Zalakaros város lapja

XVII. évfolyam 4. szám

Javában a böjti idõszakot
éljük, amikor bizony már
nem illõ sem a mulatozás,
sem a mértéktelen evés-ivás,

2012. március 8.

de a böjtöt megelõzõ idõszakra azért vissza-visszagondolunk, pláne az újság
lapjai, fotói segítségével. Vá-

rosunkban ugyanis számos
izgalmas esemény történt a
farsangi idõszakban, melyekrõl mi még nem adtunk szá-

mot. E hiányosságot most
pótoljuk. Karneváli összeállításunkat az 5. oldalon olvashatják.

Március elején nyílt meg az ország legnagyobb idegenforgalmi kiállítása, az Utazás Kiállítás, mely idén ünnepli szervezésének 35. évfordulóját. A kiállítás társrendezvénye idén is a Budapest Boat Show
és a PORT.hu Bringaexpo volt. A tavalyi Himalája után a kiállítás kiemelt témája most az Olimpia volt, hiszen 2012-ben rendezik meg az
Olimpiát Londonban. Az Olimpiai pavilon így látványos megnyitó ünnepséggel, olimpiai sportág bemutatókkal, egykori és magyar bajnokok történeteinek kiállításával, és a különleges “gasztronómiai olimpia” mellett további színes programokkal várta a vendégeket.
Az idei év díszvendégeként Lengyelország, a belföldi városok közül pedig Debrecen kapott nagyobb szerepet. Az Utazás kiállítás fõvédnöki tisztségét Bánki Erik, az Országgyûlés Sport- és turizmusbizottságának elnöke vállalta el. Immár hagyományos módon a Balaton
Régió standján városunk is bemutatkozott a széles közönség, illetve
a média képviselõi elõtt. Zalakaros lehetõségeit Jámbor Tímea, a város komplex marketingjéért felelõs szakember mutatta be, s a sajtótájékoztatón került sor Zalakaros egészségturisztikai nagykövetének
kinevezésére is. A rangos eseményen városunk képviselõi, valamint
az önkormányzat és a Gránit Gyógyfürdõ munkatársai is részt vettek.
(Részletek a 4.oldalon.)

ZALAKAROS BEMUTATTA EGÉSZSÉGTURISZTIKAI NAGYKÖVETÉT
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Modernizálják a vízmû telepet
A Festo Kft. és az önkormányzat
közötti vállalkozási szerzõdés aláírására került sor február 27-én a
városházán a vízmûtelep erõsáramú és irányítástechnika felújítása tárgyában. A vízmû telep megújítását indokolta, hogy annak korábbi mûszaki színvonala 1992-es, tehát jelenleg egy 20 éves technológia áll rendelkezésre.

A FELÚJÍTÁSHOZ FUNKCIÓBÕVÍTÉS IS TÁRSUL

A most aláírt szerzõdés értelmében a felújítás mellett jelentõs
funkcióbõvítésre is sor kerülne, ezáltal a vízmûhöz befutó hibajel
nem csak egyszerûen a problémát
fogja jelezni, hanem azt is, hogy milyen hibáról van szó, illetve az konkrétan hol keletkezett.
Az elõzményekrõl szólva a pol-

Járási
besorolás
A közelmúltban bírálták el
a települések járási besorolásával kapcsolatban benyújtott kezdeményezéseit. Mint
ismeretes, városunk is nyújtott be kérelmet, melyben
kezdeményezte,
hogy
Zalakaros és térsége önálló
járás legyen. A Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztériumhoz és a megyei kormányhivatalhoz érkezett kérést a
szakmailag nem indokolható,
ezért nem támogatott javaslatokhoz sorolták – minderrõl
Rigó Csaba megyei kormánymegbízott tájékoztatta a sajtó képviselõit.
Jelezte: Zalakaros és 16
környezõ település kérte azt,
hogy zalakarosi központtal
önálló járást alkothasson, de
a kialakult kötõdések és a közelség azt indokolja, hogy a
nagykanizsai járás részeként
mûködjenek ezek a települések. Az állampolgárokat érõ
hátrányok miatt nem támogatja a kormányhivatal Nova
önkormányzatának kérését
sem, amely a 13 kilométerre
lévõ Lenti helyett a 32 kilométeres távolságra fekvõ Zalaegerszeghez szeretne tartozni – fûzte hozzá.
Támogathatónak tartották ugyanakkor Zalaszabar
kérését, hogy a kialakult kapcsolatrendszer miatt ne a
keszthelyi, hanem a nagykanizsai járáshoz csatlakozzon.

gármester elmondta: az önkormányzat kezdeményezésére még
tavaly áprilisban a Dél-zalai Vízmû
Zrt.-vel egyeztetõ megbeszélésre
került sor, melynek alapján a társaság összeállította prioritási sorrendben azokat a feladatokat, amelyek
megoldását a legszükségesebbnek
tartja. A megoldásra váró feladatok
között elsõ helyen szerepelt a vízmûtelep erõsáramú és irányítástechnikai felújítása, mert a VII-VIII.
kútnál lévõ erõsáramú szekrény
már nem tudja fogadni a 2. és 4.
számú kút adatait, továbbá érintésvédelmi szempontból is elavult.
A
képviselõ-testület
2011.
november 30-ával a vízmûtelep
erõsáramú és irányítástechnika felújítása tárgyban hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás le-

Aláírták a vízmûtelep erõsáramú és irányítástechnika
felújítását célzó szerzõdést.
folytatásával ajánlatot kért a vízmû
javaslata alapján a Festo Kft-tõl. A
beérkezett ajánlatot a közbeszerzési bizottság ajánlása alapján a
képviselõ-testület megtárgyalta, s

február 9-i ülésén elfogadta.
Az „eljárás” utolsó állomása volt
a szerzõdés aláírása, melynek nyomán elkezdõdhetnek a modernizálási munkák.

Lakossági fórumot tartottak
Komoly érdeklõdés mellett tartotta meg az önkormányzat február
20-án a lakossági fórumot. Elsõként Novák Ferenc polgármester számolt be vetített képes elõadással a település elmúlt egy évérõl, az idei
évi feladatokról és lehetõségekrõl. Ezt követõen dr. Burján Richárd, a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója szólt a fürdõ tervezett beruházásairól. (Az említett témákat lapunk már megjelent számaiban többször is feldolgoztuk, ez alkalommal a helyszûke miatt nem térünk ki
azokra – a szerk.)

Deutschné Lang Erika alpolgármester az adventi településszépítõ
verseny gyõzteseinek gratulált,
majd a lakossági hozzászólásokra
került sor.
Plánki Ferenc (felvételünkön)
többek között a Kossuth utcai árok

rendezését és a Hõsök terén található játszótér modernizálását sürgette. Kulcsár Csongor a hó eltakarítással kapcsolatban fejezte ki elégedetlenségét. Néber Antal a Csermely utca vízelvezetésének teljes
rendbe tételét kérte, Pataki
Jánosné elsõsorban a tájház kialakításának konkrét lépéseirõl
érdeklõdött.
Horváth
Vencel a mezõgazdasági
utak rendezését szorgalmazta, és
a
testületi
ülésekkel
kapcsolatban
is tett észrevételeket.

Megkérdõjelezte többek között az
egyes napirendek zárttá tételének
indokoltságát, valamint kifogásolta
a zárt ülések határozatai nyilvánosságra hozatalának módját. Kérte
azt is, hogy a város honlapján az
ülések anyagai hozzáférhetõek legyenek, hiszen az ülés közvetítése
során nehezen követhetõ, mirõl is
vitáznak a képviselõk. Ezt erõsítette meg felvetésében Bán Józsefné
is. Takács Tibor hozzászólásában az
önkormányzat és a Karos-Park Kft.
munkáját méltatta.
A felvetésekre a polgármester,
dr. Józsa Zsanett jegyzõ és Biczó Tamás, a Karos-Park Kft. ügyvezetõje
reagált. Elhangzott: a hó eltakarítása meghatározott rendben történt,
az utak mindenütt járhatóak voltak. Sajnos, a kiszórt síkosságmentesítõ anyagok mínusz hét fok
alatt nem „dolgoznak” sehol sem,
így ezzel a problémával nem tudtak megküzdeni. A mezõgazdasági
utak rendezését az önkormányzat
pillanatnyilag nem az elõre rangsorolt feladatai között kezeli, amint
forrást tudnak hozzárendelni, a
kérdés napirendre kerül. Az önkormányzati anyagok felkerülését illetõen a hivatal nagyobb gyorsaságot ígért.
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Az önkormányzat ebben az évben az egységes városközpont kialakítása érdekében megkezdi a
Gyógyfürdõ téren lévõ építmények és a környezet rendezését,
egységes arculat kialakítását.
A Gyógyfürdõ tér egyik lényeges építménye a pavilonsor, mely
az évek során elég tarka és vegyes képet mutat, a terület rendezése tehát az egyik legfontosabb feladata a városnak.

A pavilonsor rendezésének, megújításának kérdése a képviselõ-testület napirendjén is szerepelt, a témát a
február 29-én tartott rendkívüli ülésen tárgyalták a városvezetõk.
Az elõterjesztésben foglaltak
többek között leszögezik: az itt található fedett teraszok közterületfoglalási engedéllyel létesültek,
megjelenésük azonban a tervezett
városközpont kialakításával nem
összeegyeztethetõ.
Novák Ferenc polgármester a
képviselõknek elmondta: januárban
a pavilonsor tulajdonosait és bérlõit
az önkormányzat megbeszélésre hívta össze a rendezés ügyében.
– Valamennyi tulajdonos egyetértett az egységes arculatkép kiala-

Egységes arculatot szeretnének
fel a képviselõk figyelmét a polgármester.
Az elkészült látványterveket Klie
Zoltán városi fõépítész mutatta be
az ülésen, hangsúlyozva: az építményeket egységes árnyékolással, terasszal látnák el többek között; a
rendezést azonban a nyugati oldalon lehetett csupán tervezni, mivel
ez az oldal közterület. A keleti ol-

ket az önkormányzat koordinálásával egy kivitelezõ végezzen el.
Süslecz Árpád szerint a pavilonsorral együtt a piacot is szükséges
volna rendezni, a két feladatot
ezért összehangoltan tartja célszerûnek elvégezni.
Miután a költségekkel kapcsolatos kérdésre Novák Ferenc polgármester elmondta, hogy az elõ-

A GYÓGYFÜRDÕ TÉRI PAVILONSORT SZÉPÍTENÉK MEG
kításának szükségességével, valamint a bérelt közterület rendezésével; nyilván ez még elvi állásfoglalás,
hiszen a költségeket, a feladatokat
nem részleteztük. A megbeszélést
követõen azonban a hivatal elkészítette a pavilonsor látványterveit, és
kalkulálta annak várható bekerülési
költségeit. Ez került most a képviselõk elé. Fontos, hogy a testület állást foglaljon a terveket illetõen, hiszen ennek tükrében lehet folytatni
a tárgyalást az érintettekkel – hívta

dal magántulajdon(ok)ban van, így
ezen oldal megjelenésének megváltoztatására az önkormányzatnak csupán annyi eszköze van és lehet, hogy a rendezésre felszólítja az
érintetteket.
A pénzügyi és városfejlesztési
bizottság véleményét ismertetõ
Böröcz József képviselõ jelezte: a
terveket megfelelõnek tartják, a
feladatot fontosnak, azt kérik
azonban, hogy még az idei szezonra készüljenek el a munkák, melye-

zetes becslések szerint 10,8 millió
plusz áfa összegbe kerülne a teljes
rendezés, a tulajdonosokat tehát
körülbelül 1,2 millió plusz áfa forint terhelné, Szirtes Balázs a következõ javaslatot tette: a legközelebbi ülésre hívják el az érintetteket, valamint a megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány képviselõit. Ezt azért tartja fontosnak – jelezte –, mert ha már a vállalkozókat beleviszi az önkormányzat ebbe az ügybe, megoldási javaslato-

Fenntarthatóság és turizmus
Összesen 143 millió forintos uniós támogatás segítségével hat újabb
környezetvédelmi projekt valósulhat meg a Nyugat-Dunántúlon – tájékoztatott közleményében a regionális fejlesztési ügynökség.

A pályázatoknak köszönhetõen
fásítások, park revitalizációk, szelektív hulladékgyûjtés és környezettudatosságot célzó programok kezdõdnek Kunszigeten, Répceszemerén, Kajárpécen, Tényõn, Bozsokon,
Bükön, Cserszegtomajon és Zalakaroson – közölte Ratatics Anita, az
ügynökség munkatársa.
Zalakaroson út menti fásítást, a
közparkok megújítását, szelektív hulladékgyûjtést, komposztálást támogat a program, valamint hozzájárul a
település helyi védettségi területei-

nek kijelöléséhez is.
A részletekrõl szólva Novák Ferenc polgármestertõl megtudtuk: a
projekt keretében zöld terület csapadékvízzel történõ öntözésének

õshonos fák ültetésére nyílik lehetõség az Égerfa és a Juhar köz mindkét
oldalán, a Hegyalja utcánál a Park utcától a Napnyugat közig mindkét oldalon, illetve a Napnyugat köztõl a
Temetõ utcáig a nyugati oldalon, a
Gyógyfürdõ téren, az óvoda melletti
parkolónál; pótolhatják a fákat a Galambok-Zalakaros közötti út mellett,

kat is kell, hogy keressen, illetve
ajánljon számukra, s akár pályázati forrást is igénybe lehetne venni
az alapítványtól.
Czirákiné Pakulár Judit a felvetést üdvözölte, rámutatva: nem lesz
egyszerû a tulajdonosok helyzete,
ha konkrét döntés születik a megvalósítás ügyében, mivel érdekellentétek, finanszírozási problémák
merülhetnek fel; tehát valóban
szükséges konkrét megoldási javaslatok bemutatása is.
Az elképzelést minden képviselõ
jónak tartotta, így elfogadták, hogy a
következõ, pavilonsorral kapcsolatos
tárgyalás már a tulajdonosok és a
megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány bevonásával történjen.
A vita során azonban körvonalazódott, hogy ebben az évben a
fentiekre való tekintettel a pavilonsor teljes rendezésére nem kerülhet
sor, így a munkák valószínûleg a jövõ esztendõre tolódnának át, s a
rendezést a piac helyzetének megoldásával is összekapcsolnák.
részére pedig komposztáló edényeket biztosítanak.
A pályázat segítségével szemléletformáló kampány is indul a városban, mely a környezettudatos, fenntartható életmód elemeit népszerûsíti. Felmérésre kerülnének a település természeti értékei, melyeket egy
tanulmányban összegeznek. Ebben
konzorciumi partnerként a „Göcsej”
Természetvédelmi Alapítvány mûködik közre. A polgármester elmondta:
a projekt összes költsége 33.340.000

KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
megoldása, az óvoda, az iskola és a
kertmozi lefolyó csapadékvizének
összegyûjtése, majd öntözõvízként
való újrahasznosítása valósul meg.
Meglévõ zöldterületek fejlesztésére,

s megtörténhet a temetõ északi oldala melletti terület védõfásítása. A
projekt keretében szelektív hulladékgyûjtõ edényeket helyeznek ki az
óvodánál és az iskolánál, a lakosság

forint, ehhez 30 millió forintos támogatást nyert el az önkormányzat, a
várost tehát 3,34 millió forintos önrész terheli. A munkák a tavasz folyamán kezdõdhetnek.
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Összefogás Zalakaros turizmusáért
Hivatalosan is lezárult a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
„Zalakaros és környezete TDM
Szervezet fejlesztési projekt” elnevezésû pályázata. A projekt
eredményeit dr. Burján Richárd, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
vezérigazgatója ismertette a városházán tartott ünnepélyes projektzáró eseményen.

Amint arról lapunk több ízben is
beszámolt már, a turisztikai egyesület 59.894.652 forint összegû vissza
nem térítendõ támogatást nyert el
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program „A Balaton TDM Szervezetek

támogatása” elnevezésû pályázata
keretén belül a „Zalakaros és környezete TDM Szervezet fejlesztési
projekt” megvalósítására.
A projekt összköltsége 70,4 millió forint, idõtartama 2010. márciusától 2012. márciusáig terjedõ idõszak volt.

tagjai és munkatársai számára, akik
2011. novemberében egy külföldi
szakmai tanulmányúton is részt vehettek Dél-Tirolban. A tanulmányúton hasznos tapasztalattokkal gazdagodott mind a TDM menedzsmentje, mind a résztvevõ zalakarosi
szolgáltatók köre.
A projekt keretében készült egy

négy évszakot és minden célcsoportot felölelõ kérdõíves felmérés,
melynek célja a vevõelégedettség
kutatása volt, illetve, hogy megismerjék a Zalakarosra látogatókat, és
azt, hogy milyennek látják városunk
kulturális és természeti adottságait,
rendezvényeit, a szállás és gasztronómiai ajánlatokat, a város
és a fürdõ szolgáltatásait.
Az önálló szolgáltatásfejlesztési projekt keretében
készültek el a desztinációt
bemutató, reklámozó ajándéktárgyak, megújult a város turisztikai információs
táblarendszere, s kül- és beltéri turisztikai információs-,
illetve vezeték nélküli hálózat és kamerarendszer is kiépítésre került. Elkészült egy
egységes, többnyelvû kiadványcsalád, melynek célja,
hogy azt a Zalakarosi Turisztikai Egyesület eszközként
használja a desztináció népszerûsítéséhez.
A felsoroltakon kívül elkészült a pályázatban vállalt turisztikai kiállítási és desztinációt bemutató mobil installáció is.
– A TDM-pályázat megvalósításával Zalakaros újabb lépést tett,
hogy adottságait kihasználva hozzájáruljon a térség felemelkedéséhez – hangsúlyozta az egyesület elnöke.

– Katus Attilával egy közös, az
egész 2012-es évet átszövõ prevenciós programot dolgoztunk ki, melynek elsõ programnapján február 19én túljutottunk. A prevenciós prog-

ram illeszkedik a város egészségturisztikai tervébe. A programhoz a helyi civil szervezetek is kapcsolódnak,
melynek motorja a zalakarosi Vöröskereszt – jelezte Jámbor Tímea.

vítése; az épület most már önálló
ügyféltérrel is rendelkezik, melyben lehetõség van információs
anyagok elhelyezésére – jelezte dr.
Burján Richárd.
Elhangzott: a pályázat keretében
az egyesület szakirányú továbbképzést és nyelvi képzést szervezett

LEZÁRULT A TDM PÁLYÁZAT

Az iskolai
alapítványért
A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt
155.455 Ft-ot az iskola tanulóinak jutalmazására és a tehetséges tanulók versenyeztetésére fordítja.
Köszönjük felajánlásaikat
és kérjük, továbbra is támogassák alapítványunkat!
ADÓSZÁMUNK:
18962183-1-20

– A projekt során számos turisztikai fejlesztésre került sor, melyek célja a helyi adottságokra,
vonzerõkre épülõ turisztikai termékek fejlesztése, hogy az itt tartózkodás során minél teljesebb
utazási élményt nyújtsanak. A
megvalósítás során mérföldkõnek
számított a Tourinform-iroda bõ-

Utazás Kiállítás
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az Utazás kiállítás március 1.
és 4. között igazi különlegességeket kínált a látogatóknak az Olimpiai Pavilon megnyitása apropóján. Kiállítói-, szakmai- és közönségprogramok egyaránt helyet
kaptak ezen az eseményen, s a Balaton Régió standján Zalakaros is
az érdeklõdõk elé tárta a szállodái, a fürdõ, a kiváló vendéglátás
és a borászok szolgáltatásait. Ebben társkiállítóink: a Villa Natura,
a Hotel Vénusz, a Hotel Freya és a
Hotel Karos Spa, valamint a nagyradai Cezar Winery és a Teker Kerékpáros Egyesület voltak segítségünkre. Utóbbi a Kis-Balaton és a
Zalakaros-Hévíz közötti kerékpárút turisztikai lehetõségeit mutatta be gya-

korlatiasan és stílusosan, hiszen
bringázhattak is az érdeklõdõk a
karosi kiállítók jóvoltából – ismertette a kiállításon történteket
Szécsényi Szabolcs, a Tourinformiroda vezetõje. Hozzátette: most
elõször mutatkozott be a szakvásáron a Zalakarosi Turisztikai Egyesület is.
Amint már említettük, a megnyitót követõ sajtótájékoztatón került sor ünnepélyes keretek között
Katus Attila Zalakaros egészségturisztikai nagykövetévé való kinevezésére, az ezzel kapcsolatos okiratot Novák Ferenc polgármester és
az aerobic világbajnok látta el kézjegyével.

ZALAKAROS BEMUTATTA EGÉSZSÉGTURISZTIKAI NAGYKÖVETÉT
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Mulatság farsang farkán
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az aprócskáktól a legidõsebbekig mindenki vidám hangulatban
búcsúztatta a telet az elmúlt hetekben. A bölcsõde – a gyerekekre való tekintettel – zártkörû farsangot
tartott, a „kiszivárgó” hírek szerint
igen vidáman töltötték jelmezeikben a farsangi napot az apróságok.
Sajnos, a betegségek „megtizedelték” a csoportokat, így sokan ágyban töltötték a mulatság délutánját. Sebaj, minden bizonnyal lesz
még lehetõségük pótolni e lemaradást!
Ugyancsak a betegségek miatt a

Az elmúlt év sikerén felbuzdulva a Bottal-fogó együttes lelkes
tagjai az idei húshagyó kedden is
útra keltek, hogy jókívánságaikat
átadják a felkeresett házak gazdáinak, családjainak. Az együttes
szigorúan a Dunántúl korábbi hagyományaira támaszkodott húshagyó keddi városjárása során. Az
együttes vezetõ Kovácsné Balogh
Gabriella elmondta: a Dunántúlon
vízkereszttõl húshagyóig csoportosan jártak házról házra többnyire a fiúgyermekek ünnepet köszöntõ, jókívánságmondó, adománykérõ énekekkel.

Hogy a kártékony szárnyasok el
ne vigyék az elsõ ízben kieresztett
csibéket, szokásban volt, hogy húshagyókor fõtt disznófej lyukas
csontján keresztül néztek rájuk, és
mondták: Csóka, kánya, varjú, szarka mind vakok legyetek, csak az én
csibéim legyenek szemesek. (Nagylengyel, Zala m.) Érdekes eleme volt
a húshagyó keddnek a vénlánycsú-

tervezettnél kissé késõbbi idõpontban valósulhatott meg az óvodások
farsangja. A március 2-án rendezett
karneválon az óvodások a TávolKelet izgalmas, különleges világába
kalauzolták a nagyérdemût. Tigrisek, pandák, sárkányok, lopakodó
és kardos nindzsák és a bájos gésák
valódi keleti hangulatot varázsoltak
a közönség elé, s a kis bemutató
után óvónõk, gyerekek, szülõk
együtt ropták a táncot és falatoztak a szülõk által készített finomságokból.
Az iskolások is jelmezbe bújtak egy napra. Valóban egy nap-

ra, hiszen akinek kedve volt, már
reggel maskarába bújhatott, és
abban ülhette végig az órákat. A
tanítás után pedig a bulié volt a
fõszerep. A jelmezes felvonulást
a Diákönkormányzat által meghirdetett és bonyolított Ki mit
tud? követte, melyen a bátrabbak dallal, pantomim elõadással,
iskolai paródiával léptek közönség elé, a tapsot alaposan kiérdemelve. Rengeteg tombola felajánlás is érkezett az iskolai farsangra, így sokan távozhattak
ajándékkal, érdekes nyereménynyel.

Húshagyó kedd a Bottal-fogóval

folás. Ekkor egy tuskót húztak végig nagy zajjal az utcán, majd a vénlányok ajtajára kötötték vagy a ka-

Farsang az Ezüst Klubban

pujához támasztották. Észak-Bánátban a legények felkeresték a lányos
házakat. Két legény húzta a tuskót,

a harmadik nyomta, és valósággal felszántották a ház
földjét. A lányokat még be is
kormozták. A Drávaszögben,
Laskán hamvazószerdán nagy
tuskókat hentergettek a férfiak, legények a lányos házak és
özvegyaszszonyok kapuja elé.
A nézõk közti fiatal lányok
hangosan kiabálták: Elmúlt farsang, itt hagyott, Nagylányoknak bút hagyott, De énnékem
nem hagyott, Mert én kicsi vagyok. (Lábadi 1988a: 297).
Eláruljuk: a vénlánycsúfolás
szokását az együttes nem elevenítette fel, csupán érdekességként mesélték el. Jókívánságaikat viszont mindenhol osztották, s igen kedvezõ fogadtatásban
részesültek a házaknál.

Február 15-én tartotta az Ezüst Klub farsangi programját. A klubvezetõ köszöntõje után kezdõdött a lakodalmas mûsorunk. Merész
ötlettel került sor a farsangi lakodalmas megszervezésére. Egy bátor
nyugdíjas páros elvállalta a menyasszony, võlegény szerepét, két
nyugdíjas hölgy volt a tanú, a násznépet öt koszorúslány és võfély
alkotta, a násznép a híres nászinduló zenéjére vonult be.
A párt a nyugdíjas anyakönyvvezetõ adta össze, aki aktív korában komolyan is esketett, ezúttal azonban tréfából tette azt. Esketés után az anyakönyvvezetõ gratulált az új párnak pezsgõs
koccintással, majd a násznagyasszonyok köszöntõje következett.
A võfélyek tréfás, kissé pikáns köszöntõvel kedveskedtek a párnak. A menyasszony hátradobta a csokrát, melyet a legleleményesebb koszorúslány kapott el, a hagyomány szerint õ lesz a következõ, akinek bekötik a fejét!
Étel, ital, finomságok szolgáltak a násznép részére, majd tangóharmonikás élõmuzsikával állt a lakodalmi mulatság. Mindenki jól
érezte magát az egyedülálló szertartáson és farsangi mulatságon,
elvégre nyugdíjas ember nem öregember!
Pataki Jánosné
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Postaládánkból

TISZTELT
OLVASÓINK!
Szerkesztõségünkhöz az elmúlt
idõszakban olyan levelek érkeztek, melyeket íróik szándékoltan
azzal a céllal juttattak el hozzánk,
hogy azokat mindenki számára olvashatóvá, ha úgy tetszik: hozzáférhetõvé tegyük.
Természetesen az Olvasó észrevételei, jelzései fontosak szá-

munkra, szívesen fogadjuk azokat
továbbra is, s amennyiben lehetõségünk van rá, az írásokat szó szerint közöljük. Elõfordulhat azonban, hogy terjedelmi korlátok miatt csupán részletek leközlésére
van lehetõség (ez a mostani leveleket nem érinti). Amennyiben
szükséges, vagyis a felvetések vá-

Nyitott levél Polgármester Úrnak!
Novák Ferenc részére!
Tisztelt Cím!
Meghallgattam ma esti enervált beszámolóját e
kis közösség elmúlt évi munkájáról. Tisztességes
munkát végeztek, senkivel szemben kifogást, tisztességes ember szót nem emelhet. (Hivatal, KarosPark, Polgárõrség, Rendõrség).... akik munkát végeztek.
A fórum egyik felszólalója megelõzött a közösségi ház, tájház problémájával. Ön válaszában úgy fogalmazott, „nem kíván egy dohos falusi múzeumot
létrehozni, hanem egy attraktív helyszínt kíván”.
Ezúton felhatalmazom évekkel ezelõtt írt leveleim tartalmának nyilvánosságra hozatalára, amelyben
megfogalmaztam a közösségi célokat. (Iskolai kirándulások, mûködõ,hagyományõrzõ tevékenységek,
eszközök látványa, stb).
Halogató, bizonytalan választ adott...kalkuláció,

Ritók Lajos Úr részére
Tisztelt Ritók Úr!
Tisztelem azokat az elképzeléseket, amelyek szeretne megvalósítani a település érdekében. Magam
is ezen értékek mentén igyekszem cselekedni, nem
semleges, hanem elkötelezett módon. Ugyanakkor
felelõsséggel is, hiszen a különbözõ lehetõségek közül a legmegfelelõbbet kell választanunk, mivel a közösség pénzével sáfárkodunk.
Bizonyára tudomása van arról, hogy a polgármesteri (és alpolgármesteri) jutalomkeretünket város- és
helytörténeti kiállítás megvalósítására ajánlottunk
fel. A településen eltöltött 30 évben nemcsak szóban, hanem tettekben is az értékek megõrzésére törekedtem.
A konkrét ügyre rátérve: szerintem félreértés van
közöttünk. Tájház, bormúzeum céljára több épület
jöhetett számításba a településen. Ön térítésmentesen ajánlotta fel a Határ út 2106/1 hrsz. alatt lévõ pincéjét borturisztikai célokra. A képviselõ-testület
2011. április 7-i ülésén mérlegelte a számba jöhetõ ingatlanok helyzetét, adottságait és lehetõségeit,
megállapította, hogy megfogalmazott céljait ezeken
a területeken nem lehetne olyan komplex módon
megvalósítani, mint a jó adottságokkal bíró, köz-

laszt is kívánnak, a megszólított
személyt is felkeressük, hogy reagáljon a levelekre. Így tettünk
most is.
Továbbra is várjuk észrevételeiket, felvetéseiket!
Antal Anita
szerkesztõ

megállapodás, egyezség, pénz!!! Önnek térítés mentesen, kötelezettség nélkül ajánlottam.....veszített.
Tisztelem e közösség emberei munkáját, múltját...
az övék. Nem kaptam meg érdek-ellenérdek mentesen a közösség „EMBERÉNEK” támogatását.
Láttuk egymást, de kerültük a konfliktust, így ezúton is köszönöm.
Ön sok mindenkinek és mindennek akar megfelelni. Ezt mondta egy éve. Nem megy!!! Az elsõ ember ebben a közösségben, semlegesnek kellene lennie.
Ma sem értem, hogy ki és miért tett ebben az
ügyben keresztbe!!! Keresztbe???? Önnek és a közösségnek!!
Egy éve sok sikert kívántam az új helyszínen lévõ „attrakció” megvalósításához... most sem teszem másként.

Tisztelettel:
Ritók Lajos

ponti helyen lévõ Kossuth u. 14 sz. ingatlan esetében.
A szakma véleménye szerint is tájházat tényleg
nem szabad csak passzívan ruhák, berendezések, tárgyak tárolására létesíteni, hanem programokkal, aktivitással, közösségi helyszínként való mûködtetéssel
szabad csak létrehozni. Erre utaltam mondandómban és arra, hogy az adott ingatlan tulajdonosával
nem sikerült a megegyezés a vételárról. Tehát nagy
köszönettel fogadtuk és tiszteljük nagylelkû felajánlását (másokéval együtt) a Határ út menti ingatlan
vonatkozásában, de jelenleg ezzel a lehetõséggel
nem kívánunk élni.
Önnek senki sem tett keresztbe, hamis alternatíva az Ön ingyenes felajánlása és a pénzért vásárolható tulajdon kérdése. Tehát a fõ és eldöntendõ kérdés
a megvalósítható cél, illetve a megfeleltség, a funkcionalitás kérdése, azaz, hogy az adott ingatlan menynyire felel meg a kitûzött célnak. Ehhez a történethez tartozik, hogy az ún. Sörpincét is szeretnénk borturisztikai hasznosításba bevonni, nyilván a pályázati lehetõségek és az anyagi forrásaink függvényében.
Tisztelettel:
Novák Ferenc
polgármester

A Karosi Krónika elérhetõsége: karosikronika@gmail.com.

ÍRJON NEKÜNK!

NYÍLT LEVÉL Novák Ferenc
Polgármester Úrnak
A józan ész nevében gratulálok ahhoz, hogy Zalakaros város megszüntette a fizetõ parkolást, és növeli a
parkolóhelyek számát.
25–30 éve Magyarország
még kellemesen élhetõ volt,
ahol nem bosszantották az
embereket fölöslegesen fizetõ parkolókkal, meg õrzõvédõ szolgálatokkal, amik a
visszaélések és korrupció
melegágyai, és szerintem
többet ártanak a társadalomnak, mint amennyit használnak.
Húsz éve aztán meghülyült a világ, és ma már szégyelli magát az a település,
ahol nem fizetõ a parkoló,
szégyelli magát a bolt, amelyiknek nincsenek õrzõ-védõi.
A fizetõ parkoló ott célszerû, ahol a világörökség
részét bemutatni nagyon kevés a parkolási lehetõség, és
ezzel a „bírságolással” lehet
a turisták tízezreit fürgébb
távozásra bírni.
A fürdõvárosnak viszont
az a célja, hogy vendégei a
fürdõ közelében hagyva autóikat, hosszan, kényelmesen fürdõzhessenek. A vendégeknek kedves gesztus a
várostól az ingyenes parkolás.
A fürdõ bejárata elé nemrégen kialakított parkoló nagyon mutatós lett, de nem
eléggé hasznosítja a területet. Az úttengelyre merõleges parkolóhelyek nagy ívû
be- és kiállásra kényszerítik
az autóst, ami balesetveszélyes a parkolónak és az úton
közlekedõknek is!
Javaslom, hogy a Termál
út szélsõ sávjaiban kialakítandó parkolóhelyeket az úttengelyre 45 fokos szögben
fessék föl, ez a leggazdaságosabb és legkevésbé balesetveszélyes megoldás.
Ha így valósul meg, aztán
még sikerülne egy szép városközpontot, meg népünnepélyhez egy nagycsarnokot is kialakítani, akkor új
jelszóra válna érdemessé e
szép üdülõhely:
„ZALAKAROS AZ ÉRTELMES VÁROS”
Tisztelettel:
Iványi Miklós
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A MenDan csapata végzett az élen BORVERSENY
TERMÁL VÁROSI AMATÕR LABDARÚGÓ KUPA
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Közösségi Ház szervezésében a városi amatõr labdarúgó bajnokság után 2012. február 26án megrendezésre került az amatõr kupa is. Örömteli, hogy a városi
amatõr bajnokság együtteseihez ezúttal a Rendõrõrs csapata is csatlakozott, így a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében megrendezett kupán ezúttal öt csapat mérte össze tudását. Az együttesek körmérkõzéses formában csaptak össze egymással.

Az idei kupán a kilátogató nézõk láthattak magabiztos gyõzelemmel végetérõ, és az utolsó pillanatig kiélezett küzdelmeket is. Az

idei tornán mintegy 40 fõ kergette
a labdát, melynek végén a gyõzelmet ezúttal a MenDan csapata szerezte meg, második helyen a januá-

Sakk diákolimpia
Korábban már beszámoltunk a
sakk diákolimpia egyéni versenyeirõl, ahol a Móra Ferenc Általános Iskola diákjai – folytatva a
korábbi évek hagyományait – remekül helytálltak. A közelmúltban
lezajlottak a sakk csapatverseny
küzdelmei is.

Sajnos, egyre kevesebb iskola indítja tanulóit a diákolimpia városkörnyéki sakk csapatversenyein, így
ez a forduló sakkcsapataink számára csak formalitás volt, valamennyi
korosztályban megszerezték az elsõ helyezést, így bejutottak megyei
döntõbe.
Sakkozóink a nagykanizsai Hevesi-iskolában megrendezett megyei döntõben is helytálltak, hisz az
idén is sikerült dobogós helyen végezniük a zalaegerszegi és nagykanizsai iskolák mellett, ahol a többszörös magyar bajnok Csuti SK és
az Aquaprofit Nagykanizsa fiataljai

nevelõdnek. Legjobban
ezúttal a I-II. korcsoportos fiúk (Tóth Gábor
Kristóf, Bali Szabolcs,
Schmidt Áron, Strobl
Áron, Szörcsök Noel)
szerepeltek, akik harmadik helyezést értek
el, de dicséretet érdemelnek a többiek is,
akik éppen lemaradtak
a dobogós helyekrõl.
Negyedik helyen végzett a II-IV. korcsoportos lány csapat (Varga
Anna, Varga Ilona, Kovács Luca), ötödik hely
jutott az I-II. kcs. lány
csapatnak (Tóth Kata,
Turkovics
Rebeka,
Neumayer Kitti), míg a
III-IV. kcs. fiú csapat
(Tóth Máté Gábor, Kóbor Krisztián, Vörös
Dominik, Grendel Péter)

ri bajnokság gyõztese, a Szent Orbán Borozó csapata végzett, míg a
képzeletbeli dobogó legalsó fokára
a Rendõrõrs csapata állhatott. Negyedik helyen a Keddi Csibészek végeztek, míg a Karosi Passznak az
ötödik hely jutott. A torna igazi
csemege volt a támadó futball szerelmeseinek, hisz valamennyi
együttes a gyõzelemre törekedett,
melynek révén egy döntetlen sem
született, így a gyõzelmek száma a
végsõ sorrendet is meghatározta.
A szervezõk a torna I-III. helyezettjeit serleg díjazásban részesítették, de díjazták a legjobb kapust, a
gólkirályt és a legjobb mezõnyjátékost is, akik a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. ajándékcsomagjait vehették át.
A legjobb kapusnak Körösi Krisztiánt (Rendõrõrs), a legjobb mezõnyjátékosnak Zborai Gyulát (MenDan)
választották, míg a gólkirály Olasz
Zsolt (Szent Orbán Borozó) lett. A
gyõztes MenDan csapata: Várkonyi
Norbert, Karácsony Gábor, Zborai
Gyula, Várnagy Szabolcs, Szendrõ
Balázs, Pásztori Péter, Baumgartner
Péter.
A díjakat Jankovics Attila, a torna fõszervezõje adta át a díjazottaknak.
(–)

holtversenyben végzett az 5.-6.
helyen. Diákjainknak és természetesen Varga Attila edzõnek ezúton is köszönetünket fejezzük ki
és gratulálunk.

A Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség 2012. április 1én (vasárnap) Nagyradán a Kultúrházban tartja a soron következõ termelõi borversenyét.
A borversenyen való általános részvételi feltételek megegyeznek az elõzõ évivel, azaz
a borok bírálatát szakértõkbõl
álló bizottság végzi, amely értékelés alapján oklevelet ad ki.
Aki a borversenyen részt kíván venni, annak fajtánként 2
db mintát kell leadni március
29-én 16.00-ig.
A verseny napján nevezést
nem fogadunk el! A borversenyre a mintákat 0,75l-es
üvegpalackban kérjük leadni!
Egy minta bírálati díja 500 Ft,
minden további minta 200 Ft.
Az üvegeket kérjük címkével
ellátni a következõk szerint: a
termelõ neve, címe, évjárata,
fajtája, és termõhelye.
A borverseny keretében minõsítik azokat a borokat is,
amelyek pályáznak a Zalakaros Város bora cím elnyerésére. Zalakaros Város fehér
bora illetve vörös bora cím, elnyerési feltételei a következõk:
• elõzetes bejelentkezés a
Közösségi Háznál (2012. március 23-án 16:00-ig),
• elõzetes helyszíni mintavétel lehetõsége (elõzetes
egyeztetés alapján);
• a fehér bor esetében
Zalakaros közigazgatási területén termett szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább
500 liter áll a termelõ rendelkezésére (egy edényben) a
verseny idõpontjában;
• a vörös bor esetében a
Zalakaros Térsége Egyesült
Hegyközség települései területén termett szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább
500 liter áll a termelõ rendelkezésére (egy edényben) a
verseny idõpontjában;
• származási bizonyítványnyal (hegybírótól) és OBI
vizsgálattal rendelkezik, a
szakmai zsûri ajánlását bírja.
Egyéb feltétel: a cím elnyerése esetén a termelõ hajlandó az önkormányzat számára
a kívánt mennyiséget elõre
egyeztetett áron eladni.
Info: Zalakaros Térsége
Egyesült Hegyközség Tel: 93/
389-093. Mobil: 30/217-7750 –
Közösségi Ház – Zalakaros
Tel: 93/340-852.
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Különleges kínálatok
Az eddiginél is több programmal várjuk a Zalakarosba, a KisBalaton fürdõvárosába érkezõ vendégeinket, valamint a helyi
lakosokat. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a másfél hónappal, valamint a két héttel ezelõtti hétvégi rendezvénysorozatról, s
emellett sok ígéretet, hogy vendégeink visszatérnek az év kiemelt
idõszakaiban, valamint nyáron, a fõszezonban is. Új törekvésünk:
hogy a kultúrát összekötjük gasztronómiai élményekkel, nagy sikert aratott mind a zalakarosiak, mind az ország távolabbi vidékeirõl érkezõk körében.
Az elsõ gasztronómiai matinénk a Friskó vendéglõben volt, ahol
egy mókás darab – a Kocsonya Mihály házassága címû vígjáték – részesei és nézõi lehettek a résztvevõk a Magyar Kultúra Napján. A
gasztronómiai trilógia második része a két héttel ezelõtti Zséda koncert volt, melynek a Betyár Csárda adott otthont.
A rendezvénysorozat utolsó darabja egy musical, melyet a
Team4music elõadásában az Aranyszarvas vendéglõben hallgathatunk meg. A Farkas család különleges „nemzeti” ebéddel várja a
család apraja nagyját, melyet szórakoztató dallamok követnek:
Magyarország történelme dalokban. A rendezvény idõpontja 2012.
március 17., 12 óra. A szórakoztató programmal egybekötött ebéd
ára 1.900 Forint/fõ. Jegyek a Tourinform- irodában válthatóak.
A HOSSZÚ HÉTVÉGE KOMPLEX PROGRAMSOROZATTAL
VÁRJA A VENDÉGEKET:
Március 16.: Lazítson az éjszakai élményfürdõ simogató hullámai
között! Nosztalgiázva ünnepeljen Varga Miklóssal!
Március 17.: Gasztronómiai élvezet a „Magyarország történelme
dalokban” musical dallamait hallgatva.
Március 18.: „Ha nem is Trabanton, de repülõn szállni élvezet” –
Évadnyitó hosszú hétvége a Zalakarosi repülõtéren.
2012. március 24-én pedig legyen részese Katus Attila, Zalakaros egészségturisztikai nagykövete születésnapi partijának!
Részletek: www.zalakaros.hu
Jámbor Tímea, kommunikációs-és marketing vezetõ

Programok
Március 11. (vasárnap) 10.00:
Városi amatõr asztalitenisz
verseny – Zalakaros, Általános Iskola – Szervezõ: Közösségi Ház
Március 15. (csütörtök) 17.00:
Nemzeti ünnep
Zalakaros, Batthyány-szobor
Szervezõ: Közösségi Ház
Március 15–16–17.
(csütörtöktõl-szombatig)
Honismereti kirándulás (Veszprém
és környéke) Szervezõ: Karosi Ifjak
Köre Egyesület, Közösségi Ház
Január–Március
Kistérségi teke csapatbajnokság
és díjátadó – Zalakomár, Teke pálya – Szervezõ: Közösségi Ház

KÖZÖSSÉGEINK
MÛKÖDÉSE:
Márciusi 12., 26. (hétfõ) 18:00:
Dalárda – Zalakaros, Közösségi Ház
Március 14., 28. (szerda) 14.00:
Ezüst Klub – Zalakaros, Közösségi Ház
Március 2., 9., 16., 23., 30.
(péntek) 19.00: Bottal-fogó
Zalakaros, Közösségi Ház
Március 2., 9., 16., 23., 30.
(péntek) 19.00: Karosi Ifjak Köre
Zalakaros, Közösségi Ház
Március minden csütörtök 17.00
és szombat 09.00: Néptánc
Zalakaros, Közösségi Ház
Március 6., 13., 20., 27.
(kedd) 10.00: Mazsola Játszóház
Zalakaros, Közösségi Ház

MEGHÍVÓ!
Március 15-i ünnepségre
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tisztelettel várja településünk lakóit és vendégeit az
1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplésére, amely
2012. március 15-én,
csütörtökön 16.30-kor lesz
a Batthyány-szobornál
(a Városháza mellett)
Program:
16.30 Zenés felvezetés: Karos
Fúvósegyüttes
17.00 Himnusz, Ünnepi köszöntõ: Novák Ferenc polgármester, Koszorúzás
Nemzeti dal: Simánné Mile
Éva és Gönczöl György, Iskolások
ünnepi mûsora, Dalárda-Vegyeskar, Szózat.
Zalakaros Város Önkormányzata

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

