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A város még korábban támoga-
tást nyert a Nyugat-Dunántúli Ope-
ratív Program „Kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központjaik
fejlesztése” pályázaton, az ennek
keretében megvalósult beruházás
megvalósulását ünnepelhették ok-
tóber 26-án fenntartók, kivitelezõk,
pedagógusok és gyerekek.

A vendégeket Grófné Csatos
Andrea intézményvezetõ köszön-
tötte, aki a beruházás gyermekba-
rát megoldásait emelte ki, majd
Manninger Jenõ, a megyei közgyû-
lés elnöke mondott beszédet. Eb-
ben rámutatott: Zalakaros jól hasz-
nálta ki az eddigi pályázati lehetõ-
ségeket, s ez azért is fontos, mert
hasonló beruházásokra a jövõben
nem írnak ki pályázatot. Sikeresnek
nevezte azt is, hogy az önkormány-

zat a gyerekek
nevelési feltéte-
leinek javítása
érdekében az
eredeti pályázat
módosításával
tornaszoba ki-
alakítását is
megvalósította.

Novák Fe-
renc polgármes-
ter az óvoda
történetének
évfordu ló i ró l
szólt, valamint
az elõzõ óvoda-
vezetõk áldoza-
tos munkáját
emelte ki. Elis-
merõ oklevéllel
köszönte meg
Szita Béláné és
Novák Ferencné
volt óvodaveze-
tõk tevékenységét, és emléklapot
nyújtott át az ünnep tiszteletére
Szenyéri Lászlóné jelenlegi óvoda-
vezetõnek. A polgármester az in-
tézmény elért eredményei közül ki-
emelte a Zöld Óvoda cím elnyeré-
sét, és elismeréssel beszélt az óvo-
dában folyó hagyományõrzõ mun-

káról is. Ennek szép példáját adta a
Búzavirág csoport is, mely Novák
Ferencné vezetésével libás népi já-
tékot adott elõ az ünneplõ közön-
ségnek, kapcsolódva az óvoda éle-
tében hamarosan központi helyet
kapó Márton-napi szokásokhoz,
azok felelevenítéséhez.

A megújult óvodát és annak
minden „lakóját” Dr. Háda László
plébános áldotta meg, majd Novák
Ferenc és Manninger Jenõ átvágták
az átadást jelképezõ nemzeti színû
szalagot.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Tökéletes, tök jó, tök buli, sõt tök egészséges és tökös. Programok-
ra és gasztronómiai kínálatra egyaránt illett ez városunk õszi ajánlatá-
ban. Az õszi szünet idején ugyanis – immár második alkalommal - a
tök került az ízek és programok kínálatának középpontjába.

Október 26-tól közel egy héten át a „Tök jó Zalakaroson” program-
sorozat keretében gasztronómiai kényeztetésre és felhõtlen szórako-
zásra, kikapcsolódásra invitálták a látogatókat és városlakókat a szer-
vezõ Zalakarosi Turisztikai Egyesület munkatársai.

Az õszi szünet tökfaragó programokkal, egyéb gyermekbarát szó-
rakoztató mûsorokkal, egy igazi vakációs program kavalkáddal csalo-
gatta a vendéget. A zalakarosi tök jó õszi szünetben gesztenyegyûj-
téssel egybekötött gyalogtúrát szerveztek a helyi parkerdõbe, mûvé-
szeti és kreatív napot kínáltak a Kendlimajor Mûvészeti Szabadiskola
szervezésében, s Halloween bálra, jelmezkészítéssel is készültek. A
fürdõn a víz jótékony hatása mellet, aquafitness-t, mini manó tornát,
aquarelax-t építettek be a változatos  sportprogram kínálatba. Az õszi
szünet idõszakának fókuszában a Halloween party állt. Október 31-én
Halloween bálra várták a zalakarosiakat, a környékbelieket, valamint
a város  vendégeit. A bálnak a fürdõ fogadóépülete adott otthont.

Ünnepség a megújult oviban
Kerek évfordulókat is ünne-

pelve avatták fel ma a megújult
óvodát városunkban. Éppen 35
esztendeje annak, hogy
Zalakaroson elindult az óvodai
nevelés, és 25 éve épült fel a je-
lenlegi óvoda a Liget utcában. E
jeles évfordulókon túl az önkor-
mányzat egy sikeres pályázatot
is lezárhatott október 26-án.

Az õszi szünetre is kínáltak programot

TÖK JÓ ZALAKAROSON!
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Az állami mûködtetésbe adás kér-
dését a bizottságok is elõzetesen tár-
gyalták, a pénzügyi és városfejlesztési
bizottság a megosztott szavazatok
miatt nem tudott határozatot hozni,
az igazgatási és ügyrendi bizottság
pedig az állami mûködtetésbe adást
javasolta (a másik lehetõség termé-
szetesen az lett volna, hogy az intéz-
mény mûködtetését az önkormány-
zat vállalja fel).

Novák Ferenc polgármester a kér-
dés vitája során kifejtette: az ismétel-
ten módosított határidõ szerint vég-
legesen november 15-ig kell dönteni
a kérdésben. Ha ez ideig nem születik
döntés, automatikusan az állam fogja
mûködtetni az iskolát.

A polgármester hangsúlyozta: az
állam a 3000 fõ alatti településeken
átvállalta az iskolák mûködtetését, ám
a döntést az önkormányzatokra bíz-
ta. Amennyiben az állam átveszi a
fenntartói szerepet, pénzt is von el a
településektõl. Bármilyen döntés lesz,
az önkormányzat fontosnak tartja az
oktatás minõségét, s lehetõség van
továbbra is arra, hogy azokat a plusz
feladatokat, melyek a minõség és
eredmények megõrzéséhez szüksé-
gesek, továbbra is biztosítja az iskola
számára – jelezte.

– Szív vagy ész? – tette fel a kér-
dést hozzászólásában Marton Tamás
képviselõ, rámutatva: az érzelmek azt
mondatják, hogy az intézményt, mely
helyben van, a miénk, felújítottuk és
számos eredménnyel büszkélkedhet,
semmilyen módon nem szabad átad-
ni az államnak. Az ész azt mondatja,
hogy eredményes oktatómunka ak-
kor folyik, ha végre megfelelõ keretek
között, egységesen dolgoznak az is-
kolák. Az állam sem biztos azonban,
hogy megoldást jelent, hiszen nem
látjuk a források elosztásának kérdé-
sét – ecsetelte, hozzátéve: a maga ré-
szérõl tartózkodni fog a szavazás so-
rán.

Szirtes Balázs arról szólt, hogy a
visszaállamosításra voltak negatív pél-
dák már, ezek közé tartozik a magán-
nyugdíj pénztárak államosítása.

– Szakmailag az államnak való-
ban szerepet kell vállalni, de a mû-
ködtetést úgy átadni, hogy nem lát-
juk, hogy alakul a finanszírozás,

nem tudjuk, mennyi forráselvonást
jelent ez a városnak, nem biztos,
hogy szerencsés. Húsz év alatt kihar-
colt elõnyök is megszûnhetnek, az is
lehet, hogy sokkal több költség fog
a városra nehezedni, mint eddig.
Nem vagyunk döntési helyzetben,
nem tudjuk, mit is vállalunk –
mondta.

A polgármester felhívta a figyel-
met arra, hogy az iskola maga nem
kerül állami tulajdonba, az tovább-
ra is marad az önkormányzat tulaj-
donában, a kérdés az, hogy a város
vállalja-e a mûködtetést. Ismételten
elmondta: az önkormányzatnak le-
hetõsége van a plusz vállalások to-
vábbi finanszírozására is.

A vitához több hozzászólás nem
érkezett, ezt követõen Czirákiné Pa-
kulár Judit név szerinti szavazásra tett
javaslatot, melyet a testület el is
fogadott, ugyanígy név szerint sza-
vaztak Zalamerenye képviselõi is.

A mûködtetés állami megvalósítá-
sára Böröcz József, Deutschné Lang

Erika, Süslecz Árpád, Novák Ferenc
igent mondott, Czirákiné Pakulár Ju-
dit, Marton Tamás és Szirtes Balázs
tartózkodott, így tehát jövõre az in-
tézmény mûködtetését már az állam
látja el Zalakaroson.

Négy igen és három tartózkodás
mellett a testület felhatalmazta a pol-
gármestert arra, hogy az ezzel kap-
csolatos szerzõdésrõl az intézmény-
fenntartó központtal tárgyalásokat
folytasson.

Módosította a közterületek hasz-
nálatáról szóló helyi rendeletét a tes-
tület. E szerint a pavilonok esetében
a három helyett öt évre adják ki a
közterület használati engedélyeket.
A hivatal a bizottságok javaslatára
megvizsgálja, hogy a helyi rendelet
alapján kiszabott hatósági határozat
milyen formában érvényesíthetõ
legjobban, a bérlõkkel kötendõ
megállapodást pedig közjegyzõi ok-
iratba foglalják.

Részlegesen fogadták el a képvi-
selõk a Móra-iskola pótelõirányzat
kérelmét. Az intézmény számára a
gázár növekedése miatt 1,7 millió fo-
rint további pénzösszeget fogadtak
el, a riasztórendszer átépítésére azon-
ban 300 ezer forint elköltését nem ja-
vasolta a városfejlesztési bizottság.
Böröcz József figyelmeztetett: elõbb-
utóbb meg kell oldani a riasztást oly
módon, hogy külön kell választani a
tornaterem és az iskola rendszerét.
Marton Tamás azt javasolta: vizsgálják

meg, lehetséges-e az érzékelõk egy-
mástól független programozása, ez
ugyanis olcsóbb lenne. E javaslatot el-
fogadta testület.

Központi ügyelet útján kívánja
biztosítani a háziorvosi feladatok ren-
delési idõn kívüli ellátását a város – er-
rõl is határozott a testület. A közpon-
ti ügyeleti ellátás biztosítása érdeké-
ben az Országos Mentõszolgálattal –
egyelõre egyéves idõtartamban –
együttmûködési megállapodást kell
kötni. Az ügyeleti feladatok központi
ügyelet útján történõ ellátása érdeké-
ben a szükséges intézkedések megté-
telére a polgármestert hatalmazták
fel a képviselõk.

A következõ évre is vállalta a
Bursa ösztöndíj pályázatokhoz való
csatlakozást a város, errõl is szavazott
a testület az ülésen. Novák Ferenc
polgármester elmondta: továbbra is
szándék a fiatalok támogatása, a pá-
lyázati rendszer technikai feltételei-
nek szigorodását az önkormányzat
tudomásul veszi, illetve vállalja.

A 2013. évi villamos energia be-
szerzés tárgyában közbeszerzési eljá-
rás megindítására alkalmas ajánlati
felhívás és ajánlati dokumentáció ke-
rült elkészítésre, melyet a képviselõk
szintén ezen ülésen tárgyaltak. A
pénzügyi és városfejlesztési bizottság
a megvalósíthatósági tanulmány és
pályázatírás együttes kezelését és si-
kerdíjas pályázati kiírást javasolt, mel-
lyel a testület egyetértett.

Összefoglaló a testület rendkívüli ülésérõl
„A képviselõ-testület tudomásul veszi, hogy mint 3000 fõ alatti

település a saját tulajdonában lévõ Móra Ferenc Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsõ-
de által ellátott köznevelési feladatok ellátásához szükséges ingó és
ingatlanvagyon mûködtetését 2013. január 1. napjától az állam mû-
ködteti” – e határozatot fogadta el a képviselõ-testület október 25-
i rendkívüli ülésén, az iskolák állami mûködtetésbe adásának megvi-
tatását tárgyaló napirend kapcsán. A testület a vele intézményfenn-
tartói társulásban lévõ Zalamerenye képviselõ-testületével tartott
együttes ülésén határozott így.

Tisztelt Zalakarosiak! Kedves Ügyfeleink!

A ZALAISPA Zrt. (8798, Zalabér, 3096/12. hrsz.)
a lakossági hulladék gyûjtés részeként megkezdi,
a lakosságnál keletkezõ biológiailag lebomló ún.
zöldhulladék gyûjtését és elszállítását. Szállítási
nap: 2012. november. 19. (hétfõ) illetve 2012.
november 26. (hétfõ)

1. Miért fontos a zöld hulladék külön gyûjtése?
A lerakóra kerülõ hulladék szervesanyag-tartalmá-

nak csökkentése kiemelten fontos, mert bomlásának
következtében nagymértékben megnõ az üvegház-
hatású gázok mennyisége a légkörben. Az elszállított
biológiailag lebomló zöldhulladék aprításra és kom-
posztálásra kerül, melybõl rostált komposzt végter-
mék lesz. Ezzel jelentõs mennyiségû hulladékot tu-
dunk eltéríteni a depóniától, és a végleges lerakástól.
Így a depónia élettartam megnõ, az üvegházhatásért
nagyban felelõs káros metán kibocsátást jelentõsen
csökkenteni tudjuk, arról nem beszélve, hogy haszon-
anyagot állítunk elõ (komposzt), mely csökkenti a
földterületek kemizációja által okozott talajvíz szen-
nyezõdéseket és jelentõs talajjavító hatással bír.

2. Hogyan történik a zöld hulladékgyûjtés
Zalakaroson?

A ZALAISPA Zrt. a zöld hulladék külön gyûjtésére
szolgáló „Zöld hulladék „feliratú biológiailag lebom-
ló 80 l-es gyûjtõzsákokat biztosít a Zalakarosi lakos-
ság részére 180 Ft + áfa/zsák áron. (Gyûjtõzsákok

Zalakaros Közösségi ház – Fõ u. 8. – helyen vehetõk
át 2012. november.13-tól munkanapokon 8-16 óráig.)

A zöld hulladék-gyûjtés keretében  a zsákokban
elhelyezhetõk a következõ hulladékok: fû, levél, szá-
raz virág, nem fás kóró, gyomok gazok, virág gyü-
mölcs és zöldségmaradékok (alma körtehéj, saláta
káposztalevél, zöldség héj és levél stb.), fûrészpor.

Vastagabb faágakat maximum egy méter hosszú-
ságú darabokra vágva, kötegelve kell a zsákok mellé
helyezni. A zöldhulladék gyûjtés keretében nem ke-
rül elszállításra:

– egyéb hulladék, lomtalanítás jellegû hulladék,
veszélyes hulladék

– embléma nélküli zsákokban elhelyezett bármi-
lyen hulladék.

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba kizáró-
lag zöldhulladék kerüljön. Ne helyezzék be a fenyõ-
félék leveleit, gallyait, ágait, mert azok magas gyan-
tatartalmuk miatt nem komposztálhatók. 

Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos
zsákokban háztartási hulladékot, vagy egyéb nem
odavaló hulladékot találnak, a zsákokat nem szállít-
ják el. (Zsákokat felhasználásig nedvességtõl és nap-
fénytõl védett helyen tárolni szíveskedjenek.)

Kérjük a zsákolást úgy elvégezni, hogy az kibírja a
hulladékszállító jármûbe történõ kézi beemelést.

Reméljük új szolgáltatásunk elnyeri a lakosság tet-
szését.

ZALAISPA Zrt.
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A müncheni régióban mutat-
kozott be gyógyászati kínálatá-
val városunk a közelmúltban Az
õszi-téli idõszak középpontjában
ugyanis a gyógyászat és a gyógy-
ászati kezelések promóciója áll
belföldön és külföldön egyaránt.

A gyógyászathoz legszorosab-
ban – ami a külföldi célcsoportokat
illeti – a német nyelvterületrõl,
ezek közül is legfõképpen a Né-
metországból érkezõ vendégek kö-
tõdnek. Németországban tradíciója
van a gyógyvíz segítségével való
gyógyulásnak, a balneológiának.
Zalakaros tavaly ünnepelte a Mün-
chen mellett található Puchheim te-

lepüléssel meglévõ 20 éves testvér-
városi kapcsolatot. A testvérvárosi
kapcsolatnak turisztikai hozadéka is
van. Puchheim város vezetésének
meghívására Zalakaros részt vett az
FFB Schau kiállításon Olchingban. A
vásár 2012.október 10-14. között
zajlott, ahová Puchheim város új
polgármestere, Norbert Seidl sze-
mélyesen is kilátogatott. A kiállítás
nagy érdeklõdést váltott ki a Mün-
chen környéki lakosság körében, hi-
szen a szolgáltatási paletta széles
skálája mutatkozott be a kommuni-
káció, multimédia, táplálkozás, la-
káskultúra, egészség, sport és
gasztronómia területérõl.

– Zalakaros szolgáltatási kíná-

latának központjá-
ban az egészségtu-
rizmus áll, így büsz-
kén kínáltuk a für-
dõ termékeit és
szolgáltatásait, me-
lyet gasztronómiai
kínálóval egészítet-
tünk ki – jelezte
Jámbor Tímea, a vá-
ros marketing szak-
embere. Mint mond-
ta: a müncheni régió-
ból számos gyógy-
turista érkezik váro-
sunkba, akik száma
idén is tovább növe-
kedett, így vitatha-
tatlanul fontos sze-
repe van a gyógy-
ászati kezelések
promóciójának e ré-
gióban a továbbiak-
ban is.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az igazi meglepetés a gyerekek

számára a Gránit Gyógyfürdõ aján-
dékaként érkezõ születésnapi torta
volt. A Búzavirág csoport apróságai
boldogan fújták el a 25-ös és 35-ös
szülinapi gyertyákat, és a tortából
mindenkinek jutott a finom ebéd
után. A vendégek a kivitelezõ
SZABAU Kft. képviselõi és Szenyéri
Lászlóné vezetésével ezután meg-
tekintették a fel-
újított közösségi
tereket, így az új
tornaszobát, a
most kialakított
tetõtérben helyet
kapott szociális
helyiségeket, vi-
zesblokkot és ne-
velõi szobát, vala-
mint az ez évben
indult Süni cso-

port számára kialakított
helyiséget is. A terület-
gyarapítás mellett hõszi-
getelést, nyílászáró cse-
rét, akadálymentesítést,
festést, burkolatcserét is
hajtottak végre az intéz-
ményben, s a gyerekek
nagy örömére az udvar
is bõvült és növényekkel,
játékokkal  gazdagodott.

Ünnepség a megújult otthonban

A müncheni régióban mutatkoztak be

ONLINE ADÁSOK
A közelmúltban végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetõen a

képújság már online is megtekinthetõ a zalakaros.hu oldalon a vá-
rosháza menüpont alatt. Ezen kívül lehetõség nyílik a testületi ülé-
sek online megtekintésére is. Az ülésekrõl készült felvétel a testü-
leti ülés napján 19 órától nem csak helyi kábel tévében, hanem
online is a világ bármely pontján nézhetõ, valamint abban az eset-
ben, ha bármely helyi rendezvényrõl készül felvétel és azt leadják
a szerkesztõség részére, az a felvétel is online megtekinthetõ.
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...ÜNNEPI MÛSOR

A kopjafánál a város veze-
tése, a Karosi Ifjak Köre és az
56-os szövetség koszorúja em-
lékeztetett a forradalmi ese-
ményekre. A koszorúzást az
általános iskolában ünnepi
megemlékezés követte, me-
lyen elsõként Grófné Csatos
Andrea, a Móra-iskola igazga-
tója mondott beszédet. Az
igazgató emlékeztetett: 1956
mondanivalója, szellemisége
örök. Figyelmeztetett: a tan-

könyvekben és a hivatalos propa-
gandában is sokáig ellenforrada-
lomnak titulált októberi esemé-
nyekrõl mára bebizonyosodott,
hogy azok forradalmi lelkülettel és
hevülettel egy ország idegen el-
nyomók elleni, és a fennálló rend-
szer elleni tiltakozását fejezték ki,
és 1956 hõsei méltók arra, hogy
emléküket õrizzük és ápoljuk. 

A beszédet emlékmûsor követ-
te, melyben a város intézményei-
nek munkatársai, valamint  a Dalár-
da-vegyeskar lépett fel.  

…SOKSZÍNÛ PROGRAM

Az úgynevezett nemzeti hétvé-
gén városunkban számos kikapcso-
lódási lehetõséget kínáltak  turis-
táknak és az itt élõknek. A rendez-
vények a fürdõn és a Gyógyfürdõ
téren zajlottak. A fürdõ medencéi-
ben aquafitness, minimanó torna
és éjszakai élményfürdõzés várta a
közönséget. A rendezvénytéren
hangulatos õszi kép fogadta az ér-
kezõt. A borházaknál sült geszte-
nye és fûszeres forralt bor, valamint
helyi finomságok kellették magu-
kat, melléjük pedig jókedvû progra-
mokkal is csalogatták a nagyérde-
mût. Fantasztikus hangulatot vará-
zsolt a térre a Bottal-fogó tánc-
együttes, mely a csodás néptáncok
bemutatója után a közönséget is
megtáncoltatta. A zalakomári
Péczely népdalkör mûsora ugyan-
csak remek hangulatot teremtett, s
különös varázsa volt a tûzzsonglõr
bemutatónak is.

Hévíz és Szigliget volt a célpont-
ja a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsé-
ge õszi kirándulásának. A civil szer-
vezet minden esztendõben szervez
tanulmányi kirándulást tagjai részé-
re, melynek célja többnyire a
Zalakaroshoz hasonló turisztikai cél-
pontok megismerése. Hévízen a tó-
fürdõhöz kapcsolódó fejlesztések-
kel, a fürdõ új fogadóépületével és
szolgáltatásaival ismerkedett meg a
tagság, s kirándulást tettek a fürdõ-
város egregyi városrészében is, mely
szõlõ- és borkultúrájáról híres.

Szigligeten a megújult várat te-
kintették meg, és a híres Eszterházy
pincében borkóstoló és vacsora
várta a kirándulókat.

Október 23. emlékére…
A hagyományokhoz hí-

ven az általános iskola elõtt
álló kopjafánál emlékeztek
október 23-án az 1956-os
események hõseire, mártír-
jaira városunkban. 

Kirándult a ZVSZ

TURISZTIKAI
EGYESÜLETI

ÜLÉS
A TDM 2 pályázat marke-

ting kommunikáció résztelje-
sítésérõl tájékozódott töb-
bek között a Zalakarosi Tu-
risztikai Egyesület elnöksége
a közelmúltban tartott el-
nökségi ülésen. Emellett az
elnökség az idei évi üzleti
tervet  és a 2013. évi – elnök-
ség által elfogadott –  üzleti
terv módosítását vitatta
meg, majd a város jövõ évi
marketing stratégiáját tár-
gyalták, melyet késõbb a
tagság és a képviselõ-testü-
let is megvitat.

Az elnökség tagjait dr.
Burján Richárd, az egyesület
elnöke a turizmus törvény je-
lenleg ismert elképzeléseirõl
és annak városunkat érintõ
hatásairól beszélt.  Az elnök-
ség javaslatot tett a
„Zalakaros Turizmusáért és
Vendéglátásáért” kitüntetõ
díj adományozására, mely ja-
vaslatot az önkormányzat-
hoz juttatnak el.  
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Téli készülõdés
Készülõdik a Karos-Park Kft. a télre, a kinti munkák legalábbis ezt

mutatják. A közterületekrõl már meleg helyre kerültek a kannavirág
hagymák, a nyári virágok helyét árvácskák foglalták el az ágyások-
ban, és elkezdõdött az utcabútorok állagmegóvása is. A napokban a
városban található fából készült alkotások védelméhez fogott hozzá
a városgazdálkodás, a szobrok festése zajlik éppen. Felvételünk ez
utóbbi munkákról ad tanúságot.

A Halloween ünnep hazánkban
az elmúlt néhány évben hódított
teret, igaz, sokan nem tartják hazai
hagyományainkba illõnek. Aho-
gyan a Valentin-napnál, úgy itt is
minden bizonnyal az idõ és persze
az egyén dönti el, hol és hogyan
foglal helyet „ünnepeinkben” ez a
nap. Az bizonyosnak látszik, hogy a
helyi programkínálatba kiválóan
tud illeszkedni, és a jelek szerint
népszerû is lesz az elkövetkezõ
években. 

A Halloween egyébként az
egyik legrégibb ünnep, melynek ös-
szetett története kevéssé ismert.
Régi hiedelem szerint október utol-
só napján a legkeskenyebb a válasz-

tóvonal az élõk és a holtak világa
között. November elsejének ünne-
pe, Mindenszentek elõestéje (All
Hallows' Eve", rövidítve:
Halloween).  Az évszázadok során
több kultúra formálta, több mon-
davilág keveredésébõl alakult ki,
mai formájában leginkább a kelta
Samhain ünnephez köthetõ. 

Az ünnep elengedhetetlen jel-
képe a töklámpás. Jack O Lanten
hagyománya valószínûleg egy ír
mondából ered, melyben eredeti-
leg egy kivájt fekete retekbe tett iz-
zó fadarabot és azóta e lámpással a
kezében bolyong a menny és pokol
között. A retket azóta a vidám sár-
ga tök váltotta fel, és az ünnep

s z i m b ó l u m á v á
vált. A faragott
tököt a ház õrzõ-
jének tartották,
ezért olyan ijesz-
tõre készítették,
hogy világítva a
gonosz szelleme-
ket, megijesszék
vele, és így azok
elkerüljék a házat
és lakóit. 

Dömötör Anita
és Dömötör László
türelmes irányítá-
sa alatt nálunk is
készültek faragott
tökök, melyeket
aztán kis is világí-
tottak, így a fürdõ
környékét garan-

táltan elkerülték a gonosz szelle-
mek. Ennek köszönhetõ talán töb-
bek között, hogy a „tökös” napo-
kon igazán jól és felhõtlenül szóra-
kozhatott mindenki.

Bízunk benne, hogy vendég és
karosi egyaránt õszintén elmond-
hatja: ezekben a napokban tök jó
volt Zalakaroson!

Új beléptetõ rendszer
Új, korszerû és gyors, pénztárral összevont vendégbarát belépte-

tõ rendszer indult a fürdõ fogadóépületében.
A vendégek nagy megelégedésére idén nyáron a strand Dísz tér

felõli bejáratán a fõszezonban beigazolódott, hogy az összevont be-
léptetõ pénztárkapu egyszerûbbé, kényelmesebbé teszi a vendégek
bejutását a fürdõ területére. A korábbi kis ablakos pénzárak helyett
pénztárszigeteket alakítottak ki, ahol a munkatársak sokkal közvetle-
nebb kapcsolatot tudnak kialakítani az érkezõkkel. A jegy átadásán
kívül segítséget tudnak nyújtani a belépésnél és a tájékozódásban is.

A tök a jó Zalakaroson
HOGY KERÜL TÖKLÁMPÁS JACK VÁROSUNKBA?

A tavalyi év sikere után a mos-
tani Halloween-bulira nagyon
sok helybéli és vendég gyermek
érkezett, és a legtöbben azt is
vállalták, hogy dermesztõbbnél
dermesztõbb jelmezekbe bújva
bulizzanak. A bált a tökfaragó
verseny és a jelmezverseny zsûri-
zése elõzte meg, majd a Jankó
Szilvia vezette „Boszorkányisko-
la” növendékei adtak mûsort,
mely hatalmas sikert aratott a fi-
atalok körében.

A mûsor megadta az azt kö-
vetõ buli alaphangulatát is. A ze-
ne ugyan sokszor „akadozott”,
és a gyerekeknek az igazi bulira
túl sok idejük nem is maradt,
alapvetõen jó hangulatban tölt-
hették a Halloween-estét.
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A szervezõ Zöld Gömb egyesü-
let vezetõjének halála miatt az
egyesület – érthetõ módon - az
eredmények értékelését nem tudta
a megszokott gördülékenységgel
végezni. A közelmúltban sikerült
ahhoz a listához hozzájutnunk,
mely a karosi és környékbeli induló-
kat és az õ saját kategóriájukban el-
ért eredményeiket közli (az elsõ há-
rom helyet emelik ki a szervezõk.)
Ezt közöljük az alábbiakban.

A futóverseny indulói: Tóth-
Gáborné Sas Anikó (21 km – 2.),
Tóth-Gábor Tamás (9 km), Koma
László (9 km), Koma Bence (9 km –
2.), Koma Csenge (2km), Strobl

Áron (2 km – 2.), Ács Linett (2km –
3.). Novák Máté (2 km ), Novák Láz-
ár (2km – 3.), Antal Anita (21 km –
1.), Szabadics Attila (21 km – 3.),
Deutsch Szabolcs (9 km), Szutor Gá-

bor (21 km
– 1.), Kiss
Virág (9 km
– 1.) dr.
Bakonyiné
dr. Sas Éva
(9 km – 2.),
V á r n a g y
Szabolcs (9
km – 1.).

Minden
résztvevõ-
nek szívbõl
gratulálunk
teljesítmé-
nyéhez! (A
fotón az in-
duló gyere-
kek cso-

portja látható, olvasóink és a részt-
vevõk is minden bizonnyal egyetér-
tenek velünk abban, hogy az ilyen
jellegû biztatásra leginkább a legki-
sebbeknek van szüksége.)

A vásár napján nagy izgalommal
rendezték asztalra a készített áruk
tömkelegét. Az óvoda apraja-nagy-
ja népi ruhákba öltözött fel. A vásá-
ri programot a vásárbírók nyitották
meg. 

Ezután a csoportok hangos szó-
val csalogatták vásárba a jelenlevõ

szülõket, nagyszülõket, minden
kedves jelenlévõt. Ezután igazi vá-
sári zûrzavar, nyüzsgés vette kezde-
tét.  Az árusok hangos kínálgatásá-
tól, a vevõk hangzavarától lettek
hangosak a csoportszobák. A gye-
rekek jól dolgoztak, hiszen szinte
valamennyi áru elfogyott.

A vásár végén az iskolai Gyöngy-
virág együttes népi játékában gyö-
nyörködhettek a gyerekek,

Szabadicsné Madaras Katalin irányí-
tásával. A vásárt a vásárbírók zárták
be.

Jubileumi programok
Az óvoda az idén több jubileumot is ünnepel, ezért az óvoda nevelõ-

testülete a jubileumokhoz méltó rendezvényeket szervezett az õszi szü-
net utáni héten. Mindez az önkormányzat anyagi támogatása nélkül nem
jöhetett volna létre, melyért ezúton is köszönetét fejezi ki az óvoda. A
programok – melyek az óvoda alapvetõ profiljához, a néphagyomány
ápoláshoz kötõdnek – mindig délután 15.30-tól kezdõdtek, így a szülõk is
részt vehettek azokon.

2012. november 5. hétfõ 15.30: Zabszalma együttes – „Szüret”c. mûsora
2012. november 6. kedd 15.30: Csernik Szende – székely lábbábos mesél
2012. november 9. péntek 15.30: Bojtár népzenei együttes- népzenei

elõadás, táncház.
Novák Ferencné

Õszi vásár 

AZ OVIBAN

Október közepe az õszi vásár ideje az oviban. A gyerekek három
héten át készítették  a portékákat. Mint minden évben eddig, a szü-
lõk is sok otthon készített áruval bõvítették a vásári kínálatot. A gye-
rekek sok vásárba csalogató és árut kínáló kikiáltó mondókát, vásá-
ros dalos játékot tanultak. A vásárra készülõdés alatt a csoportok el-
jutottak a piacra is, ahol élvezhették a vásár hangulatát, a vásárlás so-
rán kipróbálhatták az alkut is.

AZ OVIBAN

Futás – közkívánatra
A Zöld Gömb és a Közösségi

Ház szervezésében lezajlott Kis-
Balaton futóversenyrõl elõzõ lap-
számunkban már beszámoltunk.

TEHETSÉGES
MATEKOS

A regionális tehetségkutató
matematika versenyen, a Pannon
Egyetem Nagykanizsa szervezé-
sében 4. helyezést ért el Horváth
Tamara 6. osztályos tanuló. Az
eredményhez gratulálunk!
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– Már kiskorom óta szeretem,
ami berreg. A ’90-es évek végén
szlalom versenyekkel kezdtem a
szüleim ’77-es évjáratú Trabantjá-
val, melyet a jogosítványom meg-

szerzése után tõlük megkaptam –
mesélt Máté a kezdetekrõl. – Az
idei évben indultam elõször a
Rallyesprint Bajnokságon, melyet
úgy sikerült megnyernem, hogy az
elsõ 2 fordulóban nem is indul-
tunk, mivel a versenyautó még
nem volt teljesen kész és nem
akartunk kockáztatni. Ahogy a ne-
ve is mutatja (Rallyesprint), a ver-
seny egy sprint verseny, ahol rövi-
debb (40-50 km) távon, általában
aszfalton, lezárt közutakon zajla-
nak a futamok, melyeken 50-60
páros indul különbözõ kategóriák-
ban. A H1 kategóriában, melyben
diadalmaskodtunk, 900 cm3 alatti
gépjármûvek, Trabantok indulnak.
Itt hat páros között szereztük meg
az aranyérmet. A versenyautó (ké-
pünkön verseny közben – a szerk.)
egy 1989-es évjáratú, erõsített fu-
tómûvel, három felülõs motorral,
megerõsített karosszériával, bu-

kócsövekkel, 4 pontos biztonsági
övvel, speciális fékekkel és hidrau-
likus kézifékkel felszerelt, 45 ló-
erõs Trabant 601 M típusú gépjár-
mû, melyet a versenyeken szer-

zett tapasztalatok alapján saját
magunk fejlesztünk. A beállítá-
soktól, a lengéscsillapítóktól kezd-

ve minden javítást, fejlesztést mi
végzünk. Az anyagi lehetõségek
függvényében a jövõben is szeret-
nénk a versenyzést folytatni, s a
bajnoki címet megvédeni. Tekin-
tettel arra, hogy a versenyek 100-
150 km-es körzetben vannak és
kétnaposak, s technikai sportág
révén a versenyzés (odautazás,
verseny, szervízelés) is jelentõs ki-
adásokkal jár, szponzorok nélkül
ez nem sikerülne, ezért ezúton is
köszönetünket szeretnénk kife-
jezni mindazoknak, akik a bajnok-

ságban való részvételünket bármi-
nemû módon támogatták – hang-
súlyozta a pilóta.  

Sport-
eredmények

Remekelnek csapataink a
különbözõ bajnokságokban,
hisz mind az NB III-ban (teke,
asztalitenisz), mind a megyei
bajnokságban (labdarúgás) az
élcsoportból várják a következõ
fordulókat. Most az eddig nem
közölt eredményeiket pótoljuk.

Asztalitenisz: A csapat hat
forduló után hibátlan teljesít-
ménnyel vezeti a bajnokságot.

4. ford.: Kanizsa Sörgyár SE
II – Zalakaros TSE 0:18. Gyõz-
tek: Szita Balázs, Takács Péter,
Kahotek Kristóf , Adorján Jó-
zsef 4-4, Szita-Kahotek, Ador-
ján - Takács. 5. ford.: Zalakaros
– Bonyhád Vasas AC II. 13:5.
Gyõztek: Szita, Kahotek 4-4,
Takács, Adorján 2-2, Szita-
Kahotek. 6. ford.: Bajai TSE –
Zalakaros TSE 3:15. Gyõztek:
Szita, Kahotek, Takács 4-4, Ha-
lász Máté 1, Szita-Kahotek, Ta-
kács - Halász.

Teke: A csapat nyolc fordu-
lót követõen mindössze 1
ponttal lemaradva az elsõ he-
lyezettõl a negyedik helyen áll.

5. ford.: Néró TC – Zalakaros
TSE 3:5. Legjobb dobók: Hajdu
Kálmán 414, Tombor Nándor
413, Szûcs Lajos 407. 6. ford.:
Zalakaros TSE – Gellénháza
Olajmunkás 7:1. Legjobb do-
bók: Szûcs L. 422, Tóth István
420, Éder Zsolt 411.  7. ford.:
Lenti Termál SE - Zalakaros TSE
3:5. Legjobb dobók: Török Ta-
más 480, Szûcs L. 476, Tombor
N. 453. 8. ford.: Zalakaros TSE –
Perenye TK 6:2. Legjobb do-
bók: Török Tamás 422, Éder Zs.
399, Szûcs L. 397 

Labdarúgás: Két fordulóval
a bajnokság vége elõtt a har-
madik helyen állnak focistáink.

4. ford.: Zalakaros – Sormás
4:1. Góllövõink: Imrei Balázs (2),
Nagy Péter, Török Tamás. 5.
ford.: Petrivente – Zalakaros
0:2. Gl.: Török T., Sinkovics Nor-
bert. 6. ford.: Zalakaros –
Miklósfa 0:0. 7. ford.:
Pogányszentpéter – Zalakaros
0:1. Gl.: Török T. 8. ford:
Zalakaros – Joy’s Fitye-ház 7:1.
Gl.: Nagy Attila (3), Józsa Attila
(2), Rigó László, Olasz Zsolt. 9.
ford: Eszteregnye – Zalakaros
0:5. Gl.: Török T., Sinkovics N.,
Józsa A. (2), Nagy A. 10. ford:
Zalakaros – Bázake-rettye 1:3.
Gl.: Szilágyi István.

Trabanton szállni...
Augusztusi számunkban már jeleztük, hogy a nemrég alakult és

bejegyzett zalakarosi PRO-LOG Racing Autósport Egyesület párosa
kategóriájában harcban áll a bajnoki címért. A Next Rallyesprint Baj-
nokságból egy forduló még hátravan, de örömmel számolhatunk be
arról, hogy az Angler Máté–Horváth Szilveszter (Borsfai Dávid) alkot-
ta páros az elsõ helyen végzett. A bajnokságról, valamint a novem-
ber végi I. Zalakaros Rallyesprint versenyrõl Angler Mátéval beszél-
gettünk.

RALLYSPRINT KAROS UTCÁIN
E versenyek hangulata a jövõben a helyi lakosságot is magával ragad-

hatja, hiszen november 24-25-én kerül megrendezésre a Zalakaros
rallysprint verseny. E verseny a maga nemében is különleges, hiszen rit-
ka, hogy egy város utcáin rendezzenek rallyversenyt, ezért is több tucat
versenyzõpárost várnak. A verseny egyik szervezõje, Kovács Kokó Zol-
tán, a PRO-LOG egyesület elnöke elárulta: az elsõ, szombati napon a pá-
lya ismertetése, bejárása, a versenyautók regisztrációja mellett veterán-
és versenyautó kiállítás is lesz, majd sötétedés után egy nézõcsalogató
prologgal a verseny is kezdetét veszi, ahol a kilátogató nézõk a Termál
út négysávos útján versenykörülmények között is megcsodálhatják a
négykerekûeket. Vasárnap kora reggeltõl felbõgnek a motorok, hisz az
Alsóhegy utcáin megkezdõdnek a futamok. A versenypálya az Alsóhe-
gyi út, Kilátó út, Pipacs út, Rózsa út, Park út, Kilátó, Alsóhegyi út utakat
érinti, ezért a szervezõk a verseny idejére a lakosság megértését, türel-
mét kérik, s természetesen minden érdeklõdõt szeretettel várnak e
Zalakaros kikapcsolódási kínálatát is bõvítõ eseményre.

AUTÓSPORT
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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

NOVEMBER 9. (PÉNTEK)

17.00: Dödölle és újbor kóstoló (Fürdõ elõtti tér)

NOVEMBER 10. (SZOMBAT)

9.00–16.00: Tûzzománc technikák (Helyszín: Kendlimajor Mûvészeti
Szabadiskola; Részvételi díj: 5.500,- Ft, mely tartalmazza a mûvészeti
program, felhasznált anyagok és ebéd árát.)

10.00: Úszik a liba – Ügyességi játékok a Fürdõn
14.00–17.00: Lámpás készítés (Fürdõ fõépület)

16.50: Tûzzsonglõr bemutató (Fürdõ elõtti tér)
17.15: Jótékonysági lámpás felvonulás az Isteni Irgalmasság Templomhoz   

(Indulás a Fürdõ elõl)

Egész nap borházak, kézmûvesek és kirakodó vásár várja a vendége-
ket a Fürdõ elõtti sétányon!

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják!

Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai Egyesület
+3693-340-421

ADVENTI
HÉTVÉGÉK

December 1. (szombat)
11.00–19.00: Élõ betlehem,

állatsimogató (Fürdõ fõépület
elõtti tér)

11.00: Aquafitness (Helyszín:
élmény medence) 

11.30: Mini manó torna
(Helyszín: gyermek élmény me-
dence) 

14.30: Aquarelax (Helyszín:
élmény medence) 

18.00: Szentmise (Isteni Ir-
galmasság Temploma)

19.00: A nedelišæei  Josip
Vrhovski Kultúr és  Mûvészeti
Egyesület férfi énekkara (Isteni
Irgalmasság Temploma)

December 7. (péntek)
20.30–02.00: RiseFm Nite

Force Party – Éjszakai Élmény-
fürdõs Buli.

„TÖKÖS” BÁL
Szeretettel meghívjuk 

2012. november 10-én 
19.30 órakor kezdõdõ 
vacsorával egybekötött 

„tökös” bálunkra.
Helye: Általános Iskola

Zalakaros
Belépõjegy ára: 2500 Ft

Ital a batyuból.
Az estét tombolasorsolás 

színesíti.
Zene: Silver Band

Jegyvásárlás és asztalfoglalás 
az iskola titkárságán. 
Telefon: 93/340-367

Karosi libaságok


