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Az aláírási ceremónián Rigó Csa-
ba kormánymegbízott elmondta:
az aláírásokat megelõzõen a tele-
pülésekkel tárgyalásokat folytattak,
melyek során közösen tisztázták és
oldották meg a felmerülõ problé-
mákat. Mint mondta: olyan járási
rendszer alakulhat ki, mely a kor-
mányablakokkal együtt hatékony,
ügyfélbarát közigazgatási rend-
szert hoz létre megyei és országos
szinten egyaránt. Kiemelte: a járá-
sok és a járási székhelyek kialakítá-
sának alapelve az volt, hogy a me-
gye határaihoz igazodva biztosítsák

a gyors és könnyû hozzáférést az
államigazgatási szolgáltatásokhoz.
A közösségi helyi jellegû feladato-
kat az önkormányzatok látják el a
jövõben is. 

A járási központok január elsejé-
tõl mûködnek. Zalában  hat járást
alakítanak ki. Zalaegerszeg, Nagy-
kanizsa, Keszthely, Lenti, Letenye és
Zalaszentgrót lesz járási székhely.
Ezeken kívül további négy város-
ban – Hévízen, Zalakaroson,
Zalalövõn és Pacsán – nyílik a jövõ
év végére kormányablak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Zalakarosi
Fürdõ is csatlako-
zott a Magyar
f ü r d õ k u l t ú r a
napja programja-
ihoz. Október 13-
án ez alkalomból
a fürdõ vendégei
z a l a k a r o s i
gyógyvízbõl ké-
szült krémeket,
pakolásokat pró-
bálhattak ki, il-
letve egészség-
és életmód na-
pon vehettek
részt.

Utóbbi kereté-
ben a vendégek
között nagyon

népszerû ingyenes állapotfelmé-
rést végeztek a gyógyászati rész-
leg munkatársai. A vérnyomás-és
testzsír százalék mérés mellett
ezúttal elsõ alkalommal nyílt
mód arra, hogy a vendégek telje-
sen ingyen kipróbálják a „doboz-
ba zárt  gyógyerõt”, azaz a
zalakarosi gyógyvízbõl készült
krémeket. 

A Budapestrõl érkezett Kovács
Éva ott jártunkkor éppen Czippán
Anita, a fürdõ munkatársa segítsé-
gével tájékozódott a Zalakarosi Für-
dõ új készítményeirõl.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Megújult a Kilátó
Az õszi idõszak-

ban is bõven akad
látnivaló és kikapcso-
lódási lehetõség vá-
rosunkban; kirándu-
lásra csábítanak töb-
bek között a parker-
dõ túraútvonalai, és
sokan vállalkoznak
arra, hogy a Kilátó
legfelsõ emeletéig
lépcsõzve csodálják
meg a környéket.

Zalakaros egyik
legvonzóbb kirándu-
lóhelye és nevezetes-
sége, a Kilátó meg-
szépülve, „megfiata-
lodva” várja a látoga-
tókat. Az önkor-
mányzat a közelmúlt-
ban felújítási munká-
kat végeztetett el az
épületen. Teljes fes-
tésen esett át az építmény faszerkezete, a korhadt részek cseré-
je is megtörtént, s megoldották a faépület vízelvezetését is. A
munkák közel 800 ezer forintba kerültek.

Nekünk nem marad más dolgunk, mint, hogy vigyázzunk a Ki-
látóra, és használjuk ki a szép õszi idõt a túrázásra, a szabadtéri
mozgásra, melybe, ha lehet, vonjuk be állomásként a Kilátót is!

Jövõre járási hivatalok,
kormányablakok

A közelmúltban – az országban elsõként – a Zala Megyei Kor-
mányhivatal a megye valamennyi településével megállapodást kötött
a járási központok létrehozásáról, feladatairól és létszámáról.

A települések vezetõi a képviselõ-testületek elõzetes felhatalma-
zásával október 12-én Zalaegereszegen írták alá a kormányhivatallal
a megállapodásokat.

ALÁÍRTÁK A MEGÁLLAPODÁST
A KORMÁNYHIVATALLAL

Gyógyászati nyílt nap és életmód tanácsadás 

A MAGYAR FÜRDÕKULTÚRA NAPJÁN
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Befejezõdött az
önkormányzat által
meghirdetett parlagfû
gyûjtési akció. A 2012.
július 6. és augusztus
24. közötti akcióban
az idén 9 fõ vett részt,
akik összesen 27.959
tõ parlagfüvet gyûj-
töttek. A 2012. októ-
ber 3-i záró esemé-
nyen részükre Novák
Ferenc polgármester
emléklapok átadása
mellett vásárlási utal-
ványokat osztott ki
összesen 25.000 forint
értékben.

A képen Révfi Ist-
ván, a legtöbb parlag-
füvet (13500 tõ) gyûj-
tõ veszi át az emlékla-
pot a polgármestertõl.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A zalaegerszegi aláírást megelõ-

zõen városunk képviselõ-testülete
is ülésezett, a rendkívüli testületi
ülés legfõbb témája a járások kiala-
kításával kapcsolatos megállapodás
elfogadása volt.

Egy korábbi ülésen dr. Józsa Zsa-
nett jegyzõ már tájékoztatást adott
a képviselõknek a járások kialakítá-
sáról. Elhangzott: a zalakarosi kis-
térség területén lévõ 19 település
közül egyik település sem lesz járá-
si székhely, viszont járási ki-
rendeltségek felállítá-
sára Zalakaros vá-
rosban sor ke-
rül, lévén,
hogy itt

o k -
m á n y -
i r o d a
mûködik,
és az ok-
mányirodák bá-
zisán kormányabla-
kok jönnek létre. Min-
den településnek adatot
kellett szolgáltatni az alkalma-
zásában álló valamennyi köztiszt-
viselõrõl, az ellátandó feladataikról
és végzettségeikrõl, a hivatal épüle-
tének állapotáról, ingó vagyonáról.

A kormányhivatal szeptember
végén kezdte meg egyeztetését a
településekkel az átkerülõ köztiszt-

viselõk számáról, valamint a járási
hivatalhoz kerülõ, pontosabban a
Magyar Állam ingyenes használatá-
ba kerülõ ingó és ingatlan vagyo-
nokról. Városunk tekintetében
szeptember 28-án került sor a ki-
rendelt járási biztossal az ingó és in-
gatlan vagyon, valamint a köztiszt-
viselõk átadásával kapcsolatos
megállapodás kidolgozására,
egyeztetésére, ezt terjesztették a

képviselõ-testület
elé az október

10-i rendkívü-
li ülésre.

Az elõ-
terjesz-
tés pa-

r á z s
v i -

t á t
váltott ki, a
képviselõk
egy része
ugyanis ne-
hezményez-
te, hogy

nem kapott
tá j ékoz ta tá s t

azoknak a sze-
mélyeknek a nevérõl,
akik a járásoknál foly-

tatják jövõ évtõl a mun-
kájukat, az elõterjesztés-

ben nevek nem szerepelhettek,
pláne nem nyílt ülésen. Az érin-
tettekkel természetesen már kö-
zölték a változást.

A polgármesteri hivatalból 9 fõ
státusz kerül át a járási hivatalba.

A lakások nem szociális bérla-
kásként mûködnek. A cél az, hogy
a fiatalok átmeneti idõre (legfel-
jebb öt esztendõre) bérelhessék ki
a lakást, vállalva, hogy ez idõ alatt
komoly megtakarítást is tudnak fel-
mutatni, hiszen az fogja segíteni
õket a késõbbi lakásvásárlás, letele-
pedés során.

A képviselõ-testület szeptembe-
ri ülésén, zárt ajtók mögött döntött

a lakások bérbe adására beérkezett
pályázatokról. 

A Jegenye sor három lakásába
így október elejétõl a Polai család, a
Ruff család és a Varga család köl-
tözhet be. 

A házaspárok egy része kisgyer-
mekeket is nevel, õk immár
zalakarosi lakosként városunk okta-
tási és nevelési intézményeiben
kapnak helyet.

Az 1848-as szabadságharc utáni megtorlások mártírjaira, az
1849. október 6-án kivégzett 13 aradi tábornokra és az elsõ fele-
lõs magyar kormány miniszterelnökének kivégzésére emléke-
zünk ma.

Az aradi vértanúk elõtt mûsorral tisztelegtek a Móra-iskola
diákjai: az irodalmi összeállítás az 5. osztály munkáját dicsérte. 

Városunk önkormányzata nevében Novák Ferenc polgármes-
ter helyezte el a gyász és emlékezés koszorúját a Battyhyány-
szobor talapzatánál. Batthyány Lajos volt az elsõ felelõs magyar
kormány miniszterelnöke, az elsõ független vezetõje országunk-
nak, aki a '48-as forradalom dicsõ napjait követõen alakíthatta
meg kormányát. A miniszterelnököt az aradi vértanúkkal azonos
idõben, de Pesten állították kivégzõ osztag elé 163 évvel ezelõtt.

Aláírták a megállapodást 
a kormányhivatallal

Nemzeti gyásznapunkon

Fészeklakók
a Jegenye soron

Stílusosan szólva: megérkeztek az elsõ gólyák a Jegenye sori fész-
kekbe. Mint ismeretes, az önkormányzat a Jegenye soron három la-
kást jelölt ki arra a célra, hogy abba az önkormányzat által indított
Gólyafészek program keretében családokat költöztessen be.

Parlagfû akció
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A puchheimieket a Móra-isko-
lánál fogadták a karosi vendéglá-
tók. Évtizedes barátsággal, öröm-
mel üdvözölték egymást mindany-
nyian, s jólesett az iskolában a be-
szélgetés, az újra egymásra találás.

A német csoport tagjait és a
vendéglátókat közös vacsorára is
invitálta az önkormányzat októ-
ber 12-én. A finom ételek mellé
remek mûsort is kínált városunk: a
vendégeket a Bottal-fogó és a
Zöld Ág Táncegyüttes szórakoz-
tatta, melynek tagjai jólesõen zse-
belték be az elismerõ kritikákat,
tapsokat.

A csapat megtekintette váro-
sunk új létesítményeit is, így a
sportpályákat és a megújított
óvodát, jártak Nagykanizsán, Zala-
egerszegen, és természetesen a
Zalakarosi Fürdõben is, ahol szin-
tén számos változást, újítást fe-
dezhettek fel.

– Hosszú barátság fûz minket
ehhez a városhoz, s a jelenlegi
polgármesterhez, Novák Ferenc-
hez – árulta el Anna Nagel, a
puchheimi Német-Magyar Egylet
vezetõje. 

A civil szervezet a kezdetek óta
aktív szervezõje a polgári kapcso-
latoknak, találkozóknak, Anna
Nagel pedig elkötelezett híve a
német-magyar barátság ápolásá-
nak.

– Nem titok, hogy magyar szár-
mazásom „követelte meg” tõlem
a kapcsolatépítést, azt, hogy a
bajorországi magyarokban élet-
ben tartsam, tartsuk a nemzeti
hovatartozás tudatát, és megta-
láljuk a hazaiakkal a kapcsolódá-
si lehetõségeket.

A Német-Magyar Egylet rend-
szeresen szervez Puchheimben

tagjai számára összejöveteleket, s
évi rendszerességgel tartják meg
azt a vásárt is, melynek bevételé-
bõl nemcsak a civil szervezetet, de
többek között Zalakaros civil szer-
vezeteit is támogatják. Az õ ado-
mányuknak köszönhetõ voltakép-
pen a Karos Táncegyüttes indulá-
sa, hiszen a ruhákat puchheimi tá-
mogatásokból tudták megvásárol-
ni, több köztéri bútort helyezhet-
tek ki szintén az õ támogatásuk-
kal, s segítségükkel, közvetítésük-
kel városunk németországi turisz-
tikai vásárokon is számos alkalom-
mal jelenhetett meg.

– Nagyon büszkék vagyunk ar-

ra, hogy ez a barátság most már
két évtizedes múltra tekinthet
vissza – így Anna Nagel. – Bízom
benne, hogy fiataljainkat is be
tudjuk vonni a partnerségbe.
Ahogyan ugyanis itt, úgy nálunk
is problémát jelent a fiatalok ak-
tivizálása, én azonban nem adom
fel, és õszintén remélem, hogy
évrõl évre több ifjú házast, fiatal
családot, sõt, akár középiskolás
korút is el tudunk csábítani ide,
Zalakarosra, s hogy innen is több
fiatal érkezik majd hozzánk.
Most – ha szabad ezt mondani –
ezen dolgozunk. Húszéves barát-
ság ezen nem múlhat!

Az idõseket köszöntötték
Az Idõsek Világnapja alkal-

mából városunk szépkorúit kö-
szöntötte az önkormányzat ok-
tóber 7-én. Az általános iskolá-
ban tartott ünnepségre megtelt
az iskola aulája, nagyon sokan
fogadták el az önkormányzat
invitálását.

A vendégeket elsõként
Novák Ferenc polgármester kö-
szöntötte. Beszédében méltatta
az idõsek Zalakarosért végzett
munkáját, majd beszámolt az
önkormányzat eddigi fejleszté-
seirõl. A polgármester emlékla-
pot adott át a 80., 85., 90. élet-
évét betöltött karosi polgároknak, akik öröm-
mel fogadták a város e gesztusát. A szépkorúa-
kat mûsorral örvendeztette meg a Karos

Fúvósegyüttes és a Karos Táncegyüttes, a dél-
után ezt követõen fehér asztal mellett, finom
vacsorával, zenével folytatódott.

A fiatalokra is számítanak

PUCHHEIMI BARÁTOK  LÁTOGATTAK VÁROSUNKBA

A baráti kapcsolatok jegyében látogattak el városunkba puch-
heimi barátaink október közepén. 

A Zalakarossal immár több mint húszéves baráti, sõt
testvértelepülési kapcsolatot ápoló bajor városból ez alkalommal
családok érkeztek hozzánk, akiket ugyancsak családok láttak ven-
dégül.



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Több mint tízféle terméket

kínálunk vendégeinknek, és ter-
mészetesen valamennyi érdeklõ-
dõnek. Testápoló, arcradír, arc-
tisztító tej, arckrém, hidratáló
gél, kézkrém, masszázsolaj és -
krém, különféle maszkok és test-
radír szerepel a fürdõ kozmetikai
kínálatában – mondta el Czippán
Anita. – E termékek különlegessé-
ge, hogy nagy százalékban tartal-
mazzák a zalakarosi gyógyvizet,
mely összetételénél fogva alkal-
mas a bõr egészségessé tételére,
gyulladások csökkentésére, sõt az
izomzatra is kedvezõ hatást gya-
korol.

– Az anti-stressz testápoló
krémet próbáltam ki, de a többi-
re is kíváncsi vagyok. Örülök a le-
hetõségnek, hogy kipróbálhatjuk
a termékeket – mondta Kovács
Éva.

A kozmetikumokat Katus At-
tila is alkalmazta az e napon hoz-
zá tanácsért érkezõknél.
Zalakaros Egészségturisztikai

Nagyköveténél ugyanis az élet-
mód tanácsadás mellett mas-
százsra is bejelentkezhettek a
vendégek, melynek során Katus

Attila a fürdõ új termékeit is
ajánlotta.

A programok további része-
ként „nyílt nap” keretében a ven-

dégek választ kap-
hattak a fürdõvel,
annak kezeléseivel
kapcsolatos kérdése-
ikre is. A legtöbb lá-
togató arra volt kí-
váncsi, hogy miként
veheti igénybe a für-
dõ kínálatában sze-
replõ gyógykezelése-
ket.

C söndör-Köves
Ottília gyógyá-szati
osztályvezetõ el-
mondta: a háziorvos-
nál is kérhetõ a keze-
lések felírása. Az Or-
szágos Egészségbiz-
tosítási Pénztár
(OEP) finanszírozásá-
nak köszönhetõen a
páciensekre csak mi-
nimális anyagi teher
hárul, s a fürdõ saját

reumatológiai járóbeteg szakren-
delésén személyre szabott terápiát
dolgoznak ki a kezeléseket igény-
be venni kívánók számára.

2012. október 17.4

A Liga közel 9 millió krónikus
beteg érdekeit képviseli, tagjaik el-
sõsorban a szervezet ajánlásai alap-
ján döntenek gyógyszerek és orvo-
si segédeszközök használatáról, va-
lamint utazási terveikre, döntéseik-
re is hatással van a szervezet. Az

egyesület és a Magyar Turizmus Zrt.
együttmûködésének köszönhetõen
emelkedett a Németországból ér-
kezõ gyógyulni vágyók térségben
töltött vendégéjszakáinak száma. A
legjelentõsebb növekedés az egész-
ségturizmus területén figyelhetõ

meg, így a Liga tagjai elsõsorban
azokkal a településekkel ismerked-
tek, ahol az egészségturisztikai kí-
nálat kiemelt szerepet kap. E szem-
pontokat figyelembe véve töltöt-
tek el négy napot városunkban is
az egyesület tagjai.

A vendégeket Novák Ferenc pol-
gármester és dr. Burján Richárd, a
Zalakarosi Fürdõ vezérigazgatója fo-

gadta. A döntéshozók ízelítõt kap-
tak a fürdõ gyógyászati szolgáltatá-
saiból, megismerkedtek a városi szál-
loda kínálattal, a Kis-Balatonnal, a
város és környéke egyéb turisztikai
lehetõségeivel. A találkozó során szó
esett a térség turizmusában megha-

tározó szerepet játszó Hévíz-Bala-
ton Airport jövõbeli terveirõl, a re-
pülõjáratok fejlesztésérõl is.

Gyógyászati nyílt nap és életmód tanácsadás 

A MAGYAR FÜRDÕKULTÚRA NAPJÁN

Nõtt a német gyógy-turisták száma

A RHEUMA LIGA LÁTOGATÁSA

A német Rheuma Liga döntéshozói érkeztek hazánkba a közel-
múltban, azzal a céllal, hogy megismerjék Zalakaros, Hévíz, vala-
mint a környék turisztikai látnivalóit és egészségturisztikai lehetõ-
ségeit.
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Amati hegedûvel adott koncer-
tet a Zene Világnapjához kötõdõen
október 3-án az iskolában  Michael
Grube német származású hegedû-
mûvész  az ausztriai Franzl Strandl
zongorista társasában. A koncert
valósággal elbûvölte a zalakarosi
közönséget. 

Nemcsak a mûvész elõadásmód-
ja, hanem a hangszere is lenyûgözõ:
a hegedû a 17. században készült az
itáliai Cremonában, Nicola Amati
mûhelyében. Az õ tanítványa volt

Stradivari. A mesterek
keze alól remekmívû
vonós hangszerek ke-
rültek ki, melyeknek
az idõ múlása nem-
hogy ártott volna, sõt
inkább használt.  

Michael Grube
1954-ben született Né-
metországban. Szám-
talan híres dirigens keze alatt ját-
szott szimfonikus és kama-
razenekarokban, 110 ország zenei

központjaiban muzsikált, az összes
kontinensen. A föld minden részén
vezetett hegedû mesterkurzusokat.

Jelenleg Equador fõvárosában,
Quitoban él, ahol a „Niccolo
Paganini” akadémia professzora és
igazgatója.

Zongorakísérõ fiatalkori barátjá-
val, Franzl Strandl-lal népszerû me-
lódiákat szólaltattak meg a koncert
folyamán, melyet a közönség több
ízben vastapssal jutalmazott. A ki-
csiktõl a nagyokig mindenki átérez-
hette az est mottóját (az idézet
Zenontól): „A hang a szépség virá-
ga”.

Így jött az ötlet, hogy ebben az
évben együtt szervezzünk helyi
szinten, s kapcsolódjunk be ebbe az
országos programba, melynek
mindkét szervezethez hasonlóan
kiemelt célja,
hogy felhívja a
figyelmet a tar-
talmas idõskor-
ra való felké-
szülésre. Fon-
tosnak tartjuk,
hogy követen-
dõ példa le-
gyen a testi és
lelki egészség-
ben és méltó-
ságban megélt
idõsödés a mai
fiatalok számá-
ra. Ennek nem is találhattunk volna
jobb helyszínt, mint a könyvtár,
ahol több generáció találkozására is
sor kerülhet.

Három fõ rendezvénye volt a
hétnek. Október 1-7-ig volt látható
Zalakaros népmûvészeti gyöngysze-
mei címmel az a kiállítás, ahol töb-
bek között necceket, rékliket, pén-
tõket, szoknyákat, kötényeket, váll-
kendõket, gyöngyös nyakékeket, te-
rítõket, cserépedényeket, mozsarat
láthattak az érdeklõdõk. A kiállított
tárgyak Strobl Györgyné munkáiból,
gyûjteményébõl és Tarr Károlyné
örökségébõl kerültek összegyûjtésre.

Október 3-án Dömötör Balázs és
Kováts Ákos, a Zala Megyei Vörös-
kereszt nagykanizsai szervezetének
munkatársai tartottak elõadást, be-
mutatót elsõsegély ismeretekbõl. A
különbözõ típusú vérzések, égési
sérülések ellátása, sebkötözési mó-

dok, fulladás és rosszullétek esetén
gyors teendõk, újraélesztés próba-
babán, stabil oldalfekvés került be-
mutatásra. 

Október 7-én, vasárnap 14 órá-

tól rendkívüli nyitva tartással
mûködtünk. Az intézményben ekkor
zajlott az idõsek napi rendezvény, s
arra gondolva, hogy aki eljött, talán
bekukucskál a könyvtárba, megte-
kinti a kiállítást és ismerkedik a
könyvtár nyújtotta lehetõségekkel
is. A számításunk be is jött, hiszen
vasárnap 61 könyvtár– és kiállítás
látogatónk volt, kikbõl ketten be is
iratkoztak a könyvtárhasználók kö-
zé. Aki ezt akkor nem tette, nyitva
tartási idõben bármikor megteheti,
hiszen az idei szlogenünk továbbra
is marad: Idõs korban is aktívan, ta-
lálkozzunk a könyvtárban!

Köszönetet szeretnék mondani
a sikeres megvalósításért a Karosi
Civilek Egyesületének, külön három
tagnak: Strobl Györgynének,
Herodekné Ujsághy Györgyinek és
Tarr Lászlónénak.

Horváthné Nagy Elvira

Nemzeti hétvége
OKTÓBER 19–23.

OKTÓBER 19. (PÉNTEK)

20.30–02.00: Éjszakai élményfürdõs buli: karaoke és Dj egész éj-
szaka (Belépõ: 1.990 Ft/fõ; az ár egy süteményt tartalmaz; Gyermek-
jegy: 1.690 Ft); Az est folyamán kényeztetõ wellness kezeléseket sor-
solunk 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 fo-

gadóépület 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 fo-

gadóépület 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

AMATI HEGEDÛ
SZÓLT A ZENE
VILÁGNAPJÁN

Összefogás program-
sorozat a könyvtárban

Nem csak a programsorozat nevében, hanem valóban összefogás
történt az idei Országos Könyvtári Napok zalakarosi rendezvényein. A
Karosi Civilek Egyesülete fogott össze a könyvtárral, s nyújtott nagy se-
gítséget a szervezésben, megvalósításban egyaránt.  Az idei évben az
Európai Unió ”Az aktív idõsödés és a nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve” eseményeihez kapcsolódott az országos felhívás. 



2012. október 17.6

2012. szept. 27-én iskolánk meg-
rendezte a Diákönkormányzat Nap-
ját.

Délelõtt a tanulók fórumon vet-
tek részt. Itt ismertettük a DÖK sza-
bályzatát és kiderült, kik lettek a
DÖK tisztségviselõi. Ebben a tanév-
ben Csináth Rebeka 8.osztályos ta-
nulót választottuk diákpolgármes-
ternek. A fórum után a felsõs tanu-
lók számára játékos vetélkedõt
szerveztünk, amelyen vicces felada-
tokat oldottak meg a csapatok. Az
alsós tanulók népmese napi progra-
mokon vettek részt.

Délután vala-
mennyi diák, csapa-
tokba szervezõdve
állomásos szalagtú-
rára indult. Tanára-
ink játékos elméleti
és ügyességi felada-
tokkal vártak ben-
nünket. Nagyon vi-
dám nap volt, min-
denki jól érezte ma-
gát.

Diákönkormány-
zat képviselõi

A NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0006
számú, „Zalakaros – fenntartható-
ság és turizmus” címû nyertes pá-

lyázat megvalósításában az önkor-
mányzat konzorciumi partnere a
Göcsej Természetvédelmi Alapít-
vány. Az alapítvány feladata a pro-
jekt keretében egy könyv elkészíté-
se a város természeti és táji értéke-
irõl, valamint szemléletformáló elõ-
adások tartása a lakosság és a für-
dõvendégek részére. Ez utóbbi fel-
adat keretében került sor 2012. ok-
tóber 8-án két elõadás megtartásá-
ra. Az elõadás aktualitását az októ-
ber 4-i Állatok Világnapja évfordu-
lója adta, így az elõadások témája is
ezt az eseményt követte. A nap fo-
lyamán két elõadás hangzott el;
elõször az óvoda felsõ csoportosai-
nak, azt követõen az általános isko-

la 3. és 4. osztályos tanulóinak. A
prezentációt Gerencsér Beáta tar-
totta, aki az ember és állatok kap-
csolatáról, formáiról, a kapcsolat-

ban megmutatkozó jó és rossz pél-
dákról tartott igen érdekes és ké-
pekkel gazdagon illusztrált diave-
títéses elõadást. Az elõadás inte-
raktív volt, így a gyerekek az elõ-
adásba bekapcsolódva azonnal vá-
laszt kaptak a feltett kérdésekre,
illetve az adott témakörrõl közös
véleményt alkothattak. A jó han-
gulatú, témájában elgondolkodta-
tó elõadást két újabb fogja követ-
ni; a mindennapi életünket érintõ
környezetvédelmi problémákról
(energiahatékonyság, szelektív
gyûjtés, újrahasznosítás), valamint
a tavasz folyamán a Madarak és
Fák Napjához kacsolódó, termé-
szetvédelmi szemléletformáló.

FELHIVÁS
CIVIL SZERVEZETEK

RÉSZÉRE
Zalakaros Város Önkor-

mányzata Képviselõtestülete
a 10/2004. (IV. 21.) számú ren-
delete alapján 2012. évben le-
hetõség van a „Zalakaros Ifjú
Tehetsége” kitüntetõ díj ado-
mányozására.

Zalakaros Ifjú Tehetsége ki-
tüntetõ díj adományozható:

Annak a zalakarosi állandó
lakhellyel rendelkezõ, alap,
közép és felsõ oktatási intéz-
ményben tanulói, vagy hallga-
tói jogviszonnyal rendelkezõ
25 év alatti fiatalnak , aki a díj
odaítélését megelõzõ idõ-
szakban hazai  vagy nemzet-
közi elismerést szerzett a  tu-
dományok, a mûvészetek
vagy a sport  területén.

A kitüntetés adományozá-
sát kezdeményezheti:

a) települési képviselõ,
b) a képviselõ- testület bi-

zottsága,
c) Zalakaroson mûködõ ne-

velési és oktatási intézmé-
nyek munkatársai és közössé-
gei, valamint hallgatói vagy
diákönkormányzat,

d) civil szervezet,

Évente egy elismerés át-
adására kerülhet sor.

A kitüntetés átadásának
idõpontja: minden év utolsó
Képviselõtestületi ülése. 

A kitüntetõ cím odaítélésé-
rõl a Gazdasági és városfej-
lesztési bizottság és az Ügy-
rendi és Igazgatási bizottság
Humánpolitikai bizottság ja-
vaslata alapján a Képviselõ-
testület dönt.

A kitüntetõ díjat tanúsító
oklevelet a Polgármester és a
Jegyzõ írja alá.

A díjjal oklevél és 20.000 Ft
értékû tárgyjutalom jár.

Felhívjuk a CIVIL SZERVEZE-
TEK figyelmét, hogy a kitün-
tetett személyre vonatkozó
javaslatot (a kitüntetésre
ajánlott személy pontos címé-
nek megadásával) írásban, 

2012. október 30. napjáig
Zalakaros Város Önkormány-
zata, Novák Ferenc polgár-
mester címére eljuttatni szí-
veskedjenek. 

Állatok világnapja volt
Zalakaros Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Nyugat-du-

nántúli Operatív Programjának Környezetfejlesztési akciók a fenn-
tartható településekért tárgyú pályázatán sikeresen pályázott. 

GÓLYAHÍR
Ismét gyarapodott Zala-

karos lakóinak száma. Hor-
váth Edit és Bolhási László ki-
csi lánya, Bolhási Bora
2012.09.22-én született. A hí-
rek szerint a kislány me-
seszép… Ezúton gratulá-
lunk, boldogságot és egész-
séget kívánunk az egész csa-
ládnak!

DÖK-nap a Mórában
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– A fiatalság és az egészség
megõrzése, az egészséges élet-
mód és a test karbantartása miatt
kezdtem el futni. Ez az a sportág,
ami a legkevesebb anyagi ráfordí-
tással ûzhetõ, mindössze akarat-
erõre van szükség – kezdte
Szabadicsné Madaras Katalin. –
Szeretek a természetben futni,
nagyon jó feszültség levezetõ. Az
idei versennyel harmadszor futot-
tam le a Kis-Balaton kört, s mint-
egy hat éve veszek részt hasonló
versenyeken. Ez évi 3-4 versenyt
jelent, a helyi rendezvények mel-
lett (Kis-Balaton kör, Nagykani-
zsa-Zalakaros futóverseny), me-
lyeknek állandó résztvevõje va-
gyok, s néhány vidéki (Harkány,
Kiskanizsa) versenyen is indulok.
Az iskolai elfoglaltság, munka mi-
att hajnalonként szoktam futni,
ezt a hajnalban dolgozni indulók

is tudják igazolni, de igyekszem
kihasználni a szünidõket is. Egy
ilyen hosszabb táv leküzdéséhez
szükséges heti 4-5 alkalommal 10
km-t futni. A közeljövõben sze-
retném lefutni a maratoni távot
is. Az idei Budapest Maraton e
versennyel egy idõben került
megrendezésre, ezért majd jövõre
próbálkozom meg vele. A rövi-
debb (10 km) távot egyedül is le-
het teljesíteni, azonban a hos-
szabb távokon segítséget nyújt a
társaság, a tömeg. Így volt ez az
idei versenyen is, pszichésen is so-
kat segített Antal Anita, akivel
Zalaszabarig futottam együtt, és
Kovács Tamás, aki a zalavári töl-
téstõl egészen a célig volt a futó-
társam. Öröm volt számomra,
hogy a különbözõ távokon egyre
több zalakarosi és kistérségi futó-
val találkozhattam, ez talán ne-

kem, és a vá-
rosban rend-
szeresen fu-
tóknak is kö-
szönhetõ. 

– Én a ki-
hívásokat ke-
resem, ezért
rendszeresen
veszek részt
k ü l ö n b ö z õ
sportesemé-
nyeken. Gya-
logoltam már
52 km-t, kör-
betekertem
egy nap alatt
a Balatont, s
évrõl évre nö-
velem a Város
Napján teljesített úszótávot;
mindez a mozgásigényemet elégí-
ti ki – mondta Kovács Tamás. – Saj-
nos az iskolai és egyéb elfoglaltsá-
gok miatt az idei versenyre nem si-
került külön készülnöm, de az úszás
és a néptánc révén folyamatosan
„edzésben” vagyok. A futást, ha az

ember elkezdi, nem tudja abba-
hagyni, függõséget okoz. Fontos
számomra a testedzés; karbantart,
és a hátam sem fáj, ha rendszeresen
úszok, futok. Én egyedül szeretek

futni, mert
akkor csak ön-
magamra, a
saját futásom-
ra kell kon-
centrálnom, a
társaságom-
ban futók más
lépésszáma,
tempója meg
tud zavarni. A
jövõben én is
szeretném le-
futni a mara-
ton – árulta el
Tamás, vicce-
lõdve hozzá-
téve: plusz
motivációt ad
neki kolléga-

nõje, Szabadicsné Madaras Katalin,
akit szeretne minden közös verse-
nyükön legyõzni.

A versenyzõinknek ezúton is
gratulálunk, s reméljük, hogy moti-
vációjuk példát mutat másoknak is,
s jövõre még többen vesznek részt
a futóversenyeken.

A Zöld Gömb Sportklub és a
Közösségi Ház szervezésében ki-
lencedik alkalommal került meg-
rendezésre a Kis-Balaton Kör.

A sportesemény egyben a
Sportolj és nyerj! akció második
próbatétele is volt.

A 2011. október 7-re meghirde-
tett versenyen a korábbi évek ver-
senyeihez hasonlóan az indulók 2,
9, 21 (félmaraton) és 33 km-es távo-
kon mérhették össze teljesítményü-
ket. A szervezõk a futóversenyen
kívül lehetõséget biztosítottak gya-
logtúrára (12 és 22 km), illetve a Kis-
Balaton körbetekerésével (33 és 66
km) kerékpár túrán való részvételre
is. 

Kellemes õszi idõben vághattak
neki a futók és a kerekesek a külön-
bözõ távoknak. Sajnos augusztus-
ban a korábbi versenyek fõszervezõ-
je sportbalesetben elhunyt, ezért a
szervezésben akadtak apróbb prob-
lémák, de Stégli János szervezésének
és a Sportolj és nyerj! akciónak kö-
szönhetõen mindezek ellenére 86
fõ vett részt a rendezvényen. Stégli
János elmondta, hogy egyre több
helyi indul e versenyen, de a több-
ség továbbra is vidéki. A Sportolj és
nyerj! akció keretében sok iskolás is
indult, õk elsõsorban a legrövidebb
távon startoltak, de akadtak olya-
nok is, akik a hosszabb távra, illetve
a Kis-Balaton körbetekerésére vállal-
koztak. A legnépszerûbb kategória

címét ezúttal három táv is kiérde-
melte, hisz a 2 és 9 km-es futáson,
valamint a gyalogtúrán is egyaránt
tizenkilencen vettek részt. Örömteli,
hogy egyre többen vállalkoznak a
Kis-Balaton kör (33 km) lefutására is.
A „helyiek” közül kiemelendõ
Szabadicsné Madaras Katalin, aki a
Zalakaros–Garabonc–Nagyrada–Zal
aszabar–Zalavár–Balatonmagyaród–
Zalakomár–Zalakaros közötti, leg-
hosszabb (33 km) távon lett ezüstér-

mes. Rajta kívül Kovács Tamás telje-
sítette a 33 km-es távot a zalakarosi-
ak közül. 

A szervezõk az abszolút kategória
1–3. helyezettjeit érem, oklevél és
ajándékjutalomban részesítették. A
túrázók oklevél, emléklap és kitûzõ
díjazásban részesültek.

Az abszolút kategória helyezettei: 2
km (19 induló) lányok: 1. Varga Laura, 2.
Varga Nóra, 3. Szõke Csenge; fiúk: 1.
Szõke Renátó, 2. Bogdán Szilárd, 3.

Tóth Gábor Kristóf; 9 km (19) nõk: 1.
Bérces Edit, 2. Szabó-Thomka Hanna, 3.
Orosz Katalin; férfiak: 1. Trencséni Zsolt,
2. Várnagy Szabolcs, 3. dr. Trencséni
Gyula; 21 km (9) nõk: 1. Sifterné
Doszpoth Andrea, 2. Antal Anita, 3.
Perger Valéria; férfiak: 1. László Gergely,
2. dr. Keszei András, 3. Márkus Róbert;
33 km (7) nõk: 1. Kondákorné Vági Ka-
talin, 2. Szabadicsné Madaras Katalin;
férfiak: 1. Lõrincz Endre, 2. Köves Péter,
3. Szabó Béla.

IX. Kis-Balaton Kör

AZ EDDIGI LEGTÖBB KAROSI CSATLAKOZOTT A VERSENYHEZ

Társakkal sokszor könnyebb
A Zöld Gömb Sportklub és a Közösségi Ház szervezésében megren-

dezett Kis-Balaton kör futóverseny leghosszabb, 33 km-es távját az
idén a zalakarosiak közül Szabadicsné Madaras Katalin és Kovács Tamás
teljesítette. A futásról velük beszélgettünk.
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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

Alapítványi
bál

Szeretettel hívunk minden-
kit a Zalakarosi Iskoláért Alapít-
vány szezonnyitó, vacsorával
egybekötött „tökös” báljára
2012. november 10-én az isko-
la aulájába.

Belépõjegy ára: 2500 Ft.
Támogató jegy 500 és 1000

Ft-os áron vásárolható.
Meglepetés: ezen az estén

kezdjük el árusítani az iskola és
óvoda életérõl készült falinap-
tárunkat.

A bál bevételével a rászoru-
ló gyermekek tehetséggondo-
zását, tanulmányi kirándulását
kívánjuk támogatni.

Zene, Tánc, Tombola

A Zalakarosi Iskoláért 
Alapítvány Kuratóriuma

FIATALOK,

FIGYELEM!
Programotok van? Nem

tudjátok hová tenni a babát?
Nem hagynátok felügyelet
nélkül a nagyszülõt? Nincs ki-
re bízni a kiskutyát? Hívjátok
Kati nénit a Futrinka utcából!

Kati néni megoldja 
a gondot! Telefon: 

06-30-946-7112.

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

MEGHÍVÓ!


