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Pályákat és kerékpáros centrumot avattak
A HELYIEK ÉS A TURISTÁK IGÉNYEIT EGYARÁNT SZOLGÁLJA

A pályákat vidám versenyekkel, barátságos labdarúgó mérkõzésekkel a
gyerekek vették birtokba rögtön az avatás után.

Az egészségmegõrzés és a turisztikai kínálatbõvítés szempontjából egyaránt fontos beruházásokat
adtak át szeptember 28-án ünnepélyes keretek között a lakosság és
a turisták számára városunkban.
A Móra-iskola melletti területen

a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjához is illeszkedve, pályázati támogatással megvalósult multifunkciós és mûvüfes pályákat avattak fel, a Gyógyfürdõ téren pedig a hévízi és zalakarosi kistérség közös projektjének kereté-

A kerékpáros centrumot Novák Ferenc, Manninger Jenõ és Tóth
Gábor avatta fel.

ben elkészült kerékpáros centrumot adtak át rendeltetésének.
Ahogyan Novák Ferenc polgármester fogalmazott: mindkét beruházás mind a lakossági igények kiszolgálásában, mind a város turisztikai kínálatában jelentõs bõvülést

Fúvóskoncert
A FÜRDÕN
Elsõ ízben adott koncertet
a fürdõ fogadóépületében a
Karos Fúvósegyüttes. A Tatár
Csaba vezette zenekar szeptember utolsó hétvégéjén lépett közönség elé az épület
aulájában. A fúvósok a tõlük
megszokott remek hangulattal, színvonalas játékkal, a közönséghez is közel álló zeneszámokkal léptek fel, így
egyenes út vezetett a sikerhez
ez alkalommal is.

eredményez, s az önkormányzat
komoly összeggel támogatta a fejlesztések megvalósulását.
(A részletekrõl bõvebben lapunk 4–5. oldalán olvashatnak képes beszámolót.)
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Rendkívüli ülést tartott szeptember 27-én a képviselõ-testület. Az alábbiakban errõl olvashatnak összefoglalót.

ÚJ KÜLSÕVEL JELENIK MEG
A PAVILONSOR
Egységes megjelenésû, egységes
építészeti arculatot mutató pavilonsor építésérõl döntött többek
között legutóbbi, rendkívüli ülésén
a képviselõ-testület.
A pavilonsor ügy nem elõször
került a testület elé. Az már korábban körvonalazódott, hogy a jelenlegi épületegyüttes átalakításra
szorul, a város központi területérõl
lévén szó, az eddiginél esztétikusabb megjelenést kell, hogy mutasson.
Az átalakítás részleteit azonban
jelen ülésén fogadta el a testület.
Novák Ferenc polgármester elmondta: a tervek szerint a jelenlegi
aszfaltozott járda fölött épülne egy
passzázs, azaz pergola, melyet a tulajdonosoknak kötelezõ megépíteni egységesen, az összes üzlet elõtt
végighúzódóan.
A képviselõ-testület határozatba foglalta: a pergolát 2013. március 31-ig kell megépíteni. Amennyiben valaki nem csináltatja meg a

Rendkívüli ülésen történt
pergolát, úgy az épülettõl számított egy méteren keresztül az önkormányzat lebontatja az ott helyet foglaló építményt. A testület
döntését tehát a hivatal foganatosítja, amennyiben ez szükségessé
válik. Az átépítéshez szükséges koordinációt, a munkaterület átadást
a hivatal bonyolítja, az építtetést a
tulajdonosok, illetve bérlõk kell,
hogy vállalják.
A mostani pavilonsor elõtti parkolósávot az önkormányzat fokozatosan felszámolja, a parkolást
megszünteti. Ez a térrész is a rendezvénytér fokozatos fejlesztési területeként fogható fel. Az elmaradó parkolókat a mostani Gyógyfürdõ tér nagyparkolójának rekonstrukciójával, fejlesztésével pótolja
vissza az önkormányzat.
Felvetõdött javaslatként, hogy a
jelenlegi élelmiszerpiacot ide helyeznék át.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉRHETI
MÛKÖDTETÉSBE AZ ISKOLÁT
Az iskolák jövõbeni mûködtetésének lehetõségérõl tájékoztatta a

Rendõrök tanácskoztak

testület tagjait Novák Ferenc polgármester. A testületi ülés idején
került ugyanis a köztársasági elnök
elé aláírásra az új köznevelési törvény módosítása. Az ez idõben elfogadott, de még ki nem hirdetett
törvény városunkra is vonatkozó
passzusairól számolt be a polgármester a képviselõk elõtt. Rámutatott: a háromezer fõ alatti lakosságszámmal rendelkezõ települések október végéig dönthetnek
arról, hogy állami mûködtetésben
hagyják-e oktatási intézményüket,
vagy visszaveszik mûködtetésre azt
az államtól. Az már eldöntött kérdés, hogy az oktatási intézmények
állami tulajdonba kerülnek jövõ évtõl, az egyes önkormányzatok
azonban iskoláik mûködtetését felvállalhatják a jövõben. A polgármester felhívta a figyelmet arra: a
következõ ülésen errõl döntést kell
hoznia a testületnek. Azt is hangsúlyozta: a pedagógusok bérét az állam finanszírozza továbbra is. A
mûködtetés az iskola karbantartására, rezsi költségeinek biztosítására vonatkozik elsõsorban. A karosi
helyzetet bonyolítja az iskola többcélú volta, az, hogy több intézményegység mûködik benne.
ÚJ ELNÖK A SPORTALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMA ÉLÉN
Az eddigi elnök lemondása miatt újat választott a Zalakaros
Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának élére a képviselõ-testület Flórek Zsolt személyében.
Elfogadták az ülésen az alapítvány elmúlt évi tevékenységérõl
szóló beszámolót is.
JÖVÕRE JÁRÁSOK

A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Magyar Rendészettudományi Társaság szeptember 27-én a Freya szállóban tartotta
tudományos konferenciáját, amely a települések és környezetük
biztonságának kérdése állt középpontban.
A szakmai program résztevõit dr. Fülöp Valter rendõr ezredes,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje, dr. Halmosi Zsolt
rendõr dandártábornok, az ORFK rendészeti fõigazgatója, országos rendõrfõkapitány-helyettes, dr. Papp Antal, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Tudományos Tanácsának elnöke,
valamint Novák Ferenc, Zalakaros város polgármestere köszöntötte. Novák Ferenc polgármester elõadásában arról szólt: helyben mit tesz a rendõrség, a lakosság és az önkormányzat a település biztonsága érdekében. Kiemelte a helyi rendõrõrs szerepét,
a kooperatív együttmûködését. A szakmai napon számos elõadást hallhattak az érintettek e témában.

A járásokkal kapcsolatos eddig
ismert tényekkel ismertette meg a
képviselõket az ülésen dr. Józsa Zsanett jegyzõ. Elhangzott: Zala megyében január 1-tõl 6 járásról beszélhetünk. Törvényi szabályozás
alapján a Zalakarosi Többcélú Kistérségi Társulásban szereplõ települések a Nagykanizsai Járáshoz fognak tartozni.
Az önkormányzatok szabad társuláshoz való jogát tekintve a járási
rendszer kialakítása nem befolyásolja a többcélú társulás fenntartását 2013. január 1-jét követõen sem.
Az eddig jegyzõi hatáskörben ellátott államigazgatási feladatok egy
része átkerül a járási hivatalokhoz..
A járási hivatalokról szóló kormányrendelet alapján az átvett feladato-

kat ellátó köztisztviselõk is a járási
hivatalba kerülnek. A jelenlegi információk szerint Zalakaros város
tekintetében három fõ okmányirodai dolgozót és egy fõ gyámhivatali ügyintézõt érint a járási hivatalhoz átkerülés, a további személyek
sorsáról még egyeztetés várható,
az elképzelések szerint további 5
személy átvétele várható.
(A változásokról további információval késõbbi lapszámunkban
szolgálunk.)
TÁMOGATJÁK AZ ISKOLA
PÁLYÁZATÁT
Fenntartóként támogatja a testület a Móra-iskola innovatív iskolák fejlesztésére beadni kívánt, 29
millió forintos forrás lehívását kezdeményezõ pályázatát. Sikeres pályázat esetén az iskola erdei tábort,
idegen nyelvi témahetet, sport- és
egészséghetet valósíthatna meg. Elhangzott: ezek a törekvések szervesen illeszkednek az önkormányzat nyelvi és egészségmegõrzési elképzeléseihez is.
EMELKEDNEK AZ ÜRÍTÉSI DÍJAK
A Zalaispa társulás kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz a
szemetes edényzetek ürítési díjának emelése miatt. A zalabéri hulladékudvar megépítéséhez elnyert
pályázat elõírása és feltétele volt,
hogy a társult önkormányzatok biztosítják a vagyonelemek fenntarthatóságát, ennek érdekében fokozatosan, több év alatt eszközhasználati díjat vezetnek be. A díjat lakos egyenérték alapján határozzák
meg, mely nem azonos egy-egy település lakosságszámával. Az eszközhasználati díj fizetésérõl a döntés 2009-ben született, a díj bevezetésének következõ fokozata ez
évben volt esedékes, ezt terjesztette most a Zalaispa az önkormányzat elé. Kötelezõ vállalásról lévén
szó, a testület megszavazta a díjemelést. Ez az emelés nem érinti a
lakosságot, ez teljes egészében az
önkormányzatot terheli, a költségvetésben ez évben módosítást nem
igényel, ugyanis a negyedéves
számlázás miatt a plusz költségek a
jövõ évi büdzsében jelennek meg.
A szemétszállítási díjak mintegy
30 millió forint kiadást jelentenek
az önkormányzatnak. Várható,
hogy a terhek folyamatos növekedése miatt az önkormányzat megvizsgálja annak a lehetõségét,
hogy ebbõl a lakosság valamilyen
szinten részt vállaljon.
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Szakmai találkozó után
Hévíz és Zalakaros turisztikai szakembereit invitálta találkozóra, szakmai tapasztalatcserére Zalakaros a Turizmus Világnapja alkalmából.

A találkozó folyamán a résztvevõk eszmecserét folytattak az idei év
turisztikai tapasztalatairól, a térség
életében is meghatározó szerepet
betöltõ Hévíz-Balaton Airport eddigi
mûködésérõl, jövõbeni terveirõl, s a
turisztikai fejlesztések lehetséges irányairól. A házigazda nevében a vendégeket köszöntõ Novák Ferenc,
Zalakaros polgármestere elmondta:
Hévíz és Zalakaros idegenforgalmi
szempontból kiemelt szerepet tölt
be a balatoni régióban, a két település adottságait tekintve nem versenytársa, hanem kiegészítõje egymás-

országos szinten is a turizmus lehet,
illetve kell, hogy legyen a gazdaság
húzóágazata. A két fürdõvárosról
szólva kiemelte: mind Hévíz, mind
Zalakaros kínálata, helyzete alkalmas
az idegenforgalmi szezon meghosszabbítására. Hévíz világhírû meleg
vizû tavával, Zalakaros a régió családbarát komplexumaként tud a vendégeknek alternatívát nyújtani minden
évszakban, s többek között ezt volna
szerencsés tudatosítani a marketing
kommunikáció során is.
– Zalakaros városának vendégeire irányuló figyelmessége a Turiz-

Burján Richárd füriigazgató az új gyermekvilágot

nak, ezért nagyon fontosnak tartja
az együttmûködést.
Papp Gábor, Hévíz polgármester
ezzel egyetértve rámutatott: a két
város a balatoni régióban komoly
vendégéjszaka számot tud felmutatni, melynek további növelése mindannyiuk célja és feladata, ezért meg
kell találni az együttmûködés lehetséges területeit. A polgármester
egyik legfontosabb kapcsolódási
pontnak a Hévíz-Balaton Airportot
jelölte meg. Elmondta: közös cél,
hogy a reptér Nyugat-Magyarország
repülõtereként töltsön be a balatoni
üdülõkörzetben meghatározó szerepet. Ehhez szükséges a régió településeinek összefogása, adott esetben
akár anyagi szerepvállalása is.
Dr. Burján Richárd, a Zalakarosi
Fürdõ vezérigazgatója, a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület elnöke hangsúlyozta: a két fürdõváros a balatoni régió vendégéjszakáinak 35-40 százalékát adja, s az adatok csak megerõsítik azt a tényt, hogy régiónkban, de

mus Világnapján további két
akcióban nyilvánult meg. A
város óvodásait és kisiskolásait egy szezonzáró VíziPapp Gábor Hévíz, és Novák Ferenc, városunk
pók-Csodapók
polgármestere köszöntötte a résztvevõket.
fürdõs buliba
invitáltuk. A gyógyulni vágyókról hozzá a vezérigazgató. A szakmai
sem feledkeztünk meg, hiszen a mi- találkozón ezt követõen a vendénimum egy egyhetes gyógy-kúrás geket megismertették Zalakaros
csomagot vásároló vendégeink egy legújabb fejlesztésével, a nyárra elwellness kezelést kaptak ajándék- készült, éppen a családbarát szolba, azzal a céllal, hogy õk is megis- gáltatásokat bõvítõ és erõsítõ
merhessék a Zalakarosi Fürdõ szé- Vízipók-Csodapók gyermek élles szolgáltatási palettáját – tette ményvilággal, majd a Hotel Karos
Spa épületében, fehér asztal mellett folytatódott a találkozó.
A vendégeknek itt elsõként
Üsztöke Botond, a szálloda vezérigazgatója mutatta be röviden
Zalakaros négycsillagos superior szállójának szolgáltatásait, a város gazdasági életében betöltött szerepét,
majd Könnyid László, Hévíz légi ügyekért felelõs alpolgármestere számolt
be részletesen is a Hévíz-Balaton
Airport eddigi mûködésérõl. Elmondta többek között: a reptér az eddigi
számítások szerint Zalakaroson négyezer vendégéjszakát generált, de Siófok és Balatonfüredet is részesült a
légikikötõ adta lehetõségekbõl. A
reptér szeptember végén és október
elején skandináv járatokat is fogad,
és az eddigiekkel ellentétben a jövõ
évben a „megszokottnál” jóval korábban kezdõdhet a németországi
charter járatok fogadása is.
mutatja be.

Élénkült a fürdõ vendégforgalma
Az árbevételt is javítva a tervezetthez képest több vendég látogatott el az év elsõ nyolc hónapjában a Zalakarosi Fürdõbe, ahol
emelkedett a külföldiek aránya és a korábbinál nagyobb számban
érkeztek gyermekes családok is – minderrõl dr. Burján Richárd, a fürdõ vezérigazgatója számolt be.

Burján Richárd elmondta: a fürdõbe idén már több mint 400 ezren váltottak jegyet, és várhatóan
az év végére túllépik a félmilliós
vendégszámot. Mindezt még kiegészíti az a nagyjából 100 ezer
körülire becsült, hat év alatti gyermekekbõl álló „vendégkör”, akiknek nem kell belépõt fizetnie.
Az augusztus végi összesítések
szerint a látogatók száma két százalékkal nõtt a tervezetthez képest, augusztusban kiemelkedõ-

en, 10 százalékkal emelkedett a
vendégszám. A több mint 800 millió forintos árbevétel közel 4 százalékkal nõtt ez idõ alatt.
A vezérigazgató kifejtette: éves
átlagban a fürdõ vendégeinek
mintegy 70 százaléka magyar, a
külföldiek közül 7-7 százalék körüli
az osztrák és a német vendégek
aránya, a fennmaradó hányadon
pedig a cseh, a szlovák, a lengyel és
az orosz turisták osztoznak.
A fürdõben ma már mintegy

60 százalékos részarányt képviselnek a családos, gyermekkel érkezõ
látogatók, míg a vendégek 40 százaléka gyógyulni jön. A gyermekesek felé irányuló nagyobb figyelem részeként nyitották meg júliusban a több mint 260 millió forintos beruházással készült szabadtéri gyermekélmény fürdõt,
amely már a kezdetektõl sok családot vonzott.
Burján Richárd hozzátette: a
zalakarosi fürdõ iránti megnövekvõ
érdeklõdés nemcsak a nyári idõjárásnak, hanem az új fejlesztéseknek
is köszönhetõ. A családosok jobb
kiszolgálását célzó beruházások
ezért jövõre is folytatódnak.
MTI/Karosi Krónika
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A pályákat Manninger Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke, Novák
Ferenc polgármester, Deutschné
Lang Erika és Kötõ Attila alpolgármesterek, Gellei Imre mesteredzõ,
a magyar labdarúgó-válogatott
volt szövetségi kapitánya, valamint Józsi György, az MLSZ Zala
megyei elnöke avatta fel.

Az ünnepélyes avatón a Móraiskola diákjai is részt vettek, a gyerekek szemmel láthatóan alig várták már, hogy az átadás örömére
levegõbe engedhessék a kezükben
szorongatott lufikat, és focimérkõzésekkel, ügyességi játékokkal ma-

Már az elsõ meccs is óriási izgalmakat hozott, a vezetõ gólt Karos szerezte.

Pályákat és kerékpáros centrumot avattak
guk is, ténylegesen is részt vehesse- mögötti területen, közel 4 millió forintos önkormányzati önrésszel. A
nek az átadási ceremóniában.
Novák Ferenc polgármester ava- sportfejlesztések közé tartozik a
tó beszédében úgy fogalmazott: szintén az iskola melletti területen
Zalakaros célkitûzése, hogy az egész- megvalósult multifunkciós pálya
ségmegõrzés
fellegvára legyen. E cél eléréséhez kiválóan illeszkedik
a sportlétesítmények fejlesztése, a sportolás lehetõségeinek és feltételeinek bõvítése. A polgármester e célok
megvalósításáEzen a helyen még a pedagógusoknak is teljeíteni
ban kiemelte
kellett. A képen Hohl Lászlóné és Szabó Szilárd.
és megköszönte Deutschné Lang Erika sportért fe- megépítése. A mûanyag borítású
lelõs alpolgármester eddigi tevé- pálya kialakításának összköltsége
kenységét, mellyel a pályázatokban bruttó 22 millió forint volt, ebbõl 15
való részvételt, illetve a pályázatok millió forint volt a támogatás, 7 millió forintos önrészt pedig az önkormegvalósítását koordinálta.
Az építkezésrõl szólva elmondta: mányzat vállalt fel. A pályákat viláaz MLSZ és a városunk önkormány- gító berendezésekkel is ellátták, így
zata közti együttmûködési megálla- a játékidõ feltételei is erõsen javulpodás szerint egy grund méretû, nak. A pályák védelme és a fegyel12m x 24m alapterületû mûfüves mezett sportolás feltételeinek megfutballpálya jött létre az iskolapálya teremtése érdekében a hivatal pá-

Gellei Imre szavaira még a gyerekek is izgatottan figyeltek,
ki tudja, kibõl lesz egy új Puskás...

lyahasználati szabályzatot is dolgozott ki – jelezte Novák Ferenc.
Manninger Jenõ, a Zala megyei
közgyûlés elnöke kiemelte: kormányzati szinten is rendkívül fontos a sportolás, az egészségmegõrzés programjainak kidolgozása, feltételi rendszerének megteremtése;
az országos pályaépítési program,
illetve a mindennapos iskolai testnevelés bevezetése is ezt a célt
szolgálja. Örömét fejezte ki, hogy
megyei szinten is számos önkormányzat csatlakozott a pályaépítési programhoz, a karosi önkormányat sporttörekvéseirõl pedig
külön elismeréssel is szólt.
Gellei Imre ugyancsak dicséretesnek nevezte Zalakaros sportfejlesztéseit, ahogyan fogalmazott: ritka,
hogy egy településen egyszerre két
sportlétesítményt is avathatnak. A
mesteredzõ szerint a magyar labdarúgás számára égetõen fontos a tehetségek felfedezése, az utánpótlás
nevelés szakszerû biztosítása.
– Nagyon bízom benne, hogy
ezen a pályán is játszik majd egy
Puskáshoz, Kocsishoz, vagy épp
Kubalához hasonló tehetség, hogy
innen is útjukra indulnak majd
olyan gyerekek, akik a jövõben

hírnevet hoznak ennek a településnek és hazánknak is – mondta.
Erre mondott áldást és szentelte
fel a létesítményeket Dr. Háda László plébános, majd az izgatott gyerekek a szalagátvágások ünnepélyes pillanatai után szinte elözönlötték a pályákat.
Mindkét pályán izgalmas mecscsek zajlottak, a hazai csapatok Galambok és Zalakomár focistáival
mérkõztek
meg.
A
karosi
„bozsikos” gyerekek kiválóan mutatkoztak be, az elsõ gólt is nekik sikerült berúgni: a siker Vékony Bencéé volt. A továbbiakban is jó hangulatú mérkõzések zajlottak, de a
pályákon Siklós Erik sportriporter a
pedagógusokat is alaposan megmozgatta, nekik sorversenyeken
kellett helyt állniuk.
A mérkõzéseken a legkisebbek,
az óvodás utánpótlás csapat is kipróbálhatta magát és a pályát. Az
apró kis lábak, bár még bizonytalanul rúgták, passzolták a labdát,
szorgosan dobogtak a pályákon.
Reméljük, a gyerekek lelkesedése
töretlen marad. Most már rajtuk a
sor, az önkormányzat a szükséges
feltételeket biztosította mindenki
számára.

Az avatáson Gellei Imre külön is gratulált az elért eredményekhez
(jobbról a második.)
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A HELYIEK ÉS A TURISTÁK IGÉNYEIT EGYARÁNT SZOLGÁLJA
A Gyógyfürdõ tér is ünnepélyes események helyszínéül szolgált szeptember 28-án. Ekkor
avatták fel ugyanis a kerékpáros
centrumot, mely a hévízi és
zalakarosi kistérségi kistérségi
társulás, valamint a Zalakarosi Turisztikai Egyesület közös pályázatának eredményeként valósulhatott meg.

A mintegy 30 millió forintos létesítmény avatásán Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke elmondta: maga is aktív kerékpáros
lévén, különösen nagyra értékeli a
kerékpározással mint aktív kikapcsolódással kapcsolatos fejlesztéseket.
– A centrum, ahonnan kerékpárokat is lehet kölcsönözni, nem
csupán mozgásra ösztönöz, de
fontos eleme a helyi és környékbeli turizmusnak is, hiszen ma már
akár a Kis-Balatont is körbe lehet
járni két keréken – jelezte.
Beszédében Novák Ferenc a kerékpáros turizmus fellendülésérõl
szólt.

Az új épület elõtt Novák Ferenc mondott beszédet, mellette Siklós Erik sportriporter.

A gyerekek Katus Attilával kerekeztek az átadás után.

– Az egészséges életmód népszerûsödésével, a környezet értékeinek felértékelõdésével párhuzamosan világszerte terjednek a
különbözõ aktív szabadidõs és turisztikai formák. Az aktív turizmuson belül is kitüntetett helyet
foglal el a kerékpározás. Amellett,
hogy a két keréken közlekedés kiemelt szabadidõs és turisztikai tevékenység, környezetbarát is –
mutatott rá a polgármester. Hozzátette: nem csupán a kerékpárutak
bõvítése fontos, hanem az egyéb
feltételek kialakítása is, ezek körébe tartozik a kerékpáros centrum
megépítése Zalakaroson. Elmondta: a ház az eredeti elképzelésekkel
ellentétben végül a Tourinform-

hozzáállásért a számos segítségért.
A kerékpáros házat megáldotta
Dr. Háda László plébános, majd
Manninger Jenõ, Novák Ferenc és
Tóth Gábor a szalagátvágás átadta
rendeltetésének. Az itt kölcsönözhetõ kerékpárokat a Jankó Kerékpáros Bt., valamint a Móra-iskolavállalkozó diákjai próbálták ki, akikkel együtt tekert Katus Attila, városunk egészségturisztikai nagykövete is. Az épületet Szécsényi Szabolcs, a Tourinform-iroda vezetõje
mutatta be az érdeklõdõknek. A
ház alagsorában raktárhelyiséget is
alakíthattak ki, mely éppen a
Tourinform-iroda irattár problémáit
oldja meg.
Az ünnepség résztvevõi elõtt dr.
Burján Richárd, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke mondott po-

iroda mellett kapott
helyet,
praktikusság és anyagi megfontolások
egyaránt
hozzájárultak az új
helyszín kijelöléséhez.
A polgármester kös z ö n e t e t A vendégek az épület felszereltségét is szemügyre vehették.
mondott a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hárköszöntõt, melyben a város tuprogram-végrehajtási igazgatójá- risztikai fejlesztések terén elért
nak, Tóth Gábornak a rugalmas eredményeit emelte ki.

WELLNESSFEJLESZTÉS
INDUL
A Napfény Üdülõszövetkezet és a tapolcai Sz-L Bau KFT
aláírta a „Wellness építés és
szolgáltatásfejlesztés
Zalakaroson a Napfény Üdülõszövetkezetben” tárgyú építési
szerzõdést, melynek keretében
egy 90nm vízfelületû, 3 medencés wellness-részleggel bõvül Zalakaros egyik legrégebbi
szolgáltatója.
A fejlesztést az Új Széchenyi
Terv keretében a Nyugat-dunántúli Operatív program közel 50 millió forinttal támogatja, az építés további költségeit
a csaknem 30 éves tagsággal
bíró üdülõszövetkezeti tagok
viselik.
Az új wellness-részleget
2013. június 10-én tervezik átadni, mely a szövetkezeti tagok komfortérzetének növelésén túl várhatóan az üdülõszövetkezet tulajdonában lévõ és
Zalakaros elsõ Hotelstars minõsítésû 3 csillagos szállodájának, a Hotel Napfénynek a
vendégkörét is növelni fogja.
Turizmus Panoráma Bulletin
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ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI
NAPOK
A városi és iskola könyvtár ez évben is csatlakozott
az Országos Könyvtári Napokhoz. Az eseményre október 1-7. között kerül sor az
Informatikai és Könyvtári
Szövetség szervezésében, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Az idei évben az Összefogás programsorozat az Európai Unió „Az aktív idõsödés és
a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódik.
Október elsõ hetében
olyan rendezvényekre kerül
sor a könyvtárakban, amelyek felhívják a figyelmet arra, milyen alapvetõ szerepe
van a könyvtáraknak a tartalmas idõskorra való felkészülésben. Naponta más-más
témakörhöz
kapcsolódva
sokféle kiállításra, beszélgetésre, elõadásra, könyvbemutatóra, olvasáshoz kötõdõ
játékra, zenei eseményre
várják az érdeklõdõket.
A programkínálat most is
bõséges, biztosan mindenki
talál majd életkorához, érdeklõdéséhez illõ érdekességet.
Kiemelt esemény lesz idén
is a Könyves Vasárnap október 7-én, amikor a könyvtárak
rendkívüli nyitva tartással,
rendhagyó
programokkal,
sokféle meglepetéssel fogadnak minden korosztályt.
Lapunk megjelenésével
azonos idõben is zajlik tehát
a program. A karosi könyvtárban ez idõ alatt az érdeklõdõk Strobl Györgyné Népi
Iparmûvész necc és népviseleti kiállítását tekinthették
meg, a Vöröskereszt kanizsai
szervezete képviselõje, Dömötör Balázs elsõsegélynyújtási ismereteket adott
át. Michael Grube világhírû
hegedûmûvész adott koncertet az iskolában, aki egy 17.
századi Amati-hegedûn játszotta a közönség elõtt.
A városi könyvár október
7-én, vasárnap rendkívüli
nyitva tartással várja a
könyvtárbarátokat és érdeklõdõket.

Szüret az oviban
Az ovisok is lelkesen készülõdtek az év elsõ néphagyomány felidézésére, a szüreti felvonulásra. A
közeli szõlõhegyen megfigyelhették a szõlõtõkét, vesszõt, fürtöt, levelet. Mindenki megízlelhette a
szõlõt, a levébõl préselt mustot. A
gyerekek voltak pincében, ahol
megszemlélhették a szüretelés eszközeit: puttony, kád, daráló, prés. A
kicsik és nagyobbak szüreti csujjogatókat, szüreti dalokat is tanultak.
A hét utolsó napjának reggelén
az óvó nénik irányításával lelkesen
készítették a kocsit díszítõ kellékeket. Az óvoda apraja-nagyja népi
ruhákba öltözött a felvonulásra.
Minden csoport bírót és bírónét is
választott a legidõsebbek közül. A
felvonulást Tündi óvó néni nyitotta
meg a gyermek kisbírók közremûködésével. Az ovisok örömmel énekeltek, mondókáztak végig a váro-

son. A gyerekek sütötte pogácsa is
mind elfogyott menet közben.
Az óvoda nevelõtestülete ezúton is szeretné megköszönni
Virágné Bálint Mária, Dékány László, Pem László, Rabb Tibor önzetlen

segítségét, a lovas fogatokat, mellyel lehetõvé tették ennek az eseménynek a létrejöttét, s ezzel nagy
örömet, élményt szereztek a gyermekeknek, felnõtteknek egyaránt.

Az Ezüst Klub életébõl
Szeptemberben újra nyitotta kapuit az Ezüst Klub. A régi és új tagok nagy szeretettel üdvözölték
egymást a hosszú nyár után.
Igaz, a rendezvényeken is találkoztunk, résztvevõként, nézõként
egyaránt. Kellemesek voltak a város és a Dalárda 15 éves évfordulója, a bornapok, Szüreti szõlõkapkodó, a kistérségi termékbemutató
fesztivál, utóbbin a civil szervezeteket az Ezüst Klub képviselte három
standdal. Ügyes kezû klubtagok faragott fa képekkel, borosüvegre öltöztetett babákkal és kerti termékekkel színesítették a fesztivált.

A klubnyitón, szeptember 12-én
kegyelettel, egyperces néma felállással emlékeztünk elhunyt társunkra, Bendicsekné Máriára, akinek
személyében értékes klubtagunkat
veszítettük el. Mária mindig nagy
lelkesedéssel jött közénk.
Három új taggal gyarapodott a
tagság szeptemberben, az újakat
szeretettel fogadtuk, s köszöntöttük a névnapjukat ünneplõ (nyolc)
Mária nevû klubtagunkat is.
Megbeszéltük az õszi kirándulásunk útvonalát: Szombathely, Ják,
Körmend lesz a célpont, korlátozott létszámban, térítéssel külsõ je-

lentkezõket is várunk még! Jelentkezni Tóthné Krémer Máriánál vagy
Lajos Istvánnénál lehet.
Összejövetelünk záró része volt
a bûnmegelõzõ elõadás, melyet a
zalaegerszegi bûnmegelõzési osztály vezetõje tartott. A rendõr õrnagy hölgy élménydús, hangulatos,
szuggesztív elõadása sok értékes és
megszívlelendõ tanáccsal szolgált
számunkra.
Következõ programunk az idõsek napja lesz, majd a Vas megyei
kirándulás.
Pataki Jánosné, a klubosok
nevében

ZVSZ taggyûlés

A közelmúltban
tartotta közgyûlését
a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége. A találkozón törvényi változások miatt szükséges
alapszabály
módosítást hajtottak
végre, döntés született új tagok felvételérõl, valamint megvitatták a következõ
tanulmányi kirándulást helyszínét is idõpontját is. A tagság
ezúttal Hévízre és
környékére látogat
el, többek között a
hévízi tófürdõ mûködését és fejlesztéseit
kívánják megismerni.
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Városi teniszbajnokság

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. Lentebb a befejezõ rész
következik.
NÉPTANÍTÓK –
HUSZÁR GYÕZÕ EMLÉKÉRE

A kora nyári torna után a Közösségi Ház és a
Zalakaros és Térsége SE tenisz szakosztálya 2012. szeptember 29-én megrendezte Zalakaros Város Amatõr
Egyéni Teniszbajnokságát.
A tenisz kedvelõinek hosszú és mozgalmas sportélményben lehetett részük, hiszen a Sportcentrum salakos pályáin fél 10-tõl kezdõdõen több mint 7 órán keresztül pattogott a labda. A bajnokságon körmérkõzéses rendszerben döntötték el torna végkimenetelét.
Az idõjárás kedvezett a versenynek, így izgalmas, nagy
küzdelmeket hozó találkozókat láthattak az érdeklõ-

dõk. A bajnokság végeredménye nagyban hasonlított
a nyári tornáéra, hisz kora nyári gyõzelmét megismételve ezúttal is Kardos Zoltán nyerte meg a versenyt,
míg a második helyen Horváth Szilárd végzett. A képzeletbeli dobogó alsó fokára viszont ezúttal Deutsch
Szabolcs és Bognár Ottó állhatott. A legsportszerûbb
teniszezõ címét Göbölös Szabolcs kapta. (A képen a díjazottak.) A verseny szervezõi a díjazottakat oklevéllel
jutalmazták, s valamennyi részvevõt megvendégelték.
Reméljük, hogy jövõre még többen ragadnak ütõt, s az
idei tornákhoz hasonlóan jó versenyeket láthatunk.

Teke, asztalitenisz – sorsolások
A tekézõknek és az asztaliteniszezõknek is megkezdõdtek a
2012/2013. évi bajnokság küzdelmei. Ezúttal az õ sorsolásaikat
közöljük.
ASZTALITENISZ:
A bajnokság átalakítása folytán
a csapat átkerült a Dél-Dunántúl
csoportjába. Takács Péter szakosztályvezetõ a csapatot a 3-5. helyekre várja. A csapat hazai mérkõzése-

BALATON ÁTÚSZÁS
Korábbi lapszámunkban beszámoltunk az idei Balaton átúszásról, kiemelve a Karos
Sprint Úszóklub tagjainak részvételét. Sajnálatos módon
Angyalosi Dániel neve kimaradt
a résztvevõk felsorolásából.
Ezúton pótoljuk e hiányosságot, egyben elnézést kérünk az
érintettõl, nem utolsó sorban
pedig ismételten gratulálunk
minden úszó teljesítményéhez!

it a Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében játssza.
1. forduló: Yorgos SE Szekszárd
- Zalakaros és Térsége SE 5:13
2. forduló: Zalakaros és Térsége
SE – Szekszárd AC 15:3
3. forduló: Zalakaros és Térsége
SE – Lengyeltóti VSE 18:0
4. forduló: 2012.10.13. Kanizsa
Sörgyár SE II – Zalakaros TSE
5. forduló: 2012.10.20. 11.00
Zalakaros – Bonyhád Vasas AC II.
6. forduló: 2012.10.28. Bajai TSE
– Zalakaros TSE
7. forduló: 2012.11.03. 11.00
Zalakaros TSE – Zalakomár ESE
8. forduló: 2012.11.24. Dunaszekcsõ SE – Zalakaros TSE
9. forduló: 2012.12.01. Kanizsa
Sörgyár SE I. – Zalakaros TSE
10. forduló: 2012.12.08. PTE
PEAC III. – Zalakaros TSE
11. forduló: szünnap
TEKE:
A csapat az NB III. Nyugati csoportban szerepel. Célkitûzés a középmezõny. A hazai mérkõzések a Betyár
Csárdában kerülnek megrendezésre.

1. forduló: Zalaszentgrót TK Zalakaros és Térsége SE 6:2
2. forduló: Zalakaros és Térsége
SE – Csákánydoroszló II. 5:3
3. forduló: Halogy SE Felsõmarác – Zalakaros TSE 6:2
4. forduló: Zalakaros TSE –
Himfa SE Felsõmarác 7:1
5. forduló: 2012.09.29. Néró TC
– Zalakaros TSE.
6. forduló: 2012.10.07. 9.00
Zalakaros TSE – Gellénháza Olajmunkás
7. forduló: 2012.10.13. Lenti Termál SE - Zalakaros TSE
8. forduló: 2012.10.21. 9.00
Zalakaros TSE – Perenye TK
9. forduló: 2012.11.03. Teke Klub
Tanakajd – Zalakaros TSE
10. forduló: 2012.11.11. Kondorfa SE – Zalakaros TSE
11. forduló: 2012.11.18. 9.00
Zalakaros TSE – Balogunyom TK
12. forduló: 2012.12.01. Vonyarcvashegy – Zalakaros TSE
13. forduló: 2013.01.20. 9.00
Zalakaros TSE – Zalakomár ESE
Szurkoljunk együtt
csapatainknak!

Dr. Pfeifer János profeszszor, a Katolikus Hittudományi Akadémia egykori rektora, Zalakaros szülötte 1981ben elhunyt. Kívánsága szerint
szülõfalujában
–
temetésén maga Lékai László
és késõbbi utódja, Paskai
László bíboros-hercegprímások vettek részt; a helyi tanácsot én képviseltem; szülei
mellé temették. Azok mellé a
szülõk mellé, akik élete utolsó
évtizedeiben Huszár Gyõzõt
gondozták, akiknél lakott.
„Azt szoktam mondani a katedrán hallgatóimnak – írja
Pfeifer János Fónay Tiborhoz
írott levelében – két igazi zsenivel találkoztam életemben,
az egyik Huszár Gyõzõ volt. õ
volt egykori tanítóm és jótevõm. Aki elindított hivatásom
útján… Az õ sorsa is az
agyonhallgatás magyar bûne
lett, pedig egyetemi katedrán
lett volna helye…”
Fónay Tibor végakaratát
teljesítve Huszár Gyõzõ életének és munkáságának rövid, vázlatos bemutatásával
fel szeretném hívni az utódok figyelmét egy nagyszerû, egykori néptanító életére
és munkáságára, a két néptanító önzetlen barátságára. Az
életmû feldolgozása még
hátra van. Dr. Pfeifer János a
már említett Fónayhoz irt levelében arról ír”… nekem is
szándékom van a kéziratait
valahol illetékes helyen deponálni az utókor számára…”. A
kutatás számára ez fogódzót
jelenthet. Addig is egy intézmény vagy utca elnevezése
Huszár Gyõzõrõl méltó fõhajtás lenne a zalakarosi polgárság részérõl egykori néptanítójuk emléke és tudományos
munkássága elõtt.
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MEGHÍVÓ!

Nemzeti hétvége
OKTÓBER 19–23.

OKTÓBERI FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC KÖSZÖNTÉSE
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola
Ideje: 2012. október 23. kedd, 17 óra
PROGRAM:
17.00: Koszorúzás a kopjafánál
17.10: Ünnepség az iskolában

Az ünnepségre városunk
minden polgárát tisztelettel várjuk!
Zalakaros Város Önkormányzata

A népmese napja
a zalakarosi könyvtárban
Könyvtárunk egyik fõ célja: az olvasás megszerettetése. Ezért
az idei évben sem volt kérdés számunkra az, hogy bekapcsolódjunk abba az országos felhívásba, mely szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját jelölte ki a magyar népmese napjának. A
szándék, hogy megmaradjon, fennmaradjon, átöröklõdjön a népmesék számos sokszínûsége, jótékony hatása, könyvtárunknak is
fontos küldetés. Így, a korábbi évekhez hasonlóan, ismét több
programmal vártuk könyvtárhasználóinkat, ezen a számunkra kiemelkedõ napon. Bábkészítõ pályázatot hirdettünk iskolánk tanulóinak.
Nyolcvanan küldtek be pályamunkát, melyek között síkbáb,
kesztyûbáb, ujjbáb, textilbáb egyaránt akadt. Szeptember 27-én a
diákönkormányzat napjával összefogva tartottuk a megemlékezést. Itt kerültek kiállításra a bábok, azzal a rajzzal együtt, melyet
közösen készítettek egy nagy képként kedvenc mesefiguráikról a
könyvtárunkba betérõ gyerekek. Húsz tanulónk kapott kiemelt
díjat kreativitásáért, de a többi 60 pályamunkát beküldõ tanuló is
csoki jutalomban részesült. A megemlékezés után az elsõ és második osztályosok síkbábot készítettek és népmeséket néztek
rajzfilmeken. A harmadik és negyedik osztályosok hétpróbás mesevetélkedõn vettek részt. Itt képkirakó, mesekönyv keresõ, mutogató, meseszereplõ kitaláló játék egyaránt volt. A vetélkedõ
eredményhirdetése után papírgurigából készítették el a gyerekek
a békakirályfis ceruzatartót. A munkadarabok elkészítésében a tanító nénik is szívesen segítettek. A délutáni diákönkormányzat által szervezett túrán is volt egy meseállomás, ahol meseszereplõket kellett segíteni mesetárgyaik megtalálásában, és ki vagyok én
játékra is sor került. Nem volt olyan túrázó csapat, aki ne válaszolt
volna hibátlanul ezen az állomáson a könyvtárosoknak arra a kérdésére, hogy mikor és kinek a születésnapján tartjuk Magyarországon a népmese napját.
Horváthné Nagy Elvira

OKTÓBER 19. (PÉNTEK)
20.30–02.00: Éjszakai élményfürdõs buli: karaoke és Dj egész éjszaka (Belépõ: 1.990 Ft/fõ; az ár egy süteményt tartalmaz; Gyermekjegy: 1.690 Ft); Az est folyamán kényeztetõ wellness kezeléseket sorsolunk ki.
OKTÓBER 20. (SZOMBAT)
11.00: Aquafitness (Helyszín: élmény medence)
11.30: Mini manó torna (Helyszín: gyermek élmény medence)
14.30: Aquarelax (Helyszín: élmény medence)
17.00: Bottal-fogó néptáncegyüttes mûsora (Helyszín: Fürdõ fogadóépület elõtt)
OKTÓBER 21. (VASÁRNAP)
11.00: Aquafitness (Helyszín: élmény medence)
11.30: Mini manó torna (Helyszín: gyermek élmény medence)
14.30: Aquarelax (Helyszín: élmény medence)
18.00: Tûzsárkányok tûzzsonglõr bemutatója (Helyszín: Fürdõ fogadóépület elõtt)
OKTÓBER 22. (HÉTFÕ)
11.00: Aquafitness (Helyszín: élmény medence)
11.30: Mini manó torna (Helyszín: gyermek élmény medence)
14.30: Aquarelax (Helyszín: élmény medence)
17.00: Péczely Attila népzenei csoport mûsora (Helyszín: Fürdõ
fogadóépület elõtt)
OKTÓBER 23. (KEDD)
17:00: Október 23-ai ünnepség (Móra Ferenc Általános Iskola,
Zalakaros)
Minden nap borházak, kézmûvesek és kirakodó vásár várja
a vendégeket a Fürdõ elõtti sétányon!
A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják!
A fürdõ fogadóépületében zajló programokon való részvétel

FÜRDÕBELÉPÕVEL INGYENES!
Szervezõ:
Zalakarosi Turisztikai Egyesület és Zalakarosi Fürdõ
+3693-340-421
zalakaros@tourinform.hu

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

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

