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Az eltelt év és az elvégzett
munka értékelése számomra nem-
csak a fizikai építkezéseket jelen-
ti, hanem az emberi kapcsolatok
gazdagítását is. Hiszen az anyagi
világot csak az emberek tehetik
élõvé, és az emberi munka és erõ-
feszítés az, amely a polgárok so-
kaságát közösséggé formálja. 

Az elmúlt évben kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk a település-
tisztaságra, a virágosításra, a
„szeplõs foltok” eltávolítására. El-
kezdtük rendbe tenni, megszépí-
teni a települési bejáratokat, fel-
mérettük állapotukat és folyama-

tosan újítjuk fel a korábban elha-
nyagolt önkormányzati ingatlano-
kat. Fedett rendezvényteret alakí-
tottunk ki, emellett több infrast-
rukturális beruházást hajtottunk
végre, így vízvezeték építésére,
útjavításokra, járdaépítésre került
sor. Az érintett lakosok régi vágya
teljesült a Gyöngyvirág sor hiány-
zó szakaszának aszfaltozásával, a
járda építésével a Panoráma úton.
Ugyancsak javítottunk az újmajori
településrész járdagondjain. Jelen-
tõs villamosenergia megtakarítást
várunk a közvilágításban a beépí-
tett feszültségszabályzókkal. Sze-

retnénk folytatni – anyagi lehetõ-
ségek függvényében – a jogos la-
kossági igények kielégítését.

A gazdasági biztonság mellett
fontos a lakosság összetartó erejé-

nek erõsítése. Elõször invitáltuk a
városházára a civil szervezetek ve-
zetõit, ahol is megköszöntem a ve-
zetésük alatt ténykedõ több mint
harminc csoport eddigi munkáját.
Ezt követõen két alkalommal is
szerveztünk civil napot, ahol a cso-
portok tagsága kötetlen program
keretében találkozott egymással.
Fontosnak tartom a településen
dolgozó különbözõ szervezetek
munkatársainak a megbe-csülését
is, ezért új kezdeményezésként
Szent György napon, Flórián na-
pon és a Mentõk Napján köszön-
töttem e három fontos területen
dolgozókat. Anyagi lehetõségeink
függvényében támogattuk a civil
szervezetek mûködését. Rendele-
tet hoztunk az újszülöttek, a fel-
nõtté válók és az idõsek köszönté-
sére és támogatására.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Kedves zalakarosiak! Újévi köszöntõ
Megköszönöm mindenkinek a munkáját és áldozatát, melyet csa-

ládjáért és városunkért tett. A közszférában dolgozóknak, a vállalko-
zóknak, kétkezi és szellemi munkásoknak, hogy településünk fejlõdé-
sét szolgálták. Gazdasági társaságaink, intézményeink munkáját; a ci-
vil szervezeteinknek pedig azt köszönöm, hogy közösségeket terem-
tettek, élményeket adtak az embereknek.

A hagyományokhoz híven az elmúlt év
utolsó képviselõ-testületi ülését követõen
került sor azoknak a kitüntetõ díjaknak az
átadására, melyekkel a városért tevékenyke-
dõk eddigi, kiemelkedõ munkáját kívánta el-
ismerni Zalakaros vezetése.

Az ünnepélyes esemény helyszíne ezúttal
az általános iskola volt, ahol a testület tagjai,  a
kitüntetettek és családtagjaik bensõséges han-
gulatban ünnepelhettek. Az elismeréseket
Novák Ferenc polgármester és dr. Józsa Zsanett
jegyzõ adta át.

Zalakaros Turizmusáért kitüntetõ díjat ka-
pott Császár István borász és e díjban részesült
posztumusz Ferencz Zoltán vendéglátós (az el-
ismerést felesége vette át.) 

(Folytatás az 4. oldalon.)

Hagyomány és új kezdeményezés 

A kitüntetettek a város vezetése társaságában. Ijf. Szabadics József a gyõztesek kupáját vehette át.

ÜNNEPELTÉK A KIEMELKEDÕKET ÉS A NAGYKORÚVÁ VÁLT FIATALOKAT
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Az infláció mértékének megfelelõen emelkedtek az idei évi szolgálta-
tások árai, errõl még a múlt év utolsó testületi ülésén született döntés. Az
átlagosan 4,2 százalékos emelés érvényes például a temetési helyek meg-
váltási és a közterület-használat díjakra is, valamint az önkormányzati tu-
lajdonban lévõ hirdetõtáblák, a pavilonok, a taxi-álláshelyek és kocsibejá-
rók után fizetett tételekre. Az általános forgalmi adó 25-rõl 27 százalékra
történt emelkedése miatt öt százalékkal drágultak a gyermekétkeztetés
díjai, a víz- és csatornadíjak a Vízmû közgyûlése által elfogadott mérték-
ben emelkednek majd. Nem emelkednek ugyanakkor a szociális étkezte-
tés díjai, a parkolási díjak, és nem emeli az önkormányzat a lakosságra há-
ruló szemétszállítás költségét sem.

A kiállítás már hosszú évek óta
napirenden szerepel a város kultu-
rális céljai között, ezzel a lépéssel
tehát komoly közelségbe kerül a
megvalósítás. A cél elérésében se-
gíthet, hogy a turisztikai egyesület
a Leader-pályázat keretében
ugyancsak adott be támogatási
igényt.

Az elképzelések szerint a tárla-
ton korabeli fotók, kiadványok, ér-
mek, képeslapok, ajándéktárgyak
mutatnák be a település és a
gyógyfürdõ múltját, fejlõdését. A
kiállítás a fürdõ fogadóépületének
földszintjén kapna helyet, s az ön-
kormányzat már a nyárra szeretné
a tárlatot közkinccsé tenni. 

A feszültségszabályozással tör-
ténõ költségcsökkentés lényege,
hogy a közvilágítási hálózat áram-
szolgáltatói betáplálási (mérési)
pontjainál olyan eszközök kerültek
felszerelésre, amelyek az esti/éjsza-
kai idõszakban
a hálózati fe-
szültséget né-
hány százalék-
kal csökkentik és ez által – lényeges
világítási szint csökkentése nélkül –
kevesebb energiát használ a közvi-
lágítási rendszer. Zalakaros város-
ban 16 mérési ponton vételez köz-
világítási méréssel az önkormány-
zat. Az éves közvilágításra fordított

áram- és rendszerhasználati díjak
összesen mintegy bruttó 11 millió
forintotot tesznek ki. 

A feszültségszabályozó beépítésé-
nek a 8 nagyobb fogyasztású mérõ-
körzeten van jelentõsége, ahol az éves

közvilágítási díj kb. 9,2 millió forint. 
Az elõzetes számítások szerint

az éves villamosenergia fogyasztás
18 százalékkal lesz kevesebb. A pro-
jekt megvalósulásával közvetve
évente 9,58 tonnával csökken az
üvegházhatású gázok kibocsátása.

FELHÍVÁS

Felhívjuk a lakosságát figyelmét, hogy a Saubermacher- Pannónia
Kft-vel 2011. szeptember 30-ig fennállt hulladékszállítási szerzõdé-
sünk alapján a régi hulladékgyûjtõ edények leadási határideje le-
járt november 15-vel. 

Kérjük, hogy aki a többszöri felhívás ellenére nem adta le még
a hulladékgyûjtõ edényét, az a Karos-Park Kft-nél ezt sürgõsen te-
gye meg, mivel a Saubermacher-Pannónia Kft. tulajdonában lévõ
edényekbõl a hulladék nem kerül elszállításra. Azok az állampol-
gárok, akik a hulladékgyûjtõ edényeket (listánkon leadásra kötele-
zettek között szereplõk) 2012. január 31-ig nem adják le a Karos-
Park Kft. Behiáki telephelyén, azok kötelesek megtéríteni az edé-
nyek értékét.

Kérjük a fent leírtak betartását ahhoz, hogy településünkön a
hulladékszállítást gördülékenyen és mindenki számára kielégítõ mó-
don tudjuk biztosítani.

Zalakaros Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ

A közvilágítással kapcsolatos lakossági hibabejelentések lehetõségei-
rõl az alábbi tájékoztatást szeretnénk adni ahhoz, hogy problémáikkal
sürgõs esetben közvetlenül is tudjanak a szolgáltatóhoz fordulni. 

Közvilágítási hibabejelentés (e-on):
Mûszaki hibabejelentés vezetékes telefonról ingyenes, de mobil-

telefonról is elérhetõ (0-24): Tel: 06-80-20-50-20. E-mail-en:
aramhalozat@eon.hu, http://www.eon-energiaszolgaltato.com/
index_eiroda.php?menu=2130406 (közvilágítási hibabejelentés inter-
netes oldala)

Hibabejelentés Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalában a Tele-
pülésfejlesztési Osztályon Bognár Ottó ügyintézõnél is (földszint
05.számú ajtó) megtehetõ (Tf.:93/340-100/124-es mellék). 

Tájékoztatásul közöljük a további szolgáltatók elérhetõségét is:
Gázszolgáltatási hibabejelentés (e-on):

Mûszaki hiba bejelentés esetén vezetékes vagy mobil telefonról in-
gyenesen hívható (0–24): Tel: 06/80-42-42-42. E-mail-en: gazinfo@eon.hu.

VÍZMÛ irányába történõ hibabejelentés:
Hibabejelentés 0–24 óráig díjtalanul hívható, az alábbi zöld szá-

mon: 06 80/314-019. A galamboki üzemvezetõség elérthetõsége:
93/358-340.

TÁJÉKOZTATÓ ZALAKAROS 
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJÉRÕL
2012. JANUÁR 1-JÉTÕL

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
Hétfõ: 8.00–12.00 óra, 12.30–14.00 óra. Kedd: 8.00–12.00 óra 

Szerda: 8.00–12.00 óra, 12.30–14.00 óra.
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs. Péntek: 8.00–12.00 óra.

OKMÁNYIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE: 
Hétfõ–kedd–szerda: 8.30–12.00 óra, 12.30–14,00 óra.

Csütörtök: ügyfélfogadás nincs.
Péntek: 8.30–12.00 óra.

POLGÁRMESTER ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
A hónap elsõ és harmadik hetén: hétfõ 8.00–10.00 óra.

JEGYZÕ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE:
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 óra.
Csütörtök: zárva. Péntek: 9.00–12.00 óra.

Korszerûbb közvilágítás 
Zalakaros város közvilágítási hálózatának korszerûsítése 2002-ben

megtörtént. Akkor csak a lámpatestek és fényforrások cseréjére került
sor, egyéb energiatakarékosságot célzó beruházás nem történt. A növek-
võ energiaárak az önkormányzatot arra ösztönözték, hogy hosszú távon
költségei csökkentésével és környezettudatos gondolkodással olyan fej-
lesztõ beruházásba kezdjen, amely energiahatékonysággal párosul.

KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL

Kiállítás a jutalomkeretbõl
Város- és fürdõtörténeti kiállítás elkészítésére fordítja az önkor-

mányzat a polgármester és az alpolgármesterek jutalomkeretére ko-
rábban elkülönített 1,6 millió forintot. Mindezt egyhangúlag szavazta
meg a képviselõ-testület decemberi soros ülésén. 

Inflációt követõ díjtételek
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– A turizmus szektor egyik leg-
dinamikusabban fejlõdõ területe
az egészségturizmus. Elõrejelzések
szerint 2022-re a turizmus és az
egészségipar együttesen a világ
egyik meghatározó gazdasági
ágazatává válik, melynek oka töb-

bek között a demográfiai változá-
sok, az egészségügyi reformok és
a  növekvõ versenyhelyzet. Az új
piaci környezetben a turizmus és
az egészségügy szorosan össze-
függ. A meghatározó küldõ piaco-
kat jelentõ fejlett országokban,
így Németországban, Ausztriában,
az idõs népesség aránya nõ. Az
egészségükre mindinkább odafi-
gyelõ, az utazás terén egyre ta-
pasztaltabb szeniorok növekvõ fi-
zetõképes keresletet jelentenek
az egészségturizmus iparág szá-
mára.  A jóléti társadalmakban

emellett nõ az igény a saját finan-
szírozású egészségügyi kezelések
turisztikai élményekkel való ösz-
szekapcsolására – jelezte a szakem-
ber, hangsúlyozva: ebbe az új piaci
környezetbe kell tudni belehelyezni
Zalakarost is.

Mint mondta: a Németországból
érkezõ gyógyulni vágyó vendégek
többsége repülõvel érkezik fürdõ-
városunkba. A repülõvel érkezõ
vendégek a sármelléki reptérre ér-
keznek a PA/Mutsch Reisen utazási
iroda, valamint a Salamon Reisen
utazási iroda szervezésében. Mind-
két beutaztató partner kiemelt sze-
repet kapott a 2012-es évi marke-
tingtevékenységben. 

– Az együttmûködés elindult,
melynek jó példája a 2011 õszén
városunkba látogató szakemberek
a német Rheuma Liga képviseleté-
ben, a PA/Mutsch Reisen szervezé-
sében. Zalakaros gyógyászati ke-
zelései értékesíthetõek az orosz
piacon is. 2012-ben Zalakaros,
mint a Kis-Balaton régió fürdõvá-
rosa képviselteti magát az orosz
piacon, melynek elsõ eseménye a
2012 márciusában megrendezésre
kerülõ Intourmarket kiállítás, vala-
mint az arra készülõ komplex ki-
advány városunkról, annak szol-
gáltatásairól és a régióról általá-
ban. 

Zalakaros, mint a Kis-Balaton ré-
gió fürdõvárosa az egészségmegõr-
zés és nyaralás komplex igényeinek
teljesítésére kiemelkedõen jó
adottságokkal rendelkezik. Az

egészségturizmusban a látogatók
alapvetõ motivációja az egészségi
állapot megõrzése (wellness), be-
tegségek megelõzése (medical
wellness). Ausztriából, Szlovákiából
érkezõ vendégeink számára 2012-
ben Zalakaros, az MT Zrt.-vel közö-
sen az adott ország nagykövetsé-
gein kiemelt szerepet kapva bemu-
tatkozik, mint a Kis-Balaton fürdõ-
városa. Az osztrák nagykövetségi
bemutatkozó 2012. november 4-én,
a szlovák pedig 2012. április 3-án
lesz. A 2012-es marketingterv része
a testvérvárosi kapcsolatok turiszti-
kai potenciáljának kiaknázása. Ezt a
törekvést jól példázza a 2012. már-
cius 28-án, Bécsben való városi be-
mutatkozás, melynek prezentáció-
ját Leopold Ott, az asperhfeni al-

polgármester vállalta magára.
Jámbor Tímea elmondta: a ha-

gyományos értelemben vett egész-
ségturizmus tartalma és fogalma
átalakulóban van. A hagyományos
gyógyászati tevékenységek iránya a
prevenciós-rekreációs irányba ha-
lad, illetve teret nyernek az orvosi
és más egészségügyi szolgáltatások
is.

Az egészségturizmuson belül a
wellness- és rekreáció turizmus a
gyógy turizmusnál szélesebb célcso-
portot jelent.  A rekreációs élmény
nemtõl, kortól, társadalmi helyzet-
tõl független, mindenki számára
megfelelõ utazási indok. Idén
Zalakarost, az egészségturizmus
fellegvárát Katus Attila aerobic vi-
lágbajnok hitelesíti.

– Katus Attilával egy közös, az
egész 2012-es évet átszövõ pre-
venciós programot dolgoztunk ki,
melynek elsõ programnapja 2012.
február 19. A prevenciós program

illeszkedik a város egészségturisz-
tikai tervébe. A programhoz a he-
lyi civil szervezetek is kapcsolód-
nak, melynek motorja a zalakarosi
Vöröskereszt. 2012. február 20-án,
kapcsolódva Katus Attila Fit Karos
programsorozathoz, a Vöröske-
reszt szervezésében Egészségna-
pot szervezünk. A programok havi
rendszerességgel szervezõdnek.

Emellett számos, szezonhosz-
szabbító céllal szervezett program-
ra is sor kerül idén.

– Zalakaros marketingterve
2012-ben olyan programokkal
egészült ki, melyek mind a
zalakarosi lakosok, mind a napi
fürdõlátogatók, mind pedig a
szolgáltatók vendégei számára
vonzó és értékesíthetõ terméke-

ket képeznek. Ezt a munkát már
2011 utolsó negyedévében elkezd-
tük, melyet a „Tök Jó Zalaka-
roson” programsorozat fémjelez,
mint a szezonhosszabbítás elsõ
eseménye. A „Tök Jó Zalaka-
roson” programsorozat alkalmá-
val belaktuk a fürdõ új fõbejára-
tának mind külsõ, mind belsõ te-
reit. A késõ õszi-téli programsoro-
zat lebonyolításához ez a helyszín
ideálisnak bizonyult. A sor 2012
elsõ negyedévében is folytatódik,
melyet a Magyar Kultúra Napján
„Kocsonya Mihály házassága” in-
teraktív színházi elõadás, a Valen-
tin Napi hétvégén Zséda élõ kon-
certje, valamint a március 15-ei Ta-
vaszköszöntõ alkalmával az éjsza-
kai fürdõzéssel egybekötött Var-
ga Miklós fellépés fémjelez. A ki-
váló programsorozat az év továb-
bi idõszakában is folytatódik –
foglalta össze az elképzeléseket a
Jámbor Tímea.

Zalakaros, az egészségturizmus fellegvára
ÚJ ELEMEK A VÁROSMARKETINGBEN, KATUS ATTILA HITELESÍTÉSÉVEL 

A képviselõ-testület az elmúlt év utolsó soros ülésén elfogadta a
város komplex marketing tervét, mely több elemében is új irányokat
szab a város, illetve a fürdõ marketingjének. Az idei évi tervekrõl Jám-
bor Tímeát, a város kommunikációs és marketing vezetõjét kérdeztük.

HPV oltás
A háziorvos megkezdte a

méhnyakrák elleni védõoltás
beadását. Az oltás elsõ részle-
tét az érintett korosztályban
azoknak a leányoknak, akiknek
szülei ezt kérték, már beadták,
a következõ oltás január végén
esedékes – tájékoztatta lapun-
kat dr. Heller Péterné védõnõ.

A HPV elleni védõoltás oltó-
anyagát az önkormányzat in-
gyenesen bocsátja az érintet-
tek rendelkezésére.

A város Katus Attilával prevenciós programot dolgozott ki.

A gyógyászati kezeléseket az orosz piacon is értékesítik.



(Folytatás az 1. oldalról.)

A Zalakaros Közmûvelõdéséért
címet a Bazsó-család tagjai kaphat-
ták meg: a nagyapa, Bazsó János,
valamint az unokák: Nagy Ákos,
Nagy Réka, Takács Orsolya és Takács

Petra, akik a város kulturális és civil
életének kiemelkedõ szereplõi.
Zalakaros Sportjáért kitüntetõ díj-
ban részesült Ifj. Szabadics József,
aki a Gyõztesek Versenye elnevezé-
sû moszkvai Onko-Olimpián, annak
egyébként egyetlen zalai résztve-
võjeként, a lövészet sportágban
szerzett aranyérmet, s aki most ér-
demei elismerésül egy igazi sport-
kupát vehetett át a polgármester-
tõl.

Az ünnepség keretében, most
elsõ ízben köszöntötte az önkor-
mányzat városunk nagykorúvá vált
fiataljait. Tizenegyen tettek foga-
dalmat, hogy szülõvárosuknak min-
dig hû polgárai maradnak, és meg-
õrzik Zalakaros múltját, értékeit.

A fiatalokat a város ezzel az es-
küvel teljes jogú polgáraivá fogad-
ta, ahogyan õk is talán ezzel az ese-
ménnyel átérezhették: mit is jelent
a szülõhelyhez kötõdni, mit jelent-
hetnek további életükben a
zalakarosi gyökerek.

A ifjakat Szabadics József, váro-

sunk díszpolgára látta el szimboli-
kus útravalóval. 

– Nem feltétlenül kell mindig a
szó szoros értelmében kiemelke-
dõnek lenni. De az fontos, hogy
abban, amit tesztek, amit vállal-
tok, valamennyien a legkiemelke-
dõbbet igyekezzetek nyújtani. Aki
pék szeretne lenni, legyen a kör-
nyék legjobbja ebben a szakmá-
ban. Aki or-
vos lesz, az
törekedjen
arra, hogy a
lehetõ leg-
jobb tudása,
emberséges
hozzáállása
révén vív-
jon ki tiszte-
letet magá-
nak – hang-
súlyozta.

Szabadics
József kö-
szöntõjében
felhívta a fi-

atalok figyelmét az emberi kapcso-
latok felbecsülhetetlen fontosságá-
ra.

– Nem az számít, hogy a face-
bookon hányan jelölnek be isme-
rõsként, hányan lájkolják, amit te-
szel, mondasz. Lehet az interneten
több ezer barátod, de ha a való
életben  nem találod meg azt a
néhány embert, akinek igazán
fontos vagy, s aki neked is igazán
fontos, mit sem érnek a bejelölé-
sek, a lájkolások. S ti, akik már las-
san eljuttok életetek azon szaka-
szába, amikor társat választatok
magatoknak, kívánom, találjátok
meg azt az egyet, az igazit, aki
mindig mellettetek áll, aki az
egyetlen, valódi társatok lesz
egész életetek során.

A szívhez szóló szavak után a fi-
atalok egy-egy szál virággal kö-
szönték meg szüleik eddigi támo-
gatását, segítségét. A megható pil-
lanatok után már kicsit könnye-
debb percek következtek: az ün-
nepség résztvevõi pezsgõvel koc-
cintottak egymásra, a remélt és
várt sikerekre, és egy boldog új év-
re.
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A Zalakarosi Egyházközség „En-
gesztelõ imanap”-ot tart 2012.
febr. 10-én pénteken 15 órától az
Isteni Irgalmasság templomban. A
17 órakor tartandó engesztelõ
szentmise vendégszónoka dr.
Sipos Imre szerzetes Miklósiból.
Mindenkit szeretettel vár Háda
László plébános és a Zalakarosi
Egyházközség. 

Búcsúzik
az üdülési

csekk
A Nemzeti Üdülési Szolgálat

Kft. (NÜSZ) által a közelmúlt-
ban rendezett cafetéria konfe-
rencián az érdekelteket arról
tájékoztatták, hogy a kft. 2012.
január 1-jével befejezte az Üdü-
lési csekk kibocsájtását. 

A még beváltatlan csekkek
– lejárati határidejüktõl füg-
getlenül –, ez év végéig be-
válthatók a szolgáltatóknál.
Az Üdülési csekk szerepét a
SZÉP Kártya veszi át, míg a
NÜSZ a továbbiakban az
egyetlen támogatott adózású
étkezési utalvány, az Erzsébet
utalvány forgalmazását végzi.

Az új cafetéria elem az
idén hideg és meleg étel vá-
sárlására egyaránt felhasznál-
ható. Az Erzsébet utalványt
január 20-án mutatják be,
elektronikus formájának
megjelenését is még ebben a
félévben tervezik. A kiboc-
sájtó célja, hogy a települések
90%-ában legyen olyan elfo-
gadóhely, mely fõtevékeny-
ségként élelmiszerértékesí-
téssel foglalkozik, ezt a háló-
zat építésénél is szem elõtt
tartották. Ezért van, hogy a
19 ezer meglévõ elfogadó-
helybõl 8644 a kis élelmiszer-
bolt, míg a fennmaradó ré-
szük hazai élelmiszerlánc, il-
letve vendéglõ, étterem.

A NÜSZ tájékoztatása sze-
rint városunkban egyelõre az
alábbi helyeken fogadják el
az Erzsébet utalványt: Arany-
szarvas Vendéglõ, Friskó Ven-
déglõ, Friskó Panzió és Étte-
rem.

(forrás: Turizmus 
Panoráma Bulletin)

Ez év január elsejétõl, egy bírósági döntés hatására a Szociális Alapellá-
tási Központ esetében minden, addig a munka törvénykönyve szerint
foglalkoztatott munkavállaló közalkalmazotti státuszú besorolást kapott,
amennyiben ezzel a felajánlott lehetõséggel élni kívánt.

A kistérségi társulási tanács ügyelt arra, hogy a munkatársak az addigi
feltételekkel kerüljenek átvételre. A munkavállalók az átsorolást a SZAK
vezetõje, Martonné Hanyi Judit kivételével elfogadták – informálta lapun-
kat Novák Ferenc polgármester, a kistérségi társulás elnöke.

A vezetõ munkaviszonya emiatt 2011. december 31-vel megszûnt. A
SZAK további vezetésével a társulási tanács Marton Balázst bízta meg a
késõbb kiírandó vezetõi pályázat elbírálásáig.

Hagyomány és új kezdeményezés 
ÜNNEPELTÉK A KIEMELKEDÕKET ÉS A NAGYKORÚVÁ VÁLT FIATALOKAT

Változások a SZAK-nál Engesztelõ
imanap

A nagykorúvá vált fiatalokat a képviselõk köszöntötték.

Beke Barbara virágot ad át szüleinek.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Sajnos több, már elõzetesen jó-
váhagyott beruházásunk megvaló-
sítása is csúszik, részben admi-
nisztratív okok, részben a korábbi
idõszak elõkészítetlen munkája
miatt. Ilyen az óvoda felújítása, a
közösségi közlekedés és a kerék-
páros turizmus fejlesztése. Befeje-
zõdött a fürdõ közel hárommilli-
árdos projektje. Városunk gazda-
sági alapjai a turizmuson nyugsza-
nak, ezért tovább folytatjuk az
ezt szolgáló fejlesztéseket, ez kü-
lönösen a für-
dõ esetében
s z ü k s é g e s .
Szorgalmaz-
tuk és segí-
tettük a szo-
b a k i a d ó k
egyesü leté -
nek megala-
kulását. Új ve-
zetõje lett a
fürdõnek és a
Tu r i s z t i k a i
Egyesületnek.
Hosszú idõ
után elõször
valósult meg
igazán a tele-
pülésért való
közös együtt-
gondolkodás a fürdõ, a Turisztikai
Egyesület és a város között. A
munkába álló városmarketinges
feladatai közül az együtt cselek-
vés megteremtése az egyik leg-
fontosabb feladat. 

Rendezvényeink színvonalát,
feltételrendszerét fejlesztettük,
szezonon kívül õszi és adventi
programok sokaságát szerveztük,
a „holt szezonban” pedig ingye-
nes lett a parkolás, ezzel is ked-
vezve az idelátogatóknak. Prog-
ramjainkat soha ilyen sokan nem
látogatták, soha ennyi rendezvény
nem szolgálta a kikapcsolódást.

Lakosságunk egészségének
tervszerû védelme érdekében
egészségügyi koncepció készült,
HP vírus elleni oltást finanszíro-
zunk. Lejárt a hulladékszállítást
végzõ céggel kötött szerzõ-
désünk, ezért új szolgáltatóval kö-
töttünk megállapodást; az átállást
zökkenõmentesen sikerült megol-
danunk. 

Zalakaros mindig törekedett
tartalmas partnerkapcsolatok ki-
építésére. Azt gondolom, hogy
ennek ápolását nagyon jó színvo-
nalon sikerült megvalósítani. Az
elmúlt egy évben ünnepeltük az
ausztriai Asperhofennel a 15 éves,

a németországi Puchheimmel a 20
éves együttmûködésünket, s a len-
gyel Olesnoval is példaértékû tar-
talmú volt a múlt év. 

A nyilvánosság szélesítését je-
lentette a Karosi Krónika gyako-
ribb megjelenése.

Sok testületi ülést tartottunk
az elõttünk álló feladatok meny-
nyisége és a feszített tempó mi-
att, ezért lelkiismeretes és kitartó
munkára volt szükség a képviselõk
és a hivatal részérõl az eredmé-
nyek eléréséhez. 

2012-ben lesz teendõnk bõven.

Bizonytalanságokkal, óriási válto-
zásokkal, az ország nehéz helyze-
tébõl fakadóan problémákkal kell
megküzdenünk. Életünk szinte
minden szeletét érintik ezek, így
az önkormányzatunkat, a hivata-
lunkat, a nevelési-oktatási intéz-
ményeinket és családjainkat.

De ne csak túlélni akarjuk az
elkövetkezõ idõszakot, bármeny-

nyire nehezedõ is az, hanem pró-
báljuk meg élni is! Megtalálva fe-
ladatainkat, megragadva az esé-
lyeket, jó lelkiismerettel megtenni
a lehetõ legtöbbet a családunkért,

a közösségein-
kért, a városun-
kért!

2012-ben pe-
dig méltókép-
pen kell meg-
emlékeznünk a
várossá válá-
sunk 15. évfordulójára. 

Településünk önkormányzata

nevében az új esztendõre minden
zalakarosinak, céljaink megvalósí-
tásában részt vevõnek, segítõink-
nek jó egészséget, sok boldogsá-
got és sikert kívánok!

Novák Ferenc
polgármester

A hagyományokhoz híven
újév elsõ hetében kéménysep-
rõk köszöntötték a városok
vezetõit, bízva abban, hogy a
hozzájuk kötõdõ hiedelmek
valóra válnak, s a kéménysep-
rõk igazán szerencsét hoznak
azokra a településekre, ame-
lyeken megfordulnak.

A Városházán a nagykani-
zsai Füstfaragók Kéménytech-
nikai Kft. ügyvezetõje, Kovács
József, valamint kollégája kö-
szöntötte Novák Ferenc pol-
gármestert, szerencsés új évet
kívánva Zalakarosnak.

Reméljük, aki kéményseprõt
látott, megforgatta saját ruhá-
jának gombját, különben oda a
füstfaragók jószándéka!

Kéményseprõs köszöntés

Kedves zalakarosiak! Újévi köszöntõ

Egy erdélyi településen, Désfalván jegyezték
le az alábbi köszöntõt:

Ismét egy esztendõ hanyatlik a sírba,
Nézhetünk utána nevetve vagy sírva.

Sokan biz örömest búcsúznak el tõle,
Azt várják, hogy különb lesz a követõje.

Itt állok magam is, azt óhajtom itten,
Jobb idõket érjünk, mint az elmúlt évben.

A mezõkön áldást, a hazában békét,
Az emberek szívében boldog egyetértést.

Ezért fohászkodunk, ezért ver a szívünk,
Adjon az Úr Isten Boldog Újesztendõt nékünk.

Kéményseprõs köszöntés

Tavaly elsõ alkalommal szervezett az önkormányzat civil napot.

Fedett rendezvényteret is alakítottak ki.
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KARÁCSONY-IDÉZÕ
Magunk mögött hagytuk a ka-

rácsonyt, a várakozás, az advent
idõszaka lassan már a szép családi
emlékeket gyarapítja. Engedjék
meg azonban, hogy kicsit vissza-
tekintsünk erre az idõszakra, és
bemutassuk, hogyan készültek
aprók és nagyobbak, civilek és in-
tézmények a karácsonyra! Remél-
jük, Olvasóink szívesen veszik ezt
a kis múltidézést.

Az iskolások hagyományos adventi gyertyagyújtással készültek az ün-
nepekre. A gyertyák lángjait minden alkalommal más-más iskolás gyújt-
hatta meg; a lángokat azok lobbanthatták fel, akik az eddigi hónapok so-
rán kiemelkedõ eredményeket értek el a sportélet, vagy a tanulmányi ver-
senyek terén.  Az iskolai karácsony rendkívül színvonalas koncerttel zárult,
melyen a zeneiskola növendékei, a Nõi Kar, valamint a Karos
Fúvósegyüttes lépett fel. S bár lehet, hogy nem illik kiragadni egy-egy sze-
replõt, hiszen mindenki fantasztikusat produkált, mégis engedtessék meg,
hogy Dékány Ábel hegedûjátékáról külön is megemlékezzünk. Akik hal-
lották és látták õk, bizonyára nem cáfolnak meg: csodálatos volt.

A koncert végén minden szereplõ és a nézõk is együtt énekelték a ka-
rácsony legszebb dalait,  így különleges hangulatban ért véget az est.

Advent elsõ napjától fogva az
öltözõt, mindhárom csoportot az
adventi koszorú díszítette. A gyere-
kek a koszorú gyertyáihoz kapcso-
lódó éneket énekelték a gyertyák
meggyújtásakor. Az
utolsó óvodai napon
családias hangulatú
ünnepélyen a csopor-
tok elénekelték, el-
mondták a karácsony-
ra tanultakat.

December 4-én,
Borbála napján a - né-
pi szokás szerint -
minden csoportban
vízbe kerültek a cse-
resznye ágak. A gye-
rekek naponta figyel-
ték az ágakon végbe-
menõ változásokat. A
szokás alapján, ha a
cseresznyeág karácso-
nyig kivirágzott, a
lány férjhez mehetett
a következõ évben.
Az idén sajnos, nem

virágoztak ki az ágak karácsonyig,
így a lányok pártában maradtak.

Mikulás közeledtét jelezte a ver-
sek, énekek tanulása mellett az óvo-
da egyre bõvülõ díszítése, a zeneis-

kolások Mikulás koncertje is. A Miku-
lás ebben az évben is titokban járt a
gyerekeknél, s hagyta itt a szépen ki-
tisztított cipõkben ajándékát.

A karácsonyvárás hangulatát

emelte a középsõ- és nagycsopor-
tos gyerekek színházi élménye is, a
székely betlehemes játék megtekin-
tése. Természetesen a kisebbek sem
maradtak irodalmi élmény nélkül,
õk a nagyokkal együtt az oviban
nézhették meg bábelõadás kereté-
ben Brumi maci karácsonyát. Luca
napjára a gyerekek szorgalmasan
tanulgatták a zalai kotyolót, amivel
a „ház népének” kívántak minden-
fajta dologban bõséget a követke-
zõ esztendõre.

A Búzavirág csoport Balaton-
magyaródon és Zalamerenyén az
ott összegyûlt idõseket köszöntöt-
te a Kukoricamorzsoló címû mûso-
rával.

Az idei karácsonyi készülõdés
sem maradhatott el mézeskalács
sütés és kóstolás nélkül. A gyerekek
ezzel és a barkácsolt karácsonyi
ajándékkal lepték meg családjukat.

A kicsik az óvoda felújítás esz-
köz részébõl gazdag karácsonyi
ajándékban részesülhettek udvari
és benti  játékok formájában.

Advent az óvodában…

A bölcsõde gondozói irányításával a legapróbbak is készültek a kará-
csonyra. Szorgos-dolgos kis kezek mézeskalácsot gyúrtak, formáztak, ké-
szültek a Mikulás-rajzok, színesedtek a karácsonyfa-képek, melyek aztán
faliújságra is kerültek. Az intézmény dolgozói a bölcsisekkel és szüleikkel
közösen karácsonyi ebéddel zárták az esztendõt és kívántak egymásnak
áldott ünnepeket. A díszes asztal, az ünnepélyes hangulat megilletõdötté
tette a gyerekeket, és talán nem nagy baj, ha eláruljuk: bizony a szülõket
is, különösen, amikor gyermekeik átadták számukra az elkészített kis mé-
zeskalács ajándékokat, amik – ezt bizton állíthatjuk – az otthoni kará-
csonyfákra is felkerültek.

….a bölcsõdében

…és az iskolában
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A Közösségi Ház karosi és
zalakomári civil szervezetekkel
karöltve jótékonysági estet szer-
vezett Könczölék megsegítésére
a közelmúltban. A Móra-iskolá-
ban a Dalárda, a Nõi Kar, a
zalakomári Sorry, Blasek és XXXL

Tánccsoportok léptek fel, belépõt
nem kérve, az önkéntes adomá-
nyokat ugyanakkor szívesen fo-
gadva.

A jótékonysági esten részt vett
a károsult család is – az édesanya
szemmel láthatóan nehezen tud-
ta palástolni szomorúságát, de
meghatottságát is: nem számítot-
tak arra, hogy két település fog
össze értük, miattuk.

– Az esten közel 150 ezer fo-

rint gyûlt össze, de a zalakomári
takarékszövetkezetben a Köncz
család számára nyitott 75000112-
10065017 számú számlaszámra is
érkeztek már felajánlások – tud-
tuk meg Jankovics Attilától, a Kö-
zösségi Ház igazgatójától.

Mint mondta: a pénzadomány
mellett szívesen fogadtak tárgyi
felajánlásokat is, így rengeteg ru-
hanemû, gyermekjáték érkezett,
melyet eljuttattak már a család-
hoz, de ami talán a legnagyobb
öröm: egy zalakarosi lakos fel-
ajánlása jóvoltából Könczölék az
egész házukat be tudják rendezni
ismét, ugyanis a hûtõszekrénytõl
a szobabútorig minden használati
tárgyat elszállítottak lakásukhoz,

kivétel nélkül valamennyi az emlí-
tett lakó adománya volt.

Szintén a Gyógyfürdõ elõtti
térrõl indult az utolsó adventi
hétvégén az a lámpás felvonulás,
melyet jótékonysági céllal szer-
veztek. A kis lámpák elkészítésé-
ben nagyon sokan vállaltak szere-
pet: az Ezüst Klub, a Tourinform-

iroda munkatársai, a Zalakarosi If-
jak Köre, Szécsényiné Pekker Ju-
dit, Dömötör László és Anita
oroszlánrészt vállaltak a készítés-

ben, valamint a felvonulás meg-
szervezésében.

A lampionokat a résztvevõk
megvásárolhatták, a befolyt össze-
get egy zalakarosi vesebeteg kisfiú
számára gyógyászati eszköz be-
szerzésére ajánlották fel.

A nemes kezdeményezésben
részt vállalók a lámpákkal az Isteni
Irgalmasság templomáig vonultak,
ahol a Kilátó Borozó felajánlásában

teával, forralt borral vártak min-
denkit.

A templom elõtti fenyõfa erre
az alkalomra már szintén karácso-

nyi díszbe öltözött, a fa ékességei
ugyancsak önkéntes felajánlással
készültek el és kerültek fel a fenyõ-
re.

Liszt Ferenc
emlékére

Liszt Ferenc születésének 200.
évfordulója alkalmából emlékkon-
cert hangzott el Darvassi Andrea
elõadásában a Móra-iskolában, me-
lyet minden diák  élvezettel hallga-
tott, különös tekintettel a mûhöz
kapcsolódó magyarázatokra és a
Liszt Ferenchez fûzõdõ történetek-
re. A méltó megemlékezést a para-
vánokon elhelyezett életrajzi kiállí-
tás gazdagította.

Ügyes kezû
betlehem-

készítõ
A Móra-iskolás Horváth

Alexandra a Zalakomári Plébá-
nia által meghirdetett betle-
hemkészítõ pályázaton elsõ
helyezést ért el. A munkákat
az elmúlt év december 17-én
mutatták be a közönség elõtt
is Zalakomárban. Az ered-
ményhez gratulálunk!

Lámpás felvonulás
Az adventi hétvégék utolsó rendezvényei is tartogattak meglepeté-

seket a látogatóknak. A Gyógyfürdõ elõtti téren adott koncertet a Nõi
Kar, a felcsendülõ dallamok már valóban a karácsony emelkedettségét
idézték.

A BEVÉTELT GYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTTÁK

Jótékonysági est

Szomorú idõszakot tudhat ma-
ga mögött a zalakomári Köncz
család: a négy gyermekes família
családi háza teljesen kiégett 2011
karácsonyán, a család elvesztette
mindenét.

KÉT TELEPÜLÉS FOGOTT ÖSSZE A KÖNCZÖL CSALÁDÉRT
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Deutschné Lang Erika alpolgár-
mestertõl megtudtuk: a bizottság
január elején szemrevételezte a vá-
rost.

– Sikerült három olyan új ma-
gánházat találnunk, akik még nem

voltak díjazva és nagyon szépen
díszítettek. Sajnos évrõl évre ke-
vesebb ház van feldíszítve teljes
pompában, de azért arra minden-
ki figyel, hogy legalább egy kis
„jelzõfény” tanúskodjon róla,

hogy az ott lakók „várják az ünne-
peket”. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a lakosságnak, intézmé-
nyeknek és üzleteknek, hogy hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy Zalakaros
az adventi idõszakban még szebb
legyen. Szeretnénk, ha a követke-
zõ években is minél több új díszí-
tést csodálhatnánk meg – mondta.

A díjazottak a lakossági fóru-
mon vehetik át az elismeréseket.

Járások
és kormány-

ablakok
A Közigazgatási és Igaz-

ságügyi Minisztérium Terü-
leti Közigazgatásért és Vá-
lasztásokért Felelõs Állam-
titkársága elkészítette a já-
rások kialakításáról szóló
tájékoztatót, valamint a já-
rási székhelyek és a járá-
sokba tartozó települések-
re vonatkozó javaslatot. Eb-
ben Zalakaros nem szerepel
járási székhelyként, hanem
az elképzelések szerint tag-
ja lesz a nagykanizsai járás-
nak.

– Zalakaros Önkormány-
zata természetesen tett
erõfeszítéseket arra, hogy
Nagykanizsa és Keszthely
között járási központ le-
hessen. Kistérségünk mû-
ködése, a nyújtott szolgál-
tatások tárháza mutatja,
hogy van létjogosultsága
ennek a térségnek. Ugyan-
akkor érthetõ és elfogad-
ható a kormány törekvése
a kisebb költségekkel járó

rendszerek kiépítésére.
Nem a címek a fontosak,
hanem, hogy legyen lehe-
tõség továbbra is ügyek
intézésére településünkön.
Ez például a kormányablak
mûködésével biztosítható.
Településünk mint város
önálló hivatalt tarthat
fenn – jelezte megkeresé-
sünkre a téma kapcsán
Novák Ferenc polgármes-
ter.

Hozzáfûzte: Zalakaros
ezer szállal kötõdik a leen-
dõ járási központ Nagyka-
nizsához, így ez nem okoz
problémát. A nemrég aláírt
együttmûködési megálla-
podás is ezt jól jelzi. Ugyan-
akkor az önkormányzat a
Zala Megyei Kormányhiva-
tal felé jelezte észrevételeit
a tervekkel kapcsolatban,
levélben indokolva
Zalakaros mint esetleges já-
rásközpont szerepét, fon-
tosságát.

KAROS HELYE
AZ ELKÉPZELÉSEKBEN

Csillagvarázs címmel, elsõ alka-
lommal szervezett programokkal
teletûzdelt rendezvénysort a vá-
ros a karácsony és szilveszter kö-
zötti idõszakban.

A gyógyfürdõ fogadóépületé-
ben és annak környékén sok ér-

deklõdésre számot tartó esemény
zajlott. Számos mesejátékkal, kéz-
mûves foglalkozással, vízi tornával
és vízi karatéval várták a gyereke-
ket.  Szerepelt a kínálatban tánc-
ház, sportprogram és divatbemu-
tató is. 

Szabó Ádám harmonika-kon-
certjére nagyon sokan voltak kíván-
csiak, a rock and roll parti pedig
egyenesen fergeteges volt, igazi
szilveszteri hangulatot idézett meg.
A szilveszter aztán folytatódott,
méghozzá különleges körülmények
között: aki akarta, tehette, az él-
ményfürdõben, medencében buliz-

hatott az óév utolsó napján. Több
mint négyszáz vendég kívánt egy-
másnak boldog új évet a víz mellett
– a kezdeményezés tehát nagy si-

kert aratott. Akik lemaradtak, a ja-
nuár 20-i pótszilveszteren még ki-
próbálhatták a medence parti él-
ményt.

Csillagvarázs, medencés buli
KAROSI ÓÉV BÚCSÚZTATÓ

Adventi településszépítés
Az elmúlt év adventi idõszakában is meghirdette az önkormányzat

a településszépítõ versenyt, ahol arra volt kíváncsi az ebbõl az alka-
lomból a települést bejáró bíráló bizottság: vajon kinek sikerült leg-
szebben, legízlésesebben díszítenie házát, intézményét?

Divatbemutató – elsõsorban a férfiszemet gyönyörködtette.

Szabó Ádám harmonikázott a közönségnek.
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Az ajándékokat ugyanis az ön-
kéntesek az apróságok közremû-
ködésével adták át kedves versek,
dalok kíséretében a városban élõ
idõs embereknek, akik maguk is ne-
hezen tudták eldönteni, minek is
örüljenek jobban: annak, hogy ka-
rácsony elõtt apró tárgyakkal ked-
veskednek nekik, vagy annak, hogy
a szeretet ünnepe elõestéjén kis-
gyermekek látogatnak el hozzájuk,
karácsonyi hangulatot lopva ottho-
nukba. A megajándékozottak ma-
guk is igyekeztek adni: sütemény-
nyel, üdítõvel, édességgel várták

vendégeiket, s remek hangulatban
telt az idõ.

– Nagyon boldog vagyok, any-
nyi jó dolog ért ebben az évben –
mondta ragyogó arccal az Alsóhe-
gyi utcában élõ Sczweitzer
Józsefné, Anci néni.  – Idén voltam
80 éves, ebbõl az alkalomból kö-
szöntött az önkormányzat is, most
pedig itt vannak ezek az aranyos
gyerekek a Vöröskereszttel, hogy

karácsony elõtt köszöntsenek! El
sem tudom mondani, mennyire
örülök!

– Jó érzés volt látni a megláto-
gatott emberek arcán az örömöt,
s nekünk, szervezõknek is bizony
könnyek szöktek a szemünkbe,
látva, micsoda boldogsággal fo-
gadják az apró kis ajándékokat és
a kisgyerekeket – így Tarr Lászlóné,
az alapszervezet titkára. – Köszö-
nöm minden résztvevõnek, segí-
tõnek, hogy közremûködésükkel
széppé tehettük sok egyedül élõ
ember karácsonyát, s külön köszö-
nöm, hogy az óvodások is eljöttek
velünk. Azt hiszem, a legnagyobb
ajándék mégis õk voltak.

Vacsorával egybekötött évzárót tartott az Zalakarosi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület december 30-án. Az egybegyûlt önkéntesek munkáját
Novák Ferenc polgármester, az egyesület elnöke köszönte meg. Beszé-
dében kitért a tûzõrség jövõjére is.

Az egyedülállókat ajándékozták meg
A Vöröskereszt Zalakarosi

Alapszervezete is csatlakozott a
város adventi rendezvényeihez.
Amint arról korábban már írtunk,
a szervezet önkénteseinek koor-
dinálásában kedves karácsonyi
ajándékok, díszek készültek a
gyógyfürdõ épületében. Az elké-
szült kis alkotásokat az alapszer-
vezet a karácsony elõtti napok-
ban egyedülálló idõs emberekhez
juttatta el az óvodások segítségé-
vel.

Tûzoltók évzárója

A tûzoltóság átszervezése kap-
csán hangsúlyozta: a tûzõrségi szol-
gálat Zalakaroson marad, ahogyan
önkormányzati tulajdonban marad
a tûzoltóság épülete is.

Az önkéntes tûzoltók ezek
után azt mutathatták meg, hogy

konyhai tûznél is kiválóan tudnak
tevékenykedni: saját készítésû, íz-
letes vacsorát tálaltak Szakál Ti-
bor vezényletével (aki az elkészí-
tésnél is a munka dandárját vé-
gezte) az egyesület jelenlévõ tag-
jainak.

Ünnepelt az Ezüst Klub

Meghí-
vott ven-
d é g ü n k ,
Háda Lász-
ló plébá-
nos atya
ö r ö m m e l
jött el hoz-
zánk, s
klubveze-
tõnk kö-
szöntõ be-
széde után magasztos gondolatok-
kal méltatta a klub összetartó ere-
jét. Két klubtársunk – akiket min-
den évben kisorsolunk – feldíszítet-
te a karácsonyfát, kis emléktárgyat
kapva köszönetképp.

Néhány vers és hagyományos
karácsonyi énekek közepette tör-
tént a meghitt karácsonyi ünneplés.
A Csendes éj magyarul és németül
is felcsendült, a szép ünnep vacso-
rával zárult.

Következõ programunkat már
az új évben tartottuk: január 4-én
búcsúztattuk közösen 2011-et és
köszöntöttük 2012-t köszöntõvel,
verssel, élõzenével. A zene a pezs-
gõs vacsora után is szólt, aztán pe-
dig állt a bál! A vacsorát egy klub-
társ házaspár és német vendégei
biztosították, ezt ezúton is köszön-
jük! Kozmetikus klubtársunk pedig
minden nõtagot „szépítõ” krém-
mel ajándékozott meg, szintén kö-
szönet érte.

Következõ, január 18-i klubna-
punkra az óvodásokat várjuk nagy
szeretettel.

Minden Karosi Krónika olvasó-
nak sikeres, szerencsés, egészség-
ben gazdag, boldog új évet kívá-
nunk az Ezüst Klub nevében:

Pataki Jánosné

Az Ezüst Klub életében is lezárult az óév. A klub 10 éves évforduló-
ja után következett a tizedik karácsony, a klub hagyományos megem-
lékezése Jézus születésérõl.



2012. január 19.10

– Egy véletlen folytán, 1971-
ben kerültem Karosra a családom-
mal. Egy kis korrajz abból az idõ-
bõl: a megyei tanács akkor adta el
a jelenlegi MÁV Gyógyüdülõt, s
többek között annak a bevételé-
bõl kezdték építeni a fedett für-
dõt – emlékszik vissza Zalakarosra
kerülésének idõszakára. – Kis kité-
rõ után 1976-ban újra Zalakarosra
költöztünk, ahol aztán végleg le
is telepedtünk. Két gyermekem,
Zoltán és Judit az óta is itt élnek.
Két évig a fürdõn dolgoztam
szolgáltatás vezetõként.

– Milyen volt az élet akkor a
gyógyfürdõben?

– Mondhatom: nagyon is pezs-
gõ! A fürdõ területe feleakkora
volt a maiénak, de egy-egy hét
végén 12-13 ezer látogató is meg-
fordult nálunk. Ez 30-40 buszt je-
lentett, ezekkel érkeztek a turis-
ták. 

– Magyarok? Németek?
– Is-is. Nem véletlen, hogy so-

kan kívánták a jövõjüket a turiz-
musra alapozni; igaz ez a cégekre,
de a magánszemélyekre is. Telt-
ház volt Karoson, minden apart-
man elkelt, az biztos.

– Az aranykornak a rendszer-
váltás vetett véget?

– Majdnem. Én 1978-tól 14 évig
az IBUSZ vezetõje voltam, a ten-
dencia ebben az idõszakban  vál-
tozott: mind több magyar cég bé-
relt itt lakásokat nyaraltatásra. A
rendszerváltás után sok cég tönk-
rement, még inkább megszûnt, a
magyarok így elmaradoztak. Né-
metek azonban jöttek még szép
számmal. Közben, 1992-ben saját
utazási irodát nyitottunk, ami kö-
rülbelül 2002-ig jól ment. Idõköz-
ben több volt szakszervezeti üdü-
lõ  bérelhetõvé, majd megvásárol-
hatóvá vált. Így a volt Bács-Épszer
üdülõ is, melyet aztán megvet-
tünk, és 1995-tõl mûködtetünk
családommal.

– Milyen ma szállodát tölteni?
Nehéz feladat?

– Biztos vagyok benne, hogy
egy szállodás sem felelne erre az-
zal, hogy könnyû… A  német ven-
dégek elmaradtak, úgy érzem, új
piacokat nem sikerült találni arra-

felé. Magyarok vannak, voltak, õk
azonban, a németekkel ellentét-
ben, csupán 2-3-4 éjszakára jön-
nek, s többnyire üdülési csekket
használnak fel. Aki ezzel foglalko-
zik, tudja, mennyire nehéz ebbõl
„pénzhez jutni”, ráadásul idéntõl
már nincs is. Igaz, SZÉP-kártya
van, csak egyelõre azt látom,
hogy ahhoz viszont még nem na-
gyon jutottak hozzá a munkavál-
lalók. Bízom, illetve bízunk ben-
ne, hogy a kártya segítségével
legalább azért szinten lehet majd
tartani a vendéglétszámot. Per-
sze, a szállodák, szálláshelyek szá-
ma folyamatosan nõ, az árakkal
mindenki a másik alá megy, ven-
dég meg nincs több. A legna-
gyobb vesztesek a magánszállás-
adók.

– Ezt mindenki látja; Ön sze-
rint mi a megoldás?

– Új piacokat kell keresni, s jó-
val több programmal ellátni az
ide érkezõket. Utóbbira az elmúlt
évben már láttunk törekvést, de
ezt még szerintem tovább kéne
fejleszteni. Így nemcsak fõszezo-
ni hétvégeken, hanem hét közben
is ,továbbá  elõ- és  utószezonban,
téli idõben  fedettebb – akár fût-
hetõ-hûthetõ   helyet  –  kell biz-
tosítani egy-egy rendezvényhez.
Ennél maradva: a rendezvénysá-
tor, amit tavaly átadtak, szemre
szép és hangulatos, de a kitûzött
célnak nem megfelelõ. Idõnként
az az érzésem, hogy politikai dön-
tés született abban az értelem-
ben, hogy a kampány során ígér-
tek ilyet, és mielõbb meg kellett
valósítani az ígéretet, csak épp
nem gondolták át kellõen. Célsze-
rûbb lett volna a szakmabeliek
(Turisztikai Egyesület, Vállalko-
zók Szövegtsége, szállodások stb.)

véleményének kikérése a döntés
elõtt.   Ha pedig helyi döntésho-
zók vállalják fel, hogy meghoznak
súlyos, hosszú idõkre kiható dön-
téseket, miért nem fontolják meg
azt alaposan? Lásd: a fürdõ túlmé-
retezett, kihasználatlan nyári, és
gigantomániás új fogadóépülete.
Szerintem a Dísz tér, „kinyitva”
alkalmas lenne rendezvénytér-
nek. A strand több épületét, így a
bajor sörözõt le kéne bontani, a
teret arrafelé megnyitni, és oda
lehetne egy sátrat, zárhatót, akár
fûthetõt is, felállítani. Amilyen a
bajor sörfesztiválokon is van…
Aztán kéne valami igazán ven-
dégcsalogató attrakció. Lehetett
volna itt egy jó kis kiállítás, az Így
éltünk a ’60-as években. Végre
valami érdekességet mutathat-
tunk volna a vendégeknek, ami
sajnos nem valósult meg. Én ezt
máig nem értem. Vesszõparipám
a fürdõ alatti területen, a kifolyó
vizet is hasznosítva, egy kaland-

park, amolyan kis fesztiválsziget
létesítése…évek óta hajtogatom.
Meghallgatnak, elmondják, hogy
jó ötlet, de nem lehet megvalósí-
tani. Nincs pénz, sok a tulajdonos,
védett terület, és még sok ilyen
indok hallható. De hát az elmúlt
húsz évben már csak lehetett vol-
na valamit tenni! És nincs egy
tisztességes városközpontunk
sem. Zavarban vagyok, amikor a
vendégek a központ iránt érdek-
lõdnek. Mit is mondjak?

– Ön is dolgozott képviselõ-
ként Zalakaroson. Akkor sem
döntöttek ezekben az ügyekben.

– Akkor még az volt a legfon-
tosabb feladat, hogy Zalakaros
önállóvá váljon, és a fürdõ a tele-
pülés tulajdona legyen; egészen
mások voltak a kihívások.  Úgy ér-
zem, képviselõként, magánem-
berként én is tettem a települé-
sért, amit csak lehetett. Felújítot-
tuk a régi iskolát, kerítést csinál-
tunk társadalmi munkában az
óvodánál, parkot létesítettünk,
tujákat telepítettünk, megszer-
veztem a kábeltévét, az elsõ ba-
tyus bált, az elsõ borversenyt, jár-
daépítést a Hegyalja és Liget ut-
cában, és sorolhatnám.
Zalakarosért kitüntetéssel ezeket
el is ismerték. A városstratégia ki-
dolgozása késõbbi feladat volt,
más résztvevõkkel. Én abban már
nem vettem részt.

– A hotel reagál az idegenfor-
galom változó kihívásaira?

– Mindent megteszünk. Felújí-
tás, szolgáltatás bõvítés, pályáza-
tok… a fiam most is olyasmiben
töri a fejét, ami kuriózum lenne
Karoson, de errõl majd a maga
idejében.  Mindannyian próbá-
lunk alkalmazkodni. Városi szin-
ten is jó volna.

Zalakarosról jöttünk
AKIT KÉRDEZÜNK: TÓTH FERENC, AZ ART HOTEL TULAJDONOSA

Sokan ma is – még mindig
–„Ibuszos Feriként” emlegetik. Az
Art Hotel tulajdonosa, Tóth  Fe-
renc szerint nincs ezzel semmi baj,
hiszen a település korábbi évei-
ben Zalakaros idegenforgalmát
valóban az akkor még egyetlen
karosi utazásszervezõ, az IBUSZ
vezetõjeként koordinálta. Az ide-
genforgalomtól azóta sem került
messzebb. Hogy mi és mennyiben
változott a ’70-80-as évek óta e
téren? Többek között errõl be-
szélgettünk Tóth Ferenccel.

Tóth Ferenc

Új marketing
igazgató

A MenDan Thermal Hotel
& Aqualand****superior mar-
keting igazgatói posztját ja-
nuártól Pásztori Eszter tölti
be, aki korábban a Hotel
Bonvino Wine & Spa**** ér-
tékesítési és marketing igaz-
gatójaként tevékenykedett.

Tisztelt Olvasóink!
Zalakaros Város Önkormányzata képviselõ-testülete a 2011.

december 15-i ülésén tárgyalta a Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulás „Lakossági tájékoztatás a többcélú kistérségi társulás
tevékenységérõl” szóló beszámolóját.

A beszámoló a zalakaros.hu honlapon megtekinthetõ a
Városháza menüponton belül, a Lakossági tájékoztató alme-
nüben.

dr. Józsa Zsanett 
jegyzõ
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A tornán Zalakaros csapata is
képviseltette magát, mely a cso-
portküzdelmekben remekül helyt-
állva, a szombathelyi csapat mögött
a második helyet szerezte meg, s
így bejutott a legjobb négy csapat

közé. A má-
sik csoport-
ból a nagy-
kanizsai Bi-
a n k a
Pizzéria és a
L e n t i -
Bárszentmi-
hályfa csapa-
ta jutott az
elõdöntõbe.
Sajnos a he-
lyiek szerep-
lését ezután
már nem kí-
sérte a sze-

rencse, hisz mind az elõdöntõben,
mind a harmadik helyért vívott
mérkõzésen izgalmas, nagy küzde-
lemben szenvedtek minimális kü-
lönbségû vereséget. A döntõt vé-
gül hetesekkel a Bianka Pizzéria

nyerte meg, második helyen a
szombathelyiek végeztek, míg har-
madik Lenti-Bárszentmihályfa csa-
pata lett.

A szervezõk megválasztották
a torna legjobbjait is, így a leg-
jobb kapus Táncsics János (KLSE
Szombathely), a legjobb mezõny-
játékos Németh István (Lenti-
Bárszentmihályfa) lett, míg az el-
lenfelek hálóját legtöbbször Gór
Mihály (Bianka) terhelte meg. Ké-
pünkön a Zalakaros csapata:
Marton László, Török Tamás,
Schmidt Péter, Várnagy Szabolcs,
Jankovics Attila,  Novák Ferenc,
Olasz Zsolt. A képrõl hiányzik:
Kiss János.

Az idei év elsõ Hervis Kupájára
2012. február 4-én kerül sor a tor-
nateremben. Deutsch Szabolcs
fõszervezõ elmondta, hogy a tor-
nára eddig Keszthelyrõl, Nagyka-
nizsáról, Zalacsányról és
Zalaszentgrótról 11 csapat adta le
nevezését, viszont továbbra is
várja a csapatok jelentkezését,
akik a 30/5603476 telefonszámon
illetve az info@karosinfo.hu e-
mailen nevezhetnek. 

Az óévben került megrendezés-
re a Hervis Labdarúgó Kupa. A Mó-
ra Ferenc Általános Iskola tornater-
mében 2011. december 17-én meg-
rendezett küzdelmekre elõzetesen
15 csapat adta le a nevezését, akik
közül sajnos 2 csapat nem érkezett
meg, így tizenhárom csapat mérte
öszsze erejét. 

A megmérettetésre a korábbi
évekhez hasonlóan a városkörnyék
csapatain kívül Marcaliból és Nagy-
kanizsáról is érkeztek csapatok,
emelve a torna színvonalát. A kupa
küzdelmeire kilátogató nézõk
egész nap színvonalas, küzdelmes
mérkõzéseket láthattak, néha az
utolsó pillanatig kiélezett izgalmak-
kal. A körmérkõzéses csoportmér-
kõzések után a csoportok elsõ két
helyezettje és a két legjobb harma-
dik jutott tovább az egyenes kiesé-
ses szakaszba. A torna kiegyensú-
lyozottságára jellemzõ, hogy több

esetben is csak hetesekkel dõlt el a
továbbjutás, és akadt olyan gárda
is, amely a rendes játékidõben nem
kapott ki, mégis búcsúznia kellett a
további küzdelmektõl.  

Az izgalmas elõcsatározások után
végül a döntõbe két nagykanizsai
csapat, a VÍZMÛ és az Anti TIP-TOP
jutott. A tornát végül a több
zalakarosi lakost
és egykori játé-
kost is soraiba
tudó VÍZMÛ
gárdája (Cziráki
László, Nagy Pé-
ter, Nagy Attila,
Vékony Zsolt,
Török Tamás,
Halász Máté,
Vilman Kriszti-
án) nyerte meg.
Harmadik helyet
a palini Rózsa
Presszó csapata

szerezte meg. Képünkön a gyõztes
csapat.

A szervezõk különdíjjal jutal-
mazták a legjobb kapust, mezõny-
játékost és a leggólerõsebb játé-
kost is. A torna legjobb kapusa
Kirchner Aladár (Anti Tip-Top), a
legjobb mezõnyjátékos Nagy Atti-
la (VÍZMÛ) lett, míg a gólkirály 6
találattal Kovács „Surda” Tibor (Hi-
gany) lett. A dobogósok és a kü-
löndíjasok kupa, illetve Hervis
ajándékokkal gazdagodtak, melye-
ket Deutsch Szabolcs, a torna fõ-
szervezõje adott át.

Városi Amatõr
Labdarúgó
Bajnokság

A korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelõen a Kö-
zösségi Ház szervezésében
2012. január 15-én megren-
dezésre került a városi ama-
tõr labdarúgó bajnokság. 

A Móra Ferenc Általános
Iskola tornatermében meg-
rendezett bajnokságon ezút-
tal négy csapat mérte össze
tudását. Az együttesek kör-
mérkõzéses formában 2 for-
dulóban csaptak össze egy-
mással.

Az induló csapatokat vé-
gignézve már az elsõ mérkõ-
zés kezdõ sípszava elõtt bo-
rítékolható volt a végsõ
gyõztes kiléte, hisz a Szent
Orbán Borozó csapata tu-
dásban kimagaslott a me-
zõnybõl. A Szent Orbán Bo-
rozó ezt a fölényét a pályán
is érvényesítette, s így ve-
retlenül 14 ponttal meg-
nyerte a bajnokságot. A do-
bogó többi helyéért azon-
ban igazi kupaküzdelmet
láthattak az érdeklõdõk, a
végelszámolásnál is egy-egy
pont döntött. A második
helyet végül a Freya Hotel
és a MenDan Hotel csapata
szerezte meg 7 ponttal, a
polgármestert is soraiban
tudó Keddi Csibészek (6
pont) és a Karosi Passz (5
pont) elõtt. 

A szervezõk a torna I-III.
helyezettjeit serleg díjazás-
ban részesítették, de díjaz-
ták a legjobb kapust, a gólki-
rályt és a legjobb mezõnyjá-
tékost is. A legjobb kapusnak
Novák Ferencet (Keddi Csibé-
szek), a legjobb mezõnyjáté-
kosnak Mészáros Dávidot
(Szent Orbán Borozó) vá-
lasztották, míg a gólkirály
Kovács Milán (Freya-Men-
Dan) lett. A gyõztes Szent
Orbán Borozó csapata:
Deutsch Szabolcs, Jankovics
Attila, Józsa Attila, Kará-
csony Gábor, Mészáros Dá-
vid, Olasz Zsolt, Sinkovics
Norbert, Török Tamás, Vil-
man Krisztián.

A díjakat Jankovics Attila,
a torna fõszervezõje adta át
a díjazottaknak. Folytatás
2012. január 29-én, amikor a
kistérségi tornára kerül sor.

Hervis Labdarúgó Kupa
A téli idõszakban a nyugat-európai (olasz, spanyol, angol, német)

bajnokságoktól eltérõen hazánkban a teremlabdarúgó bajnokságok,
kupák kerülnek elõtérbe. Ezek a tornák a nagypályás bajnokságokra
való felkészülést is szolgálják, de remek kikapcsolódást jelentenek a
nézõknek is.

Hervis Öregfiúk Labdarúgó Torna 
A már hagyományos Hervis Öregfiúk Labdarúgó Tornára 2011. de-

cember 18-án került sor a Móra Ferenc Általános Tornatermében.  
Az óév utolsó kupáján Zala megye csapatai és Vas megye képvise-

letében a szombathelyi KLSE – Rumi Takarék-szövetkezet küzdött meg
egymással. Örömteli, hogy a tavaly év eleji kupához képest a decem-
beri tornára kettõ csapattal több nevezett, így a küzdelmek 2 négyes
csoportban kezdõdtek meg.



2012. január 19.12

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

MEGHÍVÓ
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

ALKALMÁBÓL

HELYE: Általános Iskola, Zalakaros
IDÕPONTJA: 2012. január 20. péntek, 17:00 óra 

KÖZREMÛKÖDNEK:
Varga Anna zongoraszóló
Varga Ilona zongoraszóló

Búzavirág hagyományõrzõ gyermekcsoport
Gyöngyvirág hagyományõrzõ gyermekcsoport

Zöld Ág, Karos, Bottal-fogó  és 
Rügyecske Táncegyüttesek

Vonós Kamaraegyüttes
Nõi Kar

Dalárda Vegyes Kar
Karos Fúvós Együttes

A BELÉPÉS INGYENES!
Mindenkit szeretettel várunk!

PÓTSZILVESZTERI 

ÉJSZAKAI ÉLMÉNYFÜRDÕS BULI

Az idõpont: 2012. január 20. (péntek) 
Rendezvény idõtartama: 20.30 és 02.00 között

Az élményfürdõ D-i  bejáratánál fogadjuk a vendégeket a belépés itt
történik. A pénztár a rendezvény nyitása elõtt 30 perccel nyit. (20 óra)

A belépõjegy tartalmazza: a belsõ- és külsõ élménymedencék, a
szauna vidék (3 szauna és 1 gõzkabin) és a hozzájuk kapcsolódó pi-
henõterek használatát.

A csúszdák nem üzemelnek. Az infra szauna és a sókamra külön
díjért vehetõ igénybe.

Az emeleti Üvegtigris büfé térítés ellenében gondoskodik a Ven-
dégek ellátásáról, koktélok készítésérõl.

PROGRAM:
20.30 – 02.00: ..........DJ., Karaoke, jó hangulat… 
22.00: ..........................Tûzzsonglõr bemutató
23.15:............................Meglepetés fellépõ
00.00: ..........................Minden fürdõzõ 1 pár virslit és 1 pohár

pezsgõt kap (melyet a belépõjegy ára tartalmaz)
00.30: ..........................Tombola 

Ezen az éjszakán a belépõk árai a következõk szerint alakulnak:
Belépõ jegyek:
Helyszínen a rendezvény elõtt felnõtt jegyár:....2.700 Ft/fõ
Helyszínen a rendezvény elõtt gyermek jegyár 
(szülõi felügyelettel): ..................................................2.400 Ft/fõ

– 50 %-os kedvezmények a baráti társaságok (2 fõtõl) minden
második tagjának! (amely vonatkozik az elõvételben és a helyszínen
vásárolt jegyekre is)

Jegyeket elõvételben az éjszakai fürdõzésekre, a megadott dátum
elõtt 5 munkanappal lehet váltani a jegypénztárakban vagy rendelni
online az ertekesites@granitzrt.hu e-mail címen.

BOLDOGSÁG „IDEHAZA” 
PROGRAMSOROZAT 2012 JANUÁR

Január 20. (péntek)
17:00: Magyar kultúra napja (helyi mûvészeti csoportok fellépése)

(Móra Ferenc Általános Iskola)

Január 21. (vasárnap)
13:00: Téli sportok délutánja (Parkerdõ)

Január 22. (vasárnap)
12:00: Vasárnapi ebéd interaktív színházzal – Az interaktív darab

címe: Kocsonya Mihály házassága – Helyszín: Friskó Vendég-
lõ (Szõlõ utca) Belépõ (ebéd+színház): 1900 Ft. Helyfoglalás:
Tourinform Iroda: 93/340-421.

Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják!

Szervezõ:
Zalakarosi Fürdõ – Közösségi ház, Zalakarosi Turisztikai Egyesület
+3693-340-421 – zalakaros@tourinform.hu – www.zalakaros.hu

Január 20., péntek:
Pótszilveszter  éjszakai fürdõzéssel egybekötött pótszilveszteri buli

Január 22., vasárnap:
Magyar Kultúra Napja – vasárnapi ebéd interaktív színházzal. 

Az interaktív darab címe: Kocsonya Mihály házassága. Helyszín:
Friskó Vendéglõ (Szõlõ utca) Belépõ(ebéd+színház): 1900 Forint.
Helyfoglalás: Tourinform: 93/340-421. Marketing: 30/226-5177.

Február  17., péntek 20.30 óra: 
Valentine Napi Gyertyafényes Éjszakai Fürdõzés.

Február 18., szombat 12.00 óra:
Szombati matiné ebéddel Zséda dallamokra (élõ koncert). Helyszín:

Betyár Csárda (Bodahegyi utca) Belépõ(ebéd+zenei matiné): 
3.500 Forint/fõ. Gyermekkedvezmény nincs. 

Helyfoglalás: Tourinform: 93/340-421. Marketing: 30/226-5177. 

Február 18., szombat 17.00 óra:
Gyertyafényes romantikus séta a parkerdõben. 

Február 19., vasárnap:
Fit Karos Programsorozat 2012 Katus Attilával.

Február 20., hétfõ:
Fit Karos Programsorozat 2012 Egészségnapja.  Életmódváltó tippek,

szûrések a zalakarosi Vöröskereszt közremûködésével.

PROGRAMOK


