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Öt évtized, 25 millió vendég
A fürdõ öt évtizedes múltját felölelõ tárlat nyílt szeptember 12-én
a fürdõ fogadóépületének aulájában.
A ma már igazi ritkaságnak, relikviának számító fotók, prospektusok mellett több tárgyi emlék is helyet kapott a vitrinekben. Látható
több kilót nyomó vízkõ, injektáló csõ, a fürdõ legyezõ alakot formáló épületét megörökítõ nejlon táska is.

Korabeli képeslap- és prospektus szemle a tárlatnyitón.

Hagyományos és modern jól
megfért egymás mellett a Szüreti Szõlõkapkodón, melyet egy sikeres pályázatnak köszönhetõen
az idei évben három település
bevonásával rendezett meg a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület.
A szüreti forgatagot Galambokon nyitotta meg szeptember
14-én Novák Ferenc polgármester a társult települések: Galambok és Nagyrada elsõ embereivel. A szõlõkapkodó elsõ napja
programjainak is Galambok
adott helyet, s az itt mûködõ
mûvészeti csoportok alkották a
fellépõk jelentõs részét. A
Galamboki énekkar mûsora,
majd a Galamboki Általános Iskolai Tánccsoportja után a SZKES
Tánccsoport szórakoztatta a
nagyérdemût, az est folyamán
pedig Daavid adott koncertet.
Szeptember 15-én Zalakarosé
volt a fõszerep: a programsor
bábszínházzal indult, majd a
Nagykanizsai Gólyalábasok fantasztikus, már-már show-elemekkel tarkított elõadásával
folytatódott. A délután kiemelt
eseménye volt a szüreti felvonulás, melyen városunk tánc- és
énekcsoportjai, civil szervezeteinek képviselõi vettek részt.
(Folytatás a 4. oldalon.)

– Éppen ötven évvel ezelõtt
kezdõdtek azok szénhidrogén kutatások, melyeknek köszönhetõ a
gyógyfürdõ létesítése. A 1962-ben
kezdõdõ olajfúrásoknál ugyanis
olaj helyett forró víz került felszínre, melyrõl a vizsgálatok hamar megállapították: olyan értékes ásványi anyagokat tartalmaznak, melyek alkalmasak gyógyításra is – idézte a kezdeteket a kiállítás megnyitóján Novák Ferenc

polgármester. – Az évfordulóknak
azonban ezzel nincs vége – folytatta –, hiszen 40 esztendeje annak, hogy a termálvizet hivatalosan is gyógyvízzé minõsítették, 20
éve került a létesítmény önkormányzati tulajdonba, s a tárlat
megnyitása Zalakaros várossá nyilvánításának 15. évfordulóján történik.
(Folytatás a 6. oldalon.)

Szüreti Szõlõkapkodó
HÁROMNAPOS SZÜRET, HÁROM HELYSZÍNEN
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Adófizetés mulasztása miatt próbaper
A TESTÜLETI ÜLÉSRÕL JELENTJÜK
Az idei évi költségvetés elsõ
félévi teljesítésérõl szóló beszámoló megvitatásával kezdte soros ülését szeptember 13-án városunk képviselõ-testülete.
PRÓBAPER IDEGENFORGALMI
ADÓFIZETÉS MULASZTÁSA MIATT
Szíjártóné Gorza Klára könyvvizsgáló a napirend kapcsán elmondta: az önkormányzat az elsõ
félévben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, likviditási problémák nem voltak. A humánpolitikai,
valamint a pénzügyi bizottság elfogadásra ajánlotta a beszámolót azzal, hogy a Móra-iskola magas közüzemi díjai miatt meg kell vizsgálni
a költségcsökkentés lehetõségeit. A
Közösség Ház esetében – egyetértve az ügyrendi és igazgatási bizottság felvetésével – a bevételek jelentõs elmaradása miatt annak
okára voltak kíváncsiak a képviselõk. Az ügyrendi bizottság arra is kíváncsi volt, hogy az idegenforgalmi
adónál az adóbefizetések elmaradása nem veti-e föl sikkasztás gyanúját?
Dr. Józsa Zsanett jegyzõ elmondta: az idegenforgalmi adó be nem
fizetése miatt próbaper elõkészítése van folyamatban, a hivatal a
rendõrségnél feljelentést tett, a
rendõrség pedig vádemelési javaslattal az ügyészségnek adta át az
ügyet. A Közösségi Házra vonatkozó kérdésre Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezetõ elmondta: a bevételek nagy része a második félévben folyik be az intézményhez, ez
az oka az elmaradásnak. Év végére
kerülhet egyensúlyba a ház pénzügyi mérlege.
A KÖZÖSSÉGELLENES
MAGATARTÁS SZABÁLYAI
Törvényi változások miatt módosította az állattartásról szóló önkormányzati rendeletet a testület,
valamint a közösségellenes magatartásokról szóló helyi rendeletben
is változásokat vezettek be a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II.
törvény és az azzal összefüggõ
egyes törvények módosítása miatt.
Ugyancsak módosult a helyi
adókról szóló önkormányzati rendelet is. A képviselõ-testület a tar-

tózkodás utáni idegenforgalmi adó
javasolt
mértékét
415,Ft/fõ/vendégéjszakában hagyta jóvá, a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevõ vendégek 23 %os adókedvezményben részesülnek, így részükre az adó mértéke
320,- Ft/fõ/vendégéjszaka. E döntés
már egy korábbi ülésen megtörtént, az e szerint módosított rendeletet fogadták el a soros ülésen a
képviselõk.

kuratóriumának elnöke, Kovács Tamás más irányú kötelezettségei miatt lemondott eddig betöltött tisztségérõl, új elnök személyének megválasztása a következõ ülés feladata lesz, mivel az elnöki posztra jelölt
személy nem kapta meg a szükséges támogatást a soros ülésen.

LEMONDOTT
A KURATÓRIUM ELNÖKE

Elfogadta a testület a Móra-iskola 2011/2012. évi munkájáról szóló
beszámolót, valamint az intézmény
irányított önértékelésérõl szóló beszámolót, majd tájékoztatót hallgattak meg a településen élõ külföldiek és az önkormányzat kapcsolattartására vonatkozó kérdõíves
felmérés eredményérõl. A beérkezett adatok azt bizonyítják, hogy a
városunkban élõ külföldiek kialakított életmódjukon, helyi szerepvállalásukon csak kis mértékben kívánnak változtatni, hiszen a választ
adó 33 fõbõl 12 fõ egyáltalán nem
tartja szükségesnek az itt élõ külföldiek városunk életébe és mindennapjaiba történõ aktívabb integrálását.

A Zalakaros Közbiztonságáért, a
Zalakaros Új Templomáért és a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány beszámolói is a testület elé kerültek. A Zalakaros közbiztonságért alapítvány és az új
templomért alapítvány beszámolóját elfogadta a testület. (A Bazsó
János halála miatt megüresedett
helyre Császár Zoltánt javasolta az
alapítvány, amelyet a testület elfogadott). A sportalapítvány beszámolója – csatolt dokumentumok
hiányának pótlása után – szeptember végén, rendkívüli ülésen ismét
testület elé kerül. A sportalapítvány

NEM KÍVÁNNAK AKTÍVABBAK
LENNI A VÁROSBAN ÉLÕ
KÜLFÖLDIEK

Figyelemmel a kisebbségi véleményekre, a testület úgy döntött,
hogy évi egy alkalommal lehetõséget biztosít a külföldiek számára
tartott lakossági fórum megtartására. A beérkezett véleményeket figyelembe véve a testület javasolta,
hogy az „Ezüst” klub tagsága vitassa meg a német tagozatra irányuló
felvetést, és lehetõségeikrõl, valamint kialakított álláspontjukról tájékoztassák az önkormányzatot.
SZÖVETSÉGEK PRÓ ÉS KONTRA
Némi vitát követõen a testület
megszavazta Zalakaros kilépését a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tömörülésbõl, s
döntött a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségébe való belépésrõl. Döntés született arról
is, hogy Novák Ferenc polgármester
képviseli településünket a közeljövõben Puchheimben tartott, a testvértelepülés eddigi polgármesterét,
Herbert Kranzleint búcsúztató ünnepségen. Nem hozott döntést a
testület a Zalaispa Zrt. ürítési díjak
emelésére vonatkozó igényével
kapcsolatban, állásfoglalás a következõ ülésen születik.

Olesno delegációját fogadták
Lengyel
testvérvárosunk,
Olesno négyfõs delegációja tett
látogatást nálunk Sylwester
Lewicki polgármester vezetésével. A képviselõket Novák Ferenc polgármester és Szécsényi
Szabolcs, a Tourinform iroda vezetõje fogadta, a vendégek
programját a Közösségi Ház állította öszsze.
A lengyel delegáció itt tartózkodásának elsõ részeként
városunk legújabb létesítményeivel ismerkedett meg: a
sportpályák megtekintése után
a felújított óvodába látogattak
el, a beruházások részleteirõl és
az itt folyó munkáról a polgármester és Grófné Csatos Andrea intézményvezetõ tájékoztatott. A delegáció megtekintette
a Ca Mau kiállítást, valamint a
nemrég megnyitott fürdõtörténeti tárlatot is. A lengyelek
részt vettek a Szüreti Szõlõkapkodó rendezvény galamboki

megnyitóján, valamint a szüreti ban, mindkét látványosságot
vigasságok egyéb programjain nagy tetszéssel fogadták.
is. Mint mondták: hasonló renVallásos
nemzet
lévén,
dezvényt térségükben is tarta- örömmel vettek részt az Isteni
nak, az ottani, úgynevezett ter- Irgalmasság templomában tarményünnepnek minden eszten- tott szentmisén is, de nagy
dõben más és más település ad örömmel fogadták, hogy a
otthon. A felvonulásra õk a templom elõtti tér Szent László
nyár és a kora õsz terméseit is királyról történt elnevezése a
elviszik és templomban is meg- lengyel kapcsolatokra való teáldatják.
kintettel is történt.
T á gab b
térségünk
nevezetességeivel is
megismerkedhettek
vendégeink: a sümegi vár, a
tapolcai tavas
barlang is szerepelt itteni
prog- A delegációnak a megújult óvodát is bemutatták.
ramjaik-
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A városi piac további mûködésének körülményeirõl és lehetõségeirõl tárgyalt – immár többedszer – városunk képviselõtestülete a közelmúltban.
Abban mindenki egyetértett,
hogy a piac jelenleg méltatlan körülmények között és eldugott helyszínen mûködik. A piac teljes összképe már nem méltó a fejlõdõ
zalakarosi városközponthoz, a pavilonsor hátsó homlokzata és annak
elhanyagolt, rendetlen állapota tovább rontja a környezet minõségét,
ráadásul a területen nincs kiépített
infrastruktúra sem.
Már korábban felmerült a piac

Költöznek az árusok
A PIAC TURISZTIKAI LÁTVÁNYOSSÁGKÉNT IS SZOLGÁL
számára egy új helyszín kiépítése.
Az elképzelések szerint a piacot a
város a Tourinform iroda melletti
területen helyezte volna el. A kerékpáros centrum itteni megépítése miatt azonban új helyszín kijelölését kellett napirendre tûzni.
Novák Ferenc polgármester elmondta: a forgalom, illetve a piac
turisztikai életbe történõ bevonása

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk településünk 62 éven felüli
lakóit a 2012. október 7-én (vasárnap) 14 órakor AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN TARTANDÓ Idõsek Napjára.
Program: Köszöntõ, Kulturális mûsor, Vendéglátás, Zene
Zalakaros Város Önkormányzata – Közösségi Ház

Ápolási igazgatók
tanácskozása
Városunk adott helyet a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete
konferenciájának. A Karos Spa-ban tanácskozó szakembereket a
házigazda nevében Novák Ferenc polgármester köszöntötte. A
rendezvényen elõadást tartott Rácz Jenõ, a Magyar Kórházszövetség elnöke és Hegedûs Zsuzsa, a miniszterelnök fõtanácsadója.
Nevükhöz fûzõdik annak a programnak a kidolgozása, mely az ország hátrányos helyzetû régióiban ápolóasszisztensek és házi ápolók képzését indítja el tartósan munkanélkülieknek. A képzések
több száz millió forint európai uniós forrásból valósulnak meg. A
hamarosan induló képzések révén mintegy 1500 ember OKJ-s képesítésére lesz lehetõség. Az oktatásért járó összeget közvetlenül
a kórházak kapják meg, ami új bevételi forrást jelent, a képzésben
résztvevõ dolgozóknak pedig jövedelem kiegészítést.
MTI

miatt a Gyógyfürdõ térben mint
helyszínben kell és lehet gondolkodni. Ezzel az iránnyal egyetértve
a képviselõk végül a pavilonsor
nyugati oldalát nevezték meg lehetséges új helyszínként.
A testület Klie Zoltán városi fõépítészt azzal bízta meg, hogy dolgozza ki a piac e területre történõ
elhelyezésének lehetõségét, annak

anyagi vonzatát is, valamint, olyan
tervet kértek a fõépítésztõl, mely a
piacot és a pavilonsor tervezett átalakítása után az itteni épületeket
egységes látványként kezeli.
A polgármester javaslatával
egyetértve a téli idõszakban a piac
már felköltözik a Gyógyfürdõ térre,
az árusok a rendezvénytéri sátor
alatt kapnak helyet.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
Zalakaros Város önkormányzata 2012. évi beruházásainak egyik
betervezett feladata a Zalakaros, Panoráma utca zárt csapadék
csatornájából érkezõ csapadék vizeknek és a Szõlõ utca csapadékvízének zárt rendszerben történõ elvezetése.
A kivitelezési munkákat meghívásos közbezserzési pályázaton a
Horváth-Ép Közmû-, Út- és Mélyépítõ Kft. (8360 Keszthely,
Sömögyei út 1.) nyerte meg 22.194.368 Ft + áfa összegû ajánlatával, errõl a képviselõ testület 2012. szeptember 13-i testületi ülésén
döntött.
A kivitelezés megvalósítása két ütemben történik. Idén a
Torrens ároktól a sportpálya végéig, a jövõ évben a Panoráma
utcával záródóan.
A munkálatok megkezdésének várható idõpontja 2012. szeptember vége, a teljes befejezésé 2013. május 31-e.
A lakosság megértését kérjük a beruházás során elõforduló
esetleges kellemetlenségek miatt.

Megyei sajtódíj
A Zala Megyei Önkormányzat szeptember 8-án tartott ünnepi
közgyûlésén Zala Megye Sajtódíjban részesült a Karosi Krónika
szerkesztõje, Hévíz város sajtóreferense, Antal Anita. Az elismeréshez ezúton is gratulálunk!
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Újdonság volt idén, hogy a
Zalakarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai is részt vettek a városi
felvonuláson. A menet bejárta a város frekventált területeit, sõt, idõnként meg is álltak egy vidám táncra, zenére, s a közönséget jófajta
borral is kínálták.
A Gyógyfürdõ térre begördülõ
lovas-autós menetet komoly létszámú – ám korántsem komoly – tömeg fogadta. A menetre várakozók nem csalódtak, hiszen látványos felvonulás után még látványosabb, rendkívül magas színvonalú
mûsorszámoknak tapsolhattak. A
Vizeliné Paksi Valéria és Vizeli Dezsõ által betanított táncegyüttesek
a legifjabbtól a felnõttekig, remekbe szabott produkciókkal álltak
színpadra, igazi szüreti hangulatot
varázsoltak a térre.
A hagyományos után modern

Szüreti Szõlõkapkodó

bemutató
zajlott:
a
Szan-Dia fitness stúdió
növendékeinek mûsora
következett.
A lebilincselõ
ruhák, zene
és elõadásmód ezúttal
is magával ragadta a közönséget.
A szõlõkapkodó
utolsó állomása szeptember 16-án
Nagyrada
volt, ahol a
nagyradai kórus, az Eraklin
táncklub és
az
Igricek
együttes szórakoztatta a
közönséget.

A legkedveltebb
borvidékek között
Városunk is díjat vehetett
át a Legkedveltebb Borvidék
versenyben szeptember 16án, a Budapesten tartott ünnepélyes eredményhirdetésen. A településünket képviselõ Novák Ferenc polgármester Sztanev Bertalan és
dr. Prónay Bence szervezõktõl vehette át az elismerést.
A Legkedveltebb Borvidék címért
induló versengést az elmúlt évben
rendezték meg elsõ alkalommal. A
civil kezdeményezésnek az volt a
célkitûzése, hogy minél több ember
ismerhesse meg azokat az értékeket, amelyek a borkészítés helyén
találhatók. A verseny egyik fontos

Zenés éjszakai élményfürdõzés
Ismét indulnak a medencés bulik a
Zalakarosi Fürdõben. Rövid nyári szünet után
szeptember 14-én éjszakai élményfürdõzésre
várták a vendégeket, melyen ezúttal Muri Enikõ, az X Faktor sztár énekese lépett közönség
elé. A különleges környezetben tartott, egyedi hangulatú buli – no és a fiatal, csinos és tehetséges énekesnõ – nagy sikert aratott, a
vendégek a fellépés után aláírásokat is igyekeztek begyûjteni az énekestõl.
Az élményfürdõs mulatságok a Tök jó
Zalakaroson! õszi programsorban is helyet
kapnak, de lesz Mikulás-parti is a fürdõn.

szabálya ugyanis, hogy koccintani
csak helyi borral lehet. Az esemény
lehetõséget adott arra, hogy borkedvelõk és borászok egymással találkozhassanak, a figyelem a borvidéki településekre irányuljon.
Az esemény fõvédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter volt, az eseményt idén is kiemelten támogatta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa,
de civil szervezetek és gazdasági
társaságok is felsorakoztak az események mögé.
Idén 12 borvidéken közel 20 település indult a legkedveltebb borvidéki település címért. Számos új
helyszínen – köztük Zalakaroson is –
várta a borkedvelõket a helyi bor,
hogy borászokkal és egymással koccinthassanak. A jelentõs megmozdulásnak köszönhetõen idén közel
11 ezer ember koccintott egyszerre
szerte az országban. Zalakaroson a
rendezvénytéren közel százan koccintottak jófajta karosi borral szeptember elsõ hétvégéjén.
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Bábszínház premiert láthattunk
A SÓMESE ELÕSZÖR A KAROSI KÖZÖNSÉG ELÕTT
A Szüreti Szõlõkapkodó programsor különleges része volt az az
elõadás, melyet a szervezõk a legfiatalabb közönségnek szántak.
Sómese címmel a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínházzal közös
elõadást mutatott be a zalaegerszegi Griff Bábszínház. A Nagy
Kopeczky Kálmán rendezte darab Benedek Elek A só címû meséje
szövegének felhasználásával került színpadra, s a bemutató különlegessége volt, hogy a színház,szakítva addigi hagyományával, hogy a
bemutató csak a zalaegerszegi gyermekeknek szól, a premier helyszínéül városunkat választotta.
Nagy Kopeczky Kálmán az elõadás kapcsán a mese szerepét
emelte ki. Mint fogalmazott, a 21.
században a mesék egyre inkább
háttérbe szorulnak. A magyar népmesék komplexek, szépek, pontosan leírják, milyen helyzetben hogyan ildomos, erkölcsös viselkedi,
megtanítanak arra, hogyan kell élni, mit kell tenni a fõhõsnek, hogy
elérje a célját. Az elõadás – amely
ötvözete a mesemondásnak és a
bábszínháznak – jó kapocs tud lenni, és majd talán a színházba járó
gyermekek igényelni fogják a szüle-

iktõl a mesemondást – magyarázta
a rendezõ.
Szólt arról is, hogy Benedek Elek
meséi erkölcsi tartalmat közvetítenek. A Sómesében például szép
fordulat, amikor az apa rájön, hogy
tévedett, ország-világgal keresteti a
lányát és a gyermeke is megbocsájt
neki. Nagy Kopeczky Kálmán szerint ma sajnos ennek az ellenkezõjét látjuk, pedig az igazi szeretet lényege, ha felismerjük a tévedéseinket, és „ki tudjuk mondani, hogy
kérlek, bocsáss meg” – hangsúlyozta a rendezõ.

A klasszikussá vált Sómesében
az öreg király három lányát kérdezte, hogyan szeretik õt. A legkisebb lánya erre azt válaszolta, mint
az emberek a sót, és csak a történet végén derül ki, hogy só nélkül
ugyanúgy nem lehet boldogan él-

ni, mint szeretet nélkül. A darab
városunk apró közönsége elõtt
nagy sikert aratott, a gyerekeknek
a kellékek, a zene, az idõnként humoros jelenetek nagyon tetszettek.
MTI/Karosi Krónika

Triatlon – már három korcsoportban
Darnai Réka 7., Csinyát Rebeka 9,
Lennert Tamara 12, a csapat 6., a III.
korcsoportban Egry Miléna 5. helyen
végzett. E eredményeket azért is

szorosan kapcsolódik az õszi duatlon (futás, kerékpár), a téli úszás, a
tavaszi mezei futás, e sportágakra
alapozva szeretne egy versenyrendszert felépíteni, ahol a diákok
1-8. osztályig az egész tanévben
versenyezhetnek. E sportágaknak
megyei és országos szinten vannak
versenyei. Természetesen e rend-

fontos kiemelni, mert az iskolák közötti öszszevetésben a Móra Ferenc
Általános Iskola 156 (!) iskola közül
legjobb Zala megyei iskolaként az
elõkelõ 5. helyet szerezte meg.
Stégli János az idei tanévi tervekrõl elmondta, hogy tekintettel
arra, hogy a triatlon sportághoz

szer kialakításához szükséges az
önkormányzattal, az iskolai vezetéssel, és a testnevelõkkel egyeztetni, szükséges a feltételek megteremtése. A versenyeztetést egyenlõre iskolai keretek között tervezzük, de a gyerekek fejlõdése és a
tömegsport szempontjából a ké-

Az elmúlt tanév végén nagyszerû sikereket értek el a Móra Ferenc
Általános iskola diákjai a triatlon diákolimpia országos döntõjében. A
sikerekrõl, valamint az idei tanévbeli tervekrõl Stégli Jánossal, a diákok felkészítõjével beszélgettünk.
A triatlon diákolimpián második
alkalommal vettünk részt, s örömteli, hogy egyre jobb eredményekrõl tudunk beszámolni. A megyei
döntõ megnyerése után
három korcsoportban
szerepeltünk az országos
döntõben. A legjobban
az I. korcsoportos Ács
Linet Lucia szerepelt, aki
egyéniben és csapatban
(Soir Sophiával és Horváth Hildával) is harmadik
helyezést ért el. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a többiekrõl
sem. Az I. korcsoportban
a fiúk között Strobl Áron
12., Novák Lázár 17.,
Novák Máté 25. helyezést ért el, míg a csapat 8. helyen
végzett, a lányoknál, ahogy elõbb
említettük Ács Linett Lucia 3., Soir
Sophia 8., Horváth Hilda 13., míg a
csapat 3. helyen végzett. A II. korcsoport küzdelmeiben a fiúknál Koma Bence 4., Kánnár Máté 7., Nagy
Marcell 9., a csapat 4., a lányoknál

sõbbiekben felmerülhet sportegyesületi keretek közötti sportolás lehetõsége is. Az elmúlt évek tapasztalata alapján a gyerekek és a szülõk hozzáállása is példamutató volt,
az õ részükrõl is megfogalmazódott az igény a sportágak felkarolására. Természetesen ezt nem az
alapsportágak (labdarúgás, kosárlabda) terhére szeretnék, hanem
azt kiegészítve segítve.
A korábbi évekhez hasonlóan a
Közösségi Ház és az iskola szervezésében az idei tanévben is útjára indul a „Sportolj és Nyerj” Akció. Az
akció elsõsorban a diákokra és családokra épül, de szeretettel várnak
minden érdeklõdött a szombati napokon rendezendõ sporteseményekre. Továbbra is cél a tömegsport jelleg erõsítése, ezért az év
végi sorsoláson, ahol a fõdíj egy kerékpár, különdíjban részesül a legtöbb akcióban résztvevõ és a szülõket legtöbbször elhívó diák is. Az év
végi sorsoláson kivül mindegyik
sporteseményen is díjak kerülnek
kiosztásra, így rajta hát gyerekek,
kezdõdhet a pontgyûjtés, hiszen élményekkel és értékes ajándékokkal
gazdagodhattok. Az akcióról a faliújságokon és plakátokon értesülhettek.
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Öt évtized, 25 millió vendég
FÜRDÕTÖRTÉNET KÉPEKKEL ÉS TÁRGYI EMLÉKEKKEL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A
polgármester
kiemelte:
Zalakaros a fürdõ révén nemcsak
európai, de világviszonylatban is híres településsé vált. Novák Ferenc
köszönetet mondott mindazoknak
a település- és fürdõvezetõknek,
köztük a Zalakarost három évtizeden át irányító Szirtes Lajosnak,
akik az eltelt évtizedekben munkájukkal elõsegítették a fürdõ fejlõdését, de köszönetet mondott a lé-

tesítmény mindenkori dolgozóinak
is az itt folyó lelkiismeretes szakmai
munkáért.
A meghívottakat köszöntõ
Szécsényi Szabolcs, a Tourinform
iroda vezetõje a kiállításról szólva
elmondta: a fotók, tárgyi emlékek
segítségével azt kívánták bemutatni, hogyan vált Zalakaros az ország
egyik meghatározó városává a település gazdasági alapját adó gyógyvíz által. A Leader-pályázat segítségével megvalósított kiállítás kap-

csán kiemelte a Zalakarosi Turisztikai Egyesület munkáját, illetve
Flórek Zsolt, a Tourinform iroda
munkatársának szervezõ tevékenységét.
A tárlat anyagát dr. Halász Imre
akadémikus, történész mutatta be.
Mint mondta: a kiállítás anyaga a
település és a fürdõ múltját és jelenét egyaránt bemutatja, s a látogató számára ékes bizonyítékkal szolgál arra, hogy Zalakarosnak nemcsak jelene és jövõje, de gazdag,

büszke múltja is van. Utóbbira példaként említette azt az 1254-es oklevél másolatot, melyben „Korus”
települést elsõként említik. A fürdõ
fejlõdését fotók, valamint prospektusok segítségével mutatják be a
közönségnek. Ennek kapcsán érdekességként említette, hogy hazánkban Zalakaros az elsõk között volt,
mely szórólapokkal, plakátokkal
igyekezett a vendégek figyelmét a
településre és a fürdõre irányítani,
sõt, idegen nyelvû reklámanyagokat is az elsõk között készített.
– Ötven év alatt 25 millió ember, két és fél Magyarországnyi
vendég fordult meg a fürdõn, s a
létesítmény ma az egyik legtöbb
embert foglalkoztatja, sõt, a környék legjobb munkáltatójának is
számít – mutatott rá.
Az idõnként retro hangulatot
árasztó, érdekes kiállítás díjmentesen látogatható az új fogadóépület
földszintjén.

KÖNYVTÁRI
NYITVA TARTÁS
Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda: 9.30–10.30, 12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: 9.30–11.30
Elérhetõség:
Zalakaros, Liget u. 28.
tel.: 93/340-913
honlap: www. mora-iskola.hu
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Szeptember 8-án rajtolt városunkból a Tour de Zalakaros profi kerékpárverseny és a Karos
Spa Kis-Balaton családi bringatúra.
Az õszi kerékpáros szezon
nyitányaként a Tour de Zalakaros
rendezvényen a Kis-Balaton táját
fedezhették fel a kerékpárosok.
A Gyógyfürdõ téri rajthelyrõl
több mint 500, egészen pontosan
520 versenyzõ indult útnak. A
„könnyebb”, 33 kilométeres távot
választók egy lazább kerékpártúra
keretében ismerhették meg vidékünket. A túra érintette a természetvédelmi területen fekvõ Kis-Balaton házat és a Kányavári-szigetet
is, melyeken frissítõ állomásokat
alakítottak ki.
A komolyabb kihívást keresõ kerékpárosok egy 118 km hosszú országúti teljesítménytúrán vehettek
részt, a Zalai-dombság helyenként
várja, a Zalai-dombság helyenként
15 százalékos emelkedõivel tarkítva. Az emelkedõk alaposan szét is
rázták a csoportokat, persze, akadtak, akik nem feltétlenül a verseny,
hanem kizárólag a kerékpározás
öröme miatt vállalták a hosszabb
vagy rövidebb távot, és az idõeredményt kissé háttérben hagyva,
többször is megálltak, hogy a tájat
fotózzák, vagy épp csak gyönyörködjenek vidékünkben.
– Hihetetlenül jó érzés volt ennyi kerékpárost látni együtt, s azt
is, hogy sok család is indult az idei
rendezvényünkön. Önkormányzatunk célul tûzte ki, hogy lehetõségeihez mérten teret ad minden
sportágnak, ezért büszkék vagyunk,
hogy
a
Tour
de
Zalakarossal csatlakozhattunk a
magyarországi tókerülõ kerékpáros túrákhoz – mondta a rendezvényt köszöntõ Deutschné Lang
Erika sportért felelõs alpolgármester.

Tour de Zalakaros

Mint mondta: a szervezést egy
teljesen új csapat hajtotta végre,
amiben a helyiek is nagy segítséget nyújtottak: a Közösségi Ház
sportszervezõje, Stégli János, a
Tourinform-iroda munkatársai , a
helyi polgárõrök és gyerekek, valamint a Karos-Park Kft. dolgozói is
hozzájárultak a szervezés sikeréhez Az önkormányzat anyagi támogatással is segítette a megvalósulást, az indulók pedig a fürdõ
felajánlásának köszönhetõen meglátogathatták a Zalakarosi Fürdõt
is.
– Az indulók közül sokan több
napot töltöttek el városunkban,
kifejezetten a túrához kötve
karosi itt tartózkodásukat; ezek-

kel a rendezvényekkel ez is a célunk – jelezte az alpolgármester.
A rajtolók között zalakarosiakat
is láthattunk, közülük Koma László
teljesítménye volt a legkiemelkedõbb, hiszen õ a 118 kilométeres útvonalat tekerte végig. A remek teljesítményekhez ezúton is õszintén
gratulálunk!
Az indulókkal együtt rajtoltak el
a Sportolj és Nyerj! akció elsõ programjának résztvevõi is: a Stégli János vezetésével kerékpározó gyerekek néhány kilométer együtt tekerés után azonban a kápolnapusztai bivalyrezervátum felé vették az
irányt, s a biciklizést egy rendkívül
kellemes kirándulással egészítették
ki.

Koma László, az egyedüli karosi induló
– Hat éve rendszeresen részt veszek a
zalakarosi kerékpárversenyeken, és Bence fiammal állandó résztvevõje vagyok a Sportolj és
Nyerj Akciónak is. Ezúttal külön indultunk, hisz
én a 118 km-rel próbálkoztam, míg õ az akció keretében Stégli Jánossal tartott – nyilatkozta lapunknak Koma László, aki egyedüli karosi indulóként teljesítette a Tour de Zalakaros 118 kilométeres távját. – Korábban már sík terepen 70-80 kmt teljesítettem, ezért számomra is kihívás volt e
szintemelkedésekkel tarkított táv. E versenyre
külön nem készültem, de folyamatos „edzésben”
vagyok, hisz hetente legalább egyszer körbetekerem a Kis-Balatont; ezért is örültem annak, hogy
a teljesítménytúrát végig tudtam úgy csinálni,
hogy egy emelkedõn sem kellett leszállnom a

nyeregbõl. Legnehezebb önmagam legyõzése, valamint a táv végén lévõ zalakarosi hegyek, köztük
a Csermely utcai 20 százalékos emelkedõ leküzdése volt.
Koma László, aki a kerékpározás mellett a labdarúgó csapat tagja is, elmondta még, hogy szeret
egyedül tekerni, hisz ilyenkor csak önmagára kell figyelnie, és van ideje a környék szépségeiben, természeti csodáiban is gyönyörködni. Tervei között szerepel a Balaton egy nap alatti körbekerekezése, és természetesen a jövõben is részt kíván venni hasonló
rendezvényeken.
E nem mindennapi teljesítményhez ezúton is gratulálunk, s reméljük, hogy jövõre lesznek Koma Lászlónak zalakarosi társai e Zala megyei teljesítménytúra teljesítésében.

Zala megye
sportnapja
A megyei önkormányzat
kezdeményezésére életre hívott esemény immár tizedik
alkalommal került megrendezésre. Az egészséges életmódra nevelést célzó és tömegsport akciónak az idén
Zalaegerszeg adott otthont,
melyen összesen 421-en vettek részt.
A bemutatókkal kiegészített eseményen városunk is
képviseltette magát. A legjobb zalakarosi eredményt
Perusza Brigitta érte el, aki
megnyerte a nõk asztalitenisz
versenyét, így településünk az
idén sem maradt aranyérem
nélkül. Ugyanebben a versenyszámban második helyezést ért el Marton Dóra, aki
éremgyûjteményét íjászatban
elért szintén második helyével
tovább gyarapította. A díjakat
Manninger Jenõ, a megyei
közgyûlés elnöke adta át.
A mostani eseményen
egyébként a versenyek mellett olyan bemutatókon is
részt vehettek az érdeklõdõk,
mint dámajáték, a gólyalábon
járás, a tájékozódási futás.

8

2012. szeptember 19.

Tisztelt Olvasóink!
Településünk meghatározó alakjáról, Huszár Gyõzõ tanítóról küldte el értékes helytörténeti anyagát dr. Mihovits István, Révfülöp nyugalmazott polgármestere. Az irat leközlésére lapunk vállalkozott, ennek anyagát három részletben olvashatják. Íme, a második.

NÉPTANÍTÓK – HUSZÁR
GYÕZÕ EMLÉKÉRE
1940-ben, nyugdíjazása után látogatta meg Fónay Tibort
kõvágóörsi otthonában, és néhány
napig vendége volt. „Beszélgettünk, azaz inkább õ beszélt, s én
hallgattam. Pedig alapjában kevés
beszédû volt. Írásban egészen
más.” – eleveníti fel emlékeit Fónay
Tibor, majd hozzá teszi, utána kaptam Tõle egy terjedelmes levelet,
ebbõl idézek. „Felsõbb mennyiségtanom elsõ kötete: Differenciálszámítás a kétváltozós függvényeknél/600 oldal/; II. kötet:
Differenciálszámítás a három és
többváltozós függvényeknél; III.
kötet: Integrálszámítás. Most a
felsõbb menynyiségtan IV. kötetén dolgozom, az ún. Differenciálegyenleteken. Jobban mondva ez
a kötet is készen van, csupán a
jegyzetek rendbe szedése és a lemásolás van még hátra. Sajnos,
hogy a másolásban senki sincs
segítségemre…. a munka,a szakadatlan munka az, amely megédesíti az életet, és kívánatossá teszi
a hosszú életet. Jó társaságban vagyok, bár testileg csak magam vagyok a szobában. A szellemóriások a professzoraim…Mivel foglalkozom most?” – írja Fónaynak…
„mint már mondottam a felsõbb
mennyiségtan negyedik kötetét
másolom és hozom rendbe a jegyzeteket. Ezután rögtön megkezdem írni az analitikai síkmértant
két kötetben. Ha ezzel végeztem,
körülbelül 5-6 év alatt, akkor hozzáfogok az egyes nevezetesebb
görbékhez, s ezeket 80-100 oldalas
kisebb könyvekben akarom kiadni.
Ilyen görbék az egyes trigonometriai görbék, a logaritmusi görbe, a
csavarvonalak, szívvonal stb. Mindez körbeül még 30 évet, vesz igénybe. Tehát észreveheted, hogy én
még soká akarok élni, a nyugdíjalapot ki akarom böjtölni. Nagyon természetes, hogy ez csak vágy az én
részemrõl, mert életem határát
nem én szabom meg, hanem az,
akit mi Istennek nevezünk… mindenesetre dum spirio, spero, a tollat nem dobom el…”

Mindezt írja 1940-ben. Még 16
évet élt, és dolgozott magát nem
kímélve, ûzve-hajtva, egyre nehezebb külsõ körülmények között.
Háborús évek, s az azokat követõ
megszorítások. Anyagi nehézségek
tömkelege. Világnézeti korlátok.
Egyetemi tanár lehetett volna? –
Maradt egyszerû néptanító.

PROGRAMOK:
Szeptember 29. (szombat) 18.00
Térzene – Zalakaros, Dísz tér
Szeptember 29. (szombat) 09.00
Õszi Teniszverseny – Zalakaros,
Sportcentrum
Október 7. (vasárnap) 14.00
Idõsek Napja
Zalakaros, Általános Iskola
Október 7. (vasárnap) 10.00
Kis-Balaton Futóverseny, Kerékpár és Gyalogtúra „Sportolj és
nyerj”
Zalakaros, Kis-Balaton

KÖZÖSSÉGEK
MÛKÖDÉSE:
Szeptember 26 (szerda) 14.00:
Ezüst Klub – Zalakaros.
Szeptember minden péntek
19.00: Bottal-fogó.
Szeptember minden péntek
19.00: Karosi Ifjak Köre.
Szeptember minden csütörtök,
szombat: Néptánc
Szeptember minden kedd 10.00:
Mazsola Játszóház
Helyszín:
Zalakaros, Közösségi Ház
A programváltozás jogát
a szervezõk fenntartják!

MEGYEI III. BAJNOKSÁG
SORSOLÁSA
6. forduló: 2012. szeptember
22. 15.00 Zalakaros – Miklósfa,
7. forduló: 2012. szeptember
30. 15.00 Pogányszentpéter –
Zalakaros, 8. forduló: 2012. október 6. 14.00 Zalakaros – Joy’s
Fityeház, 9. forduló: 2012. október 14. 14.00 Eszteregnye –
Zalakaros, 10. forduló: 2012.
október 20. 13.30 Zalakaros –
Bázakerettye, 11. forduló:
szünnap, 12. forduló: 2012. november 4. 13.30 Sand Zalakaros, 13. forduló: 2012.
november 10. 13.30. Zalakaros
– Letenye II.

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

