárka rajzát hoz-
ta ki gyõztesen a kategóriájában. Õ
egy futóbiciklit, ábrázoló eszközö-
ket, játék kormányokat nyert az
óvodának. Bár az alsó korosztály-
ban szereplõ Horváth Sára nem ka-
pott dobogós helyezést, de 10 ext-
ra láthatósági mellényel és 10
Garfield plüssmacskával díjazták a
szervezõk a zalakarosi óvoda kate-
górián belüli aktív korteskedését.

Az óvoda örömét csak erõsítet-
te, hogy szerepelt az elsõ 200 re-
gisztráló óvoda között. Így a be-
ígért 20 gyerek és 2 felnõtt látható-

sági mellényt is megkapta. 
A gyerekek szívesen

húzzák fel a mellényeket
az óvodán kívüli közleke-
dés alkalmával.  Tudják,
miért jó, ha rajtuk van, tet-
szik a mellény hátán levõ
kis állatfigura is.

Az óvodapedagógu-
sok, szülõk is örülnek a
mellényeknek, hiszen így
nagyobb biztonságban
tudhatják az utcán gyer-
mekeiket.

A zenekar a házigazdák kérésé-
re magyar szerzõk mûveit játszotta:
a repertoárban Bartók Béla és Far-
kas Ferenc darabjai szerepeltek, az
elõadást a testvérkapcsolatok 20.
évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepségen hallhatta a közönség.
Ráadásként és meglepetésként a
muzsikusok vendéglátóikkal, a helyi
zeneiskola igazgatójával és felesé-
gével igazi örömzenét játszottak
együtt az ünnepséget követõ, kö-
tetlen és szívélyes hangulatú foga-
dáson.

Peter Michielsen igazgató, a
Puchheimi Ifjúsági Zenekar veze-
tõje jelezte: szívesen jönne
együttesével Zalakarosra és ven-
né fel a kapcsolatot az itteni ze-
neiskolával. E szándékot dr. Her-
bert Kränzlein, Puchheim polgár-
mestere is szívesen támogatná. A
kapcsolattal a zalakarosi közön-
ség is sokat nyerne, hiszen az ifjú-
sági zenekar 2007-ben és 2010-

ben megnyerte a Bécsben rende-
zett nemzetközi vonószenekari
versenyt. A zalakarosi Vonós Ka-

mara Együttes a közeljövõben
fellép a megyei tanári hangverse-
nyen Keszthelyen, a Festetics-kas-
télyban, de Zalakaroson a temp-
lomi adventi koncerten és az is-
kolai karácsonyi hangversenyen is
hallhatjuk õket.

A vonós kamarazenekar sikere
Az önkormányzat és a lakosság októberi, Puchheimben tett látoga-

tása alkalmából mûvészeti csoportjainkat a Vonós Kamara Együttes
képviselte Tarnai Lászlóné vezetésével.

A Vonós Kamara Együttes és a puchheimi zeneiskola vezetõje és zenetanára.

AZ EZÜST KLUB
KRÓNIKÁJA

Október 19-i klubnapunk
fõ témája az ’56-os forrada-
lomról való megemlékezés
volt. Részvétteljes hangulat-
ban emlékeztünk a hõsökre.
Utána az Illemtan sorozatunk
aktuális témája, a betegláto-
gatás következett.

November 2-án a követke-
zõ klubnapunkon emlékez-
tünk a 200 éve született Liszt
Ferenc zeneszerzõre.

Aktuális illemtani soroza-
tunk utolsó része a temetés
volt. Az ezzel kapcsolatos be-
szélgetés éppen halottak
napjára esett, megemlékez-
tünk elhunyt klubtagjainkról,
egy-egy mécsest gyújtva.

Közeleg klubunk 10 éves
fennállásának megünneplé-
se. Már most elkezdtük az
elõkészületeket a mûsor ki-
vitelezésére. Három csoport-
ra osztva vázoltuk a témá-
kat, a szereplõket, beosztá-
sukat. A szövegek meg-
írása, tisztázása folya-
matban van, a próbák
úgyszintén. Minden
klubtagunk szerepelni
fog, a 10 év mûsor kavalkád-
ja kerül majd terítékre.

A szereplõk és a szervezõk
lelkesedése határtalan.
Együtt emlékeztünk hét, ez
idõ alatt elhunyt klubtársunk-
ra, nosztalgiával gondoltunk
az indulás kezdeti idõszakára.
Tíz éve, éppen Mikulás napján
kezdõdött klubunk döcögõs,
majd egyre sikeresebb élete.
A kezdés nagyon szegényes
volt. A Közösségi Ház elavult,
rozzant bútorzatával indul-
tunk, elsõ Mikulás-ajándé-
kunk szalvétába csavart cse-
kély, jelképes ajándék volt.
Tíz év alatt mérföldkövekkel
léptünk elõre, a 11 alapító
taglétszám 40-re emelkedett!
Eszközeink, bútorzatunk je-
lentõsen javult, anyagi hely-
zetünk úgyszintén: az önkor-
mányzat támogatásával és a
tagdíjakból tartjuk fenn ma-
gunkat. Ilyen körülmények
között várjuk a tízéves évfor-
dulót, melynek megrendezé-
séhez pályázati támogatást
nyertünk az önkormányzat ci-
vil alapjából. 

Ezüst Klub

Karosi civil tér OVIS HÍREK

Biztonságosan a gyerekekkel
Az idén májusban regisztrált a zalakarosi óvoda a Goodeyar „ Biz-

tonságos óvoda” programjára, melynek során a Goodeyar cég közle-
kedésbiztonsági és oktatási eszközöket szándékozott térítésmente-
sen eljuttatni az elsõként regisztráló 200 óvodának. Ezt tette annak
érdekében, hogy a gyerekek minél nagyobb biztonságban legyenek a
közutakon. Az óvoda  nevelési programjában szintén szerepel a gya-
logos közlekedés alapvetõ szabályainak megismerése, a közlekedés
gyakorlása.
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A beruházást Szabadics Zoltán, a
Zrt. elnöke, Manninger Jenõ, a me-
gyei közgyûlés és a Nyugat-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanács el-
nöke, valamint Varga Miklós,
Zalakomár polgármestere adta át.

Szabadics Zoltán rámutatott: a
cég dinamikus fejlõdése megköve-
teli a mélyépítési munkák kivitele-
zésében használt gépállomány fo-
lyamatos fejlesztését, bõvítését, en-
nek háttérbázisát biztosítja a
zalakomári telephelyük. 

A lakatos, valamint gépjármûsze-
relõ mûhely mai igényeknek nem
megfelelõ részét lebontották, helyé-
re egy 211 m2-es új gumiszerelõ és

magas nyomású mosó mûhely épült,
mely szervesen kapcsolódik a régi
épülethez. A csarnokméret megnö-
velése elõsegíti a funkcióbõvítést, a
korszerûsítés a fenntartási költségek
csökkentését; a gépek mûszaki álla-
potának gyors és hatékony biztosítá-
sa, pedig azok állásidejének csökken-
tését jelenti. A Szabadics Zrt. környe-
zet irányítási rendszerének program-
jában meghatározott célként szere-
pelt a zárt rendszerû gépjármûmosó
berendezés beszerzése, amely ezzel
a pályázattal szintén teljesítésre ke-
rült. A beruházással 134 munkahely
megtartása és további 3 új létrehozá-
sa valósulhatott meg.

– A régióba mindeddig 5 milli-
árdos fejlesztés valósulhatott
meg, a legtöbb pályázat – bár a
feltételek nagyon kemények –,
megfelelt a kiírásnak, és nyert is.
Különös öröm azonban, amikor

olyan településen kerül sor át-
adásra, mely hátrányosabb hely-
zetben van, és rengeteg egyéb
problémát kell megoldania – jelez-
te Manninger Jenõ, hozzátéve: a
Szabadics Zrt. jelentõs szerepet ját-
szik Zalakomár és a térség életé-
ben, s eddig is számos beruházás
valósulhatott meg náluk. A cég és a
Szabadics család Zalakomárban be-
töltött szerepét méltatta Varga
Miklós is. A beruházást a szalagát-
vágás ünnepélyes pillanatai után a
vendégek bejárás során maguk is
megtekinthették.

Telephelyfejlesztés uniós támogatással
Ismét komoly eredményekrõl számolhat be a zalakarosi vállalkozá-

sok között is kiemelkedõ szerepet betöltõ Szabadics Zrt. A cég 14,8
millió forint Európai Uniós támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés” cí-
mû pályázati kiíráson. A források segítségével ezúttal a társaság
zalakomári telephelyén hajtottak végre 37 millió forintos összköltség-
vetést meghaladó kapacitásnövelõ és munkahelyteremtõ beruházást.

ÜNNEPSÉG A SZABADICS ZRT.-NÉL

Minden bizonnyal ennek is kö-
szönhetõ, hogy a programon közel
170-en vettek részt. A vendégeket a
házigazda nevében Novák Ferenc,
városunk polgármestere, valamint
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa pol-
gármestere, országgyûlési képviselõ
is köszöntötte. A Magyar Víziközmû
Szövetség elnöke, Kurdi Viktor be-
szédében a víziközmû rendszer vár-
ható változásairól, ha úgy tetszik: a
víziközmûvek államosításának kér-
désérõl szólt, jelezve: a hatósági
árak bevezetésére az önkormány-
zatok eltérõen fognak reagálni, hi-

szen azokon a helyeken, ahol a víz-
díjakba eddig nem építették be az
amortizációs költségeket, komoly
áremelkedésekre is lehet számítani;
s lesznek olyan települések is, ahol
nagy változás nem várható.

Érdeklõdést váltott ki az ismert
közgazdász, egyetemi tanár, dr.
Csath Magdolna elõadása. A ma-
gyar gazdaság jelenlegi állapotát
ecsetelõ elõadásának legfõbb
konklúziója az volt: versenyképes-
ség tekintetében sajnos, hátul kul-
logunk, lehetséges kitörés a mun-
kahelyteremtéssel, illetve az okta-

tási rendszer tehetséggondozást
elõsegítõ programjainak elõtérbe
helyezésével várható. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A tanulmányutak csak egyik

eleme Zalakaros turisztikai piacon
való megjelenésének, ha úgy tet-
szik: egyik lehetõsége, ehhez kap-
csolódnak a különféle reklámok,
szakvásárok, egyéb megjelenések.
Nagyon fontos ugyanakkor a ter-
mék megismerése, kipróbálása,
így a tanulmányutaknak ebbõl a
szempontból fontos szerepe van –
fogalmazott Jámbor Tímea, a város
komplex (fürdõ/város/szolgáltatók)
marketingjéért felelõs szakember.

Hangsúlyozta: a helyi szolgálta-
tóknak ugyanakkor látni kell, hogy
Zalakaros hármas egységben
(fürdõ/szolgáltatók/természeti kör-
nyezet) való bemutatása, kommu-
nikálása hozza meg a sikert hosszú
távon. 

– Úgy vélem, Zalakaroson a
szolgáltatók nem egymás konku-
renciái, hanem egyedi kínálatuk-
kal a zalakarosi komplex kínálati
paletta egymás szolgáltatásait ki-
egészítõ partnerei, akik jól meg-
férnek egymás mellett. A közös
megjelenés során is megtalálhat-
juk egy-egy szolgáltató azon kíná-

latát, mely az összkínálatban
egyedüli, érdekes vagy különleges.
Ez a tanulmányút is éppen ennek
az egységnek a bemutatását cé-
lozta meg a közérdek szem elõtt
tartása mellett. A szállodák mind-
egyike tudott egyedit mutatni a
vendégeknek. Az Aphrodite Hotel
például a farmját, az AquaTherm a
romantikus hétvégét ígérõ hangu-
latát, az Art Hotel a mûvész-kör-
nyezetét, a MenDan a minõségi
gasztronómiáját, a Karos Spa az
egészségmegõrzõ lehetõségeit, a
Freya azt, hogy a fürdõvel egye-
dül õ rendelkezik alagút összeköt-
tetéssel, és sorolhatnám. Mind-
egyikükben van valami plusz, va-
lami egyedi, valami más, egy cso-
korba szedve azt sugallja:
Zalakaroson számos lehetõség kö-
zül válogathat a vendég. A tanul-
mányút résztvevõi ezt érzékelték
is, nyilván az út eredményeként
megjelenõ cikkekben ez meg is je-
lenik. A study tour kapcsán meg-
jelent írásokat, azokat a negyed-
éves akcióterv részének tekintve,
természetesen mi is felhasználjuk
– jelezte a szakember.

Újságírók tanulmányúton

Városunkban tartotta igazgatói értekezletét a Magyar Víziközmû
Szövetség. A MenDan Hotelben tartott szakmai találkozó a MAVÍZ és
a most 95 éves  Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. közös szervezésében
zajlott, az értekezlet fõ témáját a vízmûvekkel kapcsolatos állami sza-
bályozási elképzelések adták.

Hatósági áras lehet a vízdíj
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– Mióta él Zalakaroson?
– Több mint húsz éve, 1988-

ban, Papp Lajos szívsebész taná-
csára, egy komoly szívmûtét után
kerestem és találtam meg magam-
nak ezt a csodálatos települést.
Igaz, a letelepedés nehézkes volt
számomra, többen nem láttak itt
szívesen, de azért csak gyökeret
vertem itt, s jól is érzem magam
Karoson.

– A tárogatózást hol, kitõl ta-
nulta?

– Kottaolvasást nem tanultam
sehol, az iskolán kívül, kisgyermek
koromban. De melyikünk ne tu-
dott volna fûzfa síppal vagy ki-
vájt bodzaággal sípolni, melyik
cserkész ne tudott volna elfújni
trombitán dalokat…! Én is így ta-
nultam fújni, kezelni a hangszere-
ket, a dallamokra meg magam jöt-
tem rá. A tárogatót 1983-ban vet-
tem egy kedves ismerõsömtõl.
Egyiptomi rózsafából, ezüst vere-
tekkel, gombokkal, még 1896-ra, a
millenniumra készült. Csodálatos
darab, sokat ér. Nemcsak
pénzben…  nekem nem is azért
értékes… hanem, mert amikor
ezen játszhatok, amikor tárogatón
fújhatom el a Boldogasszony
anyánkat, vagy a kuruc nótákat,
olyan, de olyan csodálatos érzés
járja át a lelkemet újra, és újra!
Mindegy, hányadszor játszom,
mindig ugyanaz a felemelõ, mél-
tóságos érzés lesz rajtam úrrá. És a
közönségen is. Amikor könny csil-

lan a szemekben
a tárogatószóra,
az valami leírha-
tatlan, szép do-
log nekem, aki
játszom, és an-
nak is, aki azt át-
éli.

– Biztosan
vannak igazán
e m l é k e z e t e s
szereplései. Me-
lyikre, melyekre
gondol vissza
legszívesebben?

– Itt, Zalakaroson a legszebb
emlékem az Árpád-szobor avatá-
sához fûzõdik, ahol tárogatózhat-
tam a közönségnek. Itt ismerhet-
tem meg Tõzsér Erzsébet szob-
rászmûvészt is, akire nagy-nagy
szeretettel gondolok ma is… De
csodálatos volt a nagykanizsai
Nagy Magyarország emlékmû új-
bóli felállítása, az akkori ünnep-
ség, ahol szintén felléphettem.
Azt az érzést, ami ott, akkor,
mindannyiunkat áthatott, leírni
nem is lehet… Büszke vagyok ar-
ra, hogy tárogatózhattam Papp
Lajos szívsebésznek, az õ kifeje-
zett kérésére, s arra is, hogy a ka-
nizsai belgyógyászati részleg fel-
újítási ünnepén játszhattam. Az
én nevemre palackozott, ajándék-
ba kapott bort becses emlékként
õrzöm. Pénzt soha nem fogadok
el a fellépésekért. Nem emiatt ját-
szom.

– Gobelineket is hímez. Ez
azért nem annyira férfi-elfoglalt-
ság. Honnan az indíttatás?

– Megboldogult feleségem egy
hímzését fejeztem be egyszer, va-
lahogy kedvet kaptam hozzá. Igaz,
akkor kaptam hideget-meleget,
de a kedvemet nem vette el. Az-
óta készülnek a képek. Itt is lát-
hatja õket – mutat körbe a lakás-
ban – a szobámban Jézus, Szent
Erzsébet és Mária képe. Gyönyörû,
ahogy reggel a nap rájuk süt, meg-
világítja alakjukat; ez itt a
kisunokám, itt édesanyámat min-
táztam meg, ez pedig én vagyok,
fiatal katonaként.

– Hány évesen is vonult be?
– Repülõ mûszaki iskolás vol-

tam, amikor 17 évesen bevonultat-
tak. Akkor már õrmesteri rangom
volt, amiért zsoldot is kaptam, az-
zal segítettem anyámat, aki ott-
hon még öt testvéremet nevelte.

Édesapám akkor már nem élt. ’44-
ben Dunaszekcsõnél vetettek be
elõször, Bajánál orosz harapófogó-
ból szabadultunk, Celldömölkre
vittek aztán, ahol a Szent László
hadosztály nehézfegyver századá-
ban szolgáltam. Hatszázból há-
romszázan maradtunk… szörnyû
idõk voltak… engem is aknaszi-
lánk sebesített – ez már
Ipolyszalkánál volt –, nyomait a
szememnél és a lábamon máig õr-
zöm.  Aztán Vasboldogasszonyfa,
Rábakeresztúr, megint Celldö-
mölk… bujkáltunk az oroszok
elõl, körben az országban. Körül-
ményesen, de hazaértem Új-
helyre… édesanyámnak megölelni
sem engedtem magam: hemzseg-
tem a tetvektõl… gondolhatja, mi
volt akkor, a háborúban…

– Mi következett a háború
után?

– Rokonaim mondták, hogy
hagyjam el Sátoraljaújhelyet, meg
olyan munkát keressek magam-
nak, amibe nem nagyon kötnek
bele. Merthogy engem Horthy
Jugendként tartottak számon, s a
háború után ez veszélyes megbé-
lyegzés volt. Így hát Diósgyõrbe
mentem kohásznak. Mestervizs-
gát is tettem – ez akkor csak hár-
munknak sikerült, én máig büszke
vagyok rá. Keményen dolgoztam,
húsz évig. 56 évesen nyugdíjba
mehettem. Persze, közben meg-
nõsültem, két gyermekünk lett…
Késõbb Siófokra költöztünk, az-
tán ide. Innen már ismeri a törté-
netet.

– Honnan a vitézi név?
– Édesapám, aki elsõ világhábo-

rús hõs volt, kapta meg ezt, én pe-
dig büszkén vettem föl és örökí-
tettem tovább. Én magam, lányom
és fiam is vitézi rend tajgai let-
tünk, ez a mi családunkban na-
gyon fontos dolog. Ahogyan a tá-
rogatózás is az, sõt, az acéltól sem
váltam meg ; igaz, már csak tût
fogok – teszi hozzá nevetve.

Balpataki István búcsúzóul el-
árulta: dédelgetett terve, hogy jóté-
konysági koncerteket szervez a kör-
nyezõ településeken, s a befolyt
pénzt az arra rászoruló iskoláknak
iskolatej vásárlásra ajánlja fel. Ter-
mészetesen a koncert fõszereplõje
a tárogató lesz.

A közelmúltban tartotta elnökségi találkozóját a Balaton Turizmus Szö-
vetség, melyen a szövetség tagjaként Szécsényi Szabolcs Tourinform-iroda
vezetõ személyében városunk is képviseltette magát. A résztvevõk a Ba-
latoni TDM kiemelt feladatairól, valamint a szövetség ez évben még vég-
rehajtandó feladatairól tárgyaltak, valamint megvitatták a szövetség idei
évi tevékenységét.

Zalakarosról jöttünk
AKIT BEMUTATUNK: VITÉZ BALPATAKI ISTVÁN

Vitéz Balpataki István esetében a Zalakarosról jöt-
tünk kifejezés helyett talán a Zalakarosra jöttünk vol-
na találóbb. Az újságokban, rádiókban tárogatómû-
vésznek és gobelinhímzõnek titulált férfi ugyanis
nem városunk szülötte. Balpataki István 1924-ben Sá-
toraljaújhelyen látta meg a napvilágot, s egészségi
állapota hozta a nyugalom és gyógyulás szigetének
tartott Zalakarosra. Sokan ismerik nálunk Pista bá-
csit. Különös jelenség õ – vitézi címe, egyenruhája, no
és a csodálatos, több mint százéves tárogatója és a
hangszeren játszott zenéje számos karosi elõtt is-
mert.

Parlagfû akció
Befejezõdött a Zalakaros Város Önkormányzata által meghir-

detett parlagfû gyûjtési akció. A 2011. augusztus 20. szeptember
30. közötti akcióban 50 db, még nem virágzó parlagfû gyûjtése
után 1 db „sorsjegy” került átadásra. Az akcióban az idén 5 fõ
vett részt, részükre emléklapok átadása mellett vásárlási utalvá-
nyokat osztanak ki november 22-én, összesen 25.000 Ft érték-
ben. 

BTSZ elnökségi találkozó



Kovács Tamás elmondta: házi
versennyel veszi kezdetét a sakko-
zók egyéni küzdelme, ahol a tanu-
lók eldöntik, ki képviselheti az isko-
lát a városkörnyéki versenyen,
melyre a Móra Ferenc Általános Is-
kolában kerül sor 2011. november
18-án. 

– A korábbi évek sikereibõl ki-
indulva reméljük, hogy valameny-
nyi korosztályban sikerül bejutni a
megyei döntõbe, amely az idén
Nagykanizsán kerül megrendezés-
re. Varga Zsófia, aki korábban
rendre szállította a megyei ver-
senyrõl a dobogós helyezéseket,
elballagott, de reméljük, hogy a
helyébe lépõk is felveszik a ver-
senyt a Csuti SK és a Nagykanizsai
Tungsram növendékiskoláival
szemben – jegyezte meg.

Novemberben megkezdõdnek a
teremlabdarúgás diákolimpia város-
környéki selejtezõi is. A I. korcso-
port küzdelmeire szintén a Móra-is-
kolában, a III. és IV. korcsoport küz-
delmeire Zalakomárban, a II. kor-
csoportéra Miklósfán kerül sor. 

– „Örök második”-ként készü-
lünk az 1-5. osztályos diákok játé-
kos sportvetélkedésére, melyre
2011. december 14-én Galambokon

kerül sor. Reméljük, hogy a több
sportfeladatból (kötélhúzás, lab-
dapasszolás, sorvetélkedõk, stb…)
álló versenyen sikerül egy hellyel
elõbbre lépni, s az idei vetélkedõt
megnyerni – mondta a pedagógus.
– Ugyancsak decemberben kerül
megrendezésre az úszók házi ver-
senye, a Mikulás Kupa, mely a vá-
roskörnyéki diákolimpia küzdel-
meire való felkészülés is egyben.
Az elmúlt tanévben több tehetsé-
ges úszó (Kötõ Viktória,
Angyalosi Dóra, Hajmási Bálint,
Farkas Richárd) is elballagott, en-

nek ellenére reménykedünk, hogy
tudjuk õket pótolni. Az úszók el-
várása a városkörnyéki versenyrõl
a megyei döntõbe jutás, a megyei

döntõben dobogós helyezések el-
érése, de számítunk országos dön-
tõbe való jutásra és ott jó ered-
mény megszerzésére is.

Kovács Tamás elmondta még,
hogy a diákok felkészülését a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Alapítvány sporteszközök vásárlá-
sával és a sakk utánpótlás edzõi dí-
jával támogatta.

– Az idei évben tanulóinknak
ezeken a versenyeken kell iskolá-
jukat képviselniük, reméljük, sike-
rül az elvárásainknak megfelelni-
ük, így sok szép eredménnyel
gazdagíthatják a Móra Ferenc Ál-
talános Iskolát és városunkat. Ter-
mészetesen a diákolimpia küzdel-
mei januárban is folytatódnak,
errõl és az eredményekrõl termé-
szetesen tájékoztatjuk olvasóin-
kat – jelezte.
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PÁLYÁZAT
A Zalakomári Plébánia

amatõr BETLEHEM készítõ pályázatot hirdet.
Téma: Betlehemi történet bemutatása.

Pályázhat minden mûkedvelõ alkotó egyéni 
vagy/és csoportos formában max. 3 db alkotással. 

A megjelenítés kritériuma: min. 3 szereplõs legyen a pályamunka.
A pályamûvek tetszõleges technikával készíthetõk, 

bármilyen anyagból és eszközzel. Mérete: max. 1 m x 2 m.
A jelentkezés határideje: 2011. december 2. (péntek)

Az alkotások beadási határideje: 2011. december 12-16.
Az értékelés korcsoportonként történik: 

I. kat.6-10 év; II. kat. 11-14 év; III. kat.14-18 év; IV. kat.
18 év felett (csak egyéni)

Az eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadás 2011. december 17-én
a Zalakomári tempolomban a Betlehemes nap keretében.

A pályázatra beadott alkotások kiállításra kerülnek 
a Zalakomári templomban, 

mely megtekinthetõ a díjátadás napján 10 órától.

További információ: Szi-Márton János (plébános) 
06-30-244-3441 (plebania-zalakomar@freemail.hu); 

Hajmásiné Török Gyöngyi (gyongyi.torok@freemail.hu)

Startra készen, indulnak a küzdelmek
Megkezdõdnek a küzdelmek a különbözõ sportágak diákolimpia

versenyein, ahol természetesen a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai,
csapatai is megmérettetnek. Ennek apropóján Kovács Tamás testneve-
lõ tanárral beszélgettünk az idei évben elõttük álló versenyekrõl és a
reményekrõl.

Az úszóktól több megyei döntõbe jutást várnak az edzõk.



Az ott élõ, vagy ott ingatlannal
rendelkezõ tulajdonosoknak az ön-
kormányzat közmûfejlesztési hoz-
zájárulást állapított meg, akik közül
idõközben többen jelezték, hogy –
különféle okokra hivatkozva – az
összeg csökkentését, vagy a részlet-
fizetés lehetõségének megállapítá-
sát kérik.

A kérdés a novemberi rendkívü-
li ülésen a testület elé is került. A
téma tárgyalása során elhangzott:
bár a hozzájárulás mértéke a többi
közmû hozzájáruláshoz viszonyítva
magasnak mondható (184 ezer fo-
rint), az önkormányzat az összeg
megállapításakor már így is komoly
vállalásokat tett azzal, hogy a teljes
összeg 75 százalékának kifizetését
magára vállalta, mivel az út másik
oldalán csak az önkormányzat a tu-
lajdonos. (Hozzá kell tenni: az utol-
só években több utcában nem kel-
lett hozzájárulást fizetni, de azért,
mert azok az építések pályázati
pénzekbõl valósultak meg!). Így te-
hát az ott élõknek az eredeti, közel
400 ezer forint helyett kell, kellene
a 184 ezer forintot kifizetni. Emiatt
– hangsúlyozták a képviselõk – a
város több engedményt nem tud
tenni, ezért a hozzájárulással kap-
csolatos rendeletét nem módosítja,
és tájékoztatja az ingatlantulajdo-
nosokat arról, hogy az önkormány-

zat által megállapított, a tulajdono-
sokra háruló közmûfejlesztési hoz-
zájárulás fizetési kötelezettségnek
kötelesek eleget tenni az út vonat-
kozásában. A többi közmû vonat-
kozásában pedig több könnyítésre
van lehetõség, amelyet biztosít is
az önkormányzat.

Gyöngyvirág sor
Ünnepélyesen is fölavatták néhány hónappal ezelõtt a Gyöngyvirág

soron azt az utat, melynek megvalósításával az említett utca közmû-
vesítése teljessé vált.

2011. november 17.8

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

BÉRBEADÁSI
PÁLYÁZAT

Zalakaros Város Önkormányzata bérbeadás céljából nyilvános pá-
lyázatot hirdet:

a Zalakaros Termál u. 1. szám alatti Sport Hotel „A” épületére
(819 m2 alapterületû, bútorozott, étterem, 100 adagos konyha illetve
a leltár szerinti berendezések és tartozékok) a hozzá tartozó Termál
utca felõli kerthelyiséggel. (Bérleti díj összege: 2011.január- március
hónapokra 200 ezer Ft + áfa/hó, 2011. áprilisát követõen pedig 500
ezer Ft + áfa/hó)

A részletes pályázati felhívás a 
http://varoshaza.zalakaros.hu/onkormanyzat/lakossagi-tajekoztato

internetes oldalon megtekinthetõ.

A pályázatokat 2011. december 5-én 9.00 óráig lehet benyúj-
tani Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A pályá-
zati anyagok ugyanitt átvehetõek.

TÁJÉKOZTATÓ

Zalakaros Város Polgármestere tájékoztatja a település lakosságát,
üdülõvendégeket, hogy

2011. november 24-én (csütörtök) 17.00 órai kezdettel

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 

KÖZMEGHALLGATÁS-t tart,

melyre minden érdeklõdõt tisztelettel várnak. 

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácskozó terme

8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. 


