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Ezt ez elismerést kapta a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. Dolgozói Kollek-
tívája a gyógyfürdõ eredményes
mûködtetésében és a Vízipók Cso-
dapók gyermekvilág létrehozásával
újszerû és nagyon színvonalas kíná-
lati elemek megteremtésének elis-
meréséül.

Zalakaros Sportjáért kitüntetõ
díjat vehetett át Takács Péter
Hegyalja utcai lakos az asztalitenisz
sportágban folytatott kiváló szak-
mai munkájának elismerésül.

Zalakaros Ifjú Tehetsége kitünte-
tõ díjat nyújtott át a polgármester
Szabados Márta Zalagyöngye utcai

tanuló részére a kiváló tanulmányi,
mûvészeti, sportolói, közéleti tevé-
kenységének elismerésül.

Az ünnepségen avatták a város
polgáraivá az ez évben 18. életévüket
betöltött fiatalokat is. A hat ifjú

zalakarosi Novák Ferenc polgármes-
ter elõtt tett esküt arról, hogy tudá-
sával, tehetségével a várost szolgája,
erkölcsi útravalót pedig Deutschné
Lang Erika alpolgármester adott az
ifjaknak, akik ez után a képviselõktõl

vehették át okleveleiket. A fiatalok
szüleiknek egy szál virággal köszön-
ték meg, hogy segítették õket eddigi
elõrejutásukban, majd mindenki koc-
cintott a kitüntetettek és az esküt
tettek egészségére.

Színvonalat és értéket teremtettek

A város kitüntetettjei a polgármester és a jegyzõ társaságában.

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT

A hagyományokhoz híven vá-
rosi kitüntetéseket adott át az év
utolsó testületi ülését követõen
Novák Ferenc polgármester. A
ceremóniára ezúttal a Freya Ho-
telben került sor. Zalakaros Turiz-
musáért és Vendéglátásáért ki-
tüntetõ díjat vehetett át V a r -
ga Lajosné, a Hunguest Hotel
Freya és Hunguest Hotel Damona
igazgatója a több évtizede tartó
kiváló szakmai munkája elismeré-
séül.

A felnõtté váló ifjakat a képviselõk is köszöntötték.
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Ez évi utolsó soros ülését tar-
totta december 17-én a képviselõ-
testület.

ELJÁRÁSI HIBA – AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT IS VIZSGÁLÓDIK

A két ülés közötti idõszak esemé-
nyeivel kapcsolatban Marton Tamás
képviselõ az OLCD projekt kapcsán
arról érdeklõdött, hogy eljárási hiba
miatt valóban büntetést kell-e az ön-
kormányzatnak fizetnie.  Mint kide-
rült, egy, még az elõzõ években ke-
letkezett közbeszerzési eljárási hiba
miatt valóban megbüntették az ön-
kormányzatot. Szirtes Balázs képvise-
lõ kérte, hogy dolgozzanak ki intéz-
kedést arra vonatkozóan, hogy a jö-
võben ne fordulhasson elõ hasonló
probléma.

Deutschné Lang Erika teljes körû
tájékoztatást kért az ügyben, hogy
kiderüljön: pontosan mi vezetett
odáig, hogy a közbeszerzés során az
önkormányzatnál eljárási hibát észlel-
tek.

ÁREMELÉSEK PRÓ ÉS KONTRA

Komoly érvek és ellenérvek csap-
tak össze az ülésen a jövõ évi ár- és
díjtételek megállapításáról szóló na-
pirend kapcsán. A pénzügyi és város-
fejlesztési, valamint a humánpolitikai
bizottság összevont ülésén a 2013. évi
díj- és ármegállapításoknál elfoga-
dásra a KSH által kiadott infláció mér-
tékével történõ emelést javasolta. A
gyermekétkeztetés tekintetében
5%-os emelést javasoltak. Az ügyren-
di és igazgatási bizottság azt ajánlot-
ta, hogy valamennyi díjtételt a 2012.
évi árakon fagyasszák be, kivéve az
élelmezési térítési díjakat, az élelmi-
szer alapanyag árak folyamatos
emelkedésére tekintettel. A pénzügyi
osztályvezetõ minden díjtételre 6
százalékos emelést javasolt. 

Süslecz Árpád az ügyrendi bizott-
ság javaslatához hozzáfûzte: azért
nem javasolták a bérleti díjak infláció-
val történõ emelését a vállalkozások
esetében, mivel ez már akár az üzle-
tek bezárásával is fenyegetne, s ezál-
tal a szolgáltatások még inkább szû-
külnének a városban. 

Szirtes Balázs képviselõ rámuta-
tott: amikor a díjtételekrõl, azok
emelésérõl beszélnek, akkor koránt-
sem áremelésrõl, hanem a forint mint

fizetõeszköz értékének megõrzésé-
rõl van szó. Kérdés, hogy az önkor-
mányzat meddig tudja bevállalni,
hogy saját költségvetésébõl finanszí-
roz intézményeket, vállalkozásokat,
általában az adott kedvezményeket.
Nem az inflációval történõ emelés
vagy nem emelés határozza meg egy
vállalkozás helyben maradását, aho-
gyan nem is az önkormányzat a piac
szabályozója, azaz, nem az önkor-
mányzattól függ, vajon el tudja-e tar-
tani a vállalkozókat.  Hiába ad az ön-
kormányzat akár saját kárára is ked-
vezményt a vállalkozónak, az, ha nincs
vásárlója, elhagyja a települést, fel-
mondja üzletét. A képviselõ úgy fo-
galmazott: érdekesnek találja, hogy
abban a pillanatban, hogy valaki leve-
let ír a polgármesternek, a kérés rög-
tön testület elé kerül, s engednek a le-
velet írónak  (a vállalkozók bérleti díja-
ival kapcsolatban ugyanis érkezett le-
vél a hivatalhoz – a szerk.). Ha más is ír
levelet, akkor ott is engedményt sza-
vaznak? – tette fel a kérdést, majd el-
mondta: az inflációt véleménye szerint
igenis érvényesíteni kell. 

Böröcz József erre úgy reagált:
Szirtes képviselõnek alapvetõen iga-
za van, de véleménye szerint a helyi
vállalkozásokat feltétlenül segíteni
kell, így vélhetõen jobban ragaszkod-
nak a településhez. Sok vállalkozás
van itt, mely nem feltétlenül profit
orientáltságért mûködik, saját üzlete
is példa erre – mondta.

Süslecz Árpád szerint minden év-
ben történik emelés, de ez most már
az „ingerküszöbön” túl fog lépni. Ész-
re kell venni, hogy elszaladtak a bér-
leti díjak, s jó lenne, ha az önkor-
mányzat most már méltányosságot
gyakorolna a vállalkozókkal szem-
ben. 

Marton Tamás arra kért választ,
hogy amennyiben nem emel bérleti
díjat az üzleteknél a város, és az isko-
lai étkeztetéshez is hozzájárul az ön-
kormányzat, ez mekkora összeget je-
lent, és honnan veszik azt el? Bácsai
Attiláné ezt összesen több millió fo-
rintra becsülte. 

Szirtes Balázs arra volt kíváncsi, va-
jon, ha nem emelik inflációval a vállal-
kozók bérleti díjait, alá tud-e íratni a
hivatal a vállalkozóval olyan szerzõ-
dést, hogy ennek ellenében bizonyos
ideig nem zárja be az üzletét? 

Kötõ Attila úgy reagált: ma nincs
olyan vállalkozó, aki évekre el merné

kötelezni magát, s szerinte a bérleti
díjnak igenis van versenyt befolyáso-
ló hatása.

Böröcz József hozzátette: az állam
nagy terhet rak a vállalkozásokra, ez
igaz, épp ezért nem kellene helyben
még nagyobbat rúgni rajtuk.

Végezetül a testület a bérleti díjak
2012. évi szinten történõ befagyasz-
tását fogadta el 4 igen és két nem
szavazattal. 

ÉVES MUNKÁKAT ÉRTÉKELTEK

Módosította a testület a polgár-
mesteri hivatal közszolgálati tisztvise-
lõinek jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdésekrõl szóló rendeletét,
és az Alkotmánybíróság döntésének
érvényt szerezve hatályon kívül he-
lyezték a közösségellenes magatartá-
sokról szóló önkormányzati rendele-
tet. Megalkotta a testület az átmene-
ti gazdálkodásról szóló rendeletet és
elfogadták a képviselõ-testület 2013.
évi munkatervét is. Utóbbi kapcsán az
igazgatási-ügyrendi bizottság javasol-
ta, hogy a kerüljön a munkatervbe a
civil szervezetek munkájának értéke-
lése, valamint tûzzék napirendre az
idõsek nappali ellátása megoldásá-
nak kérdését. Utóbbit elfogadta,
elõbbit azonban nem támogatta a
testület, hiszen a civil szervezetek éle-
tébe az önkormányzat nem szólhat
bele.

Egyetértettek a képviselõk LED
lámpák beszerzésére felhívás kibo-
csátásával, melyet az elkészült tanul-
mányterv és kiviteli terv alapján
fogalmaz meg a hivatal. 

Tárgyalta és elfogadta a testület a
kistérség ez évi második féléves mun-
kájáról szóló beszámolót, a családse-
gítõ központ tevékenységérõl szóló
elõterjesztést, valamint a lakóhely
környezeti állapotáról készült tájé-
koztatót. Ennek kapcsán Marton Ta-
más javasolta, hogy a zalamerenyei
hulladékudvar heti két alkalommal
hosszabb nyitva tartással mûködjön,
hiszen a lomb hulladékot a lakosság
itt ingyenesen elhelyezheti, a jelenle-
gi, 15 óráig tartó nyitva tartás azon-
ban nem szerencsés. 

HULLADÉKDÍJAT SZEDNEK 
2014-TÕL

A képviselõ-testület a 2012. no-
vember 28-i ülésén létrehozott

egy szakmai bizottságot annak ér-
dekében, hogy 2014-tõl a hulla-
dékszállítási díj lakosságra történõ
áthárítása zökkenõmentesen tör-
ténjen egy a testület által elfoga-
dott ütemterv végrehajtása nyo-
mán, ezt az ütemtervet jelen ülé-
sen fogadták el.

Szirtes Balázs javaslatát elfogadva
az önkormányzat a lakossági fóru-
mon tájékoztat a díj bevezetésérõl, s
az itt felmerülõ esetleges ötleteket,
javaslatokat beépítik a végleges terv-
be.  

SPORTUDVAR 
ÉS SAKKVERSENY

A Közösségi Háznak adta át a tes-
tület a sportudvar mûködtetését a
jövõ évtõl, s vizsgálni fogják, hogy az
alig három évvel ezelõtt kialakított is-
kola melletti futópálya kinek a hibájá-
ból került minõsíthetetlen állapotba,
illetve, hogy milyen módon lehetsé-
ges annak rendbetétele.  

A nemzetközi sakkverseny to-
vábbi megrendezésének kérdését
is megvitatták az ülésen. A hatá-
rozat szerint, mivel a testület fon-
tos és kiemelt szerepûnek értékeli
a sakkversenyt, ezért a 2013. évre
vonatkozóan felkérik a polgár-
mestert, hogy a verseny elõkészí-
tésére a szükséges lépéseket te-
gye meg, keressen szponzorokat a
verseny költségeinek biztosí-
tására. A torna lebonyolítására
2,5 millió forintot biztosítanak a
2013. évi  költségvetés terhére, s a
játékok befogadására a fürdõ nyá-
ri bejárata fölötti termet kell alkal-
massá tenni – hangzott el. 

ÜZLETI TERVEKET 
HAGYTAK JÓVÁ

Zárt ülésen vitatták meg a Karosi
Krónika jövõ évi kiadására és az ön-
kormányzati hírek on-line megjelen-
tésére beadott pályázatokat, melyek
alapján a testület ismét a zalakarosi
székhelyû Zalai T-Ma Kft-t bízta meg
a lap gondozásával.

Tárgyalták és jóváhagyták a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. és a Karos-Park Kft.
jövõ évre vonatkozó üzleti tervét is.
A fürdõt az önkormányzat a jövõ év-
ben is felkéri a Fürdõ Vendégház üze-
meltetésére – ismertette a testület
álláspontját a polgármester.

Az év utolsó testületi ülésén történt

Örömmel tudatjuk, hogy Tóth Márton,
december hónap elsõ kisbabája megérkezett
édesapja,Tóth János és édesanyja, Farkas Vik-

tória nagy-nagy örömére. Gratulálunk az egész családnak, és szívbõl kí-
vánunk jó egészséget, szép életet a kicsinek!

Értesítjük a lakosságot, hogy a zalakaros.hu oldalon a városháza me-
nü alatt http://www.zalakaros.hu/varoshaza/kepviselotestuleti-videok/
folyamatosan megtalálhatóak a képviselõ-testületi ülések nyílt felvéte-
lei, melyeket bármikor bárki, bárhonnan visszanézhet.

Gólyahír
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Komoly karácsonyi készülõdés zajlott ad-
vent második hétvégéjén a Zalakarosi Fürdõ
galériájánál, ahol a Karosi Civilek Egyesülete
várta ajándékok, díszek készítésére a gyere-
keket és felnõtteket. 

A nap folyamán erõs „forgalmat” bonyo-
lítottak a civilek, hiszen sok kisgyermek és
szülõ élt az aktív és hasznos kikapcsolódás
lehetõségével. Rengeteg asztali dísz, ajtó-
és ablak dísz, hûtõmágnes, gyöngybõl fû-
zött karácsonyi apróság készült a szorgos
kezek munkája által, s a gyerekek talán an-
nak örültek a leginkább, hogy minden dísz-
bõl egyet haza is vihettek. Az elkészült ka-
rácsonyi ékességek nagy részét a civil szer-
vezet tagjai az óvodások segítségével idén
is eljuttatják az egyedülálló karosi idõsek-
hez, remélve, hogy ezáltal szebbé, örömte-
libbé tehetik karácsonyukat.

Városunkban
tartotta közgyû-
lését a közelmúlt-
ban a Kisvárosi
Önkormányzatok
Országos Érdek-
szövetsége.

A Hotel
Damona-beli kon-
ferencián házigaz-
daként Novák Fe-
renc polgármester
köszöntötte a meg-
jelenteket, akik szá-
mos elõadást hall-
hattak az új önkor-
mányzati rendszer-
rel kapcsolatban.

A legnagyobb érdeklõdést
Navracsis Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter elõadása váltotta ki,
aki a 2013-ban életbe lépõ közigaz-
gatási változások kapcsán arról be-
szélt: az önkormányzatok szerepe,
hogy a helyi polgárok ellenõrizzék
a saját elöljáróikat és részt tudjanak
venni a döntésekben, míg a járási
szint felülrõl lefelé vezényelt logika
alapján mûködik, a jogalkalmazás
egységessége a fontos. 

„Az állampolgár számára a ket-
tõ egymást kiegészítve jelenik
meg” – fogalmazta meg.

Hozzátette: „jó
partner lesz az ön-
kormányzat és a
járási hivatal". Ki-
fejtette ugyanak-
kor azt is, hogy az
eredeti elképzelés-
sel szemben ma-
radnak állami fel-
adatok az önkor-
mányzatoknál –
mint például elsõ
fokon az építésha-
tósági ügyek –,
mert a tárgyalások
során „meggyõz-
tek minket, hogy a
helyi érzékenység,

rugalmasság legalább olyan fon-
tos, mint az egységes jogalkalma-
zás”.

Navracsics Tibor kitért arra is,
hogy a januártól életbe lépõ új járá-
si rendszer mûködése a gyakorlat-
ban még alakulhat, ebbõl a szem-
pontból 2013 próbaév. „A kor-
mánymegbízottakat is arra bíztat-
tam, hogy legyünk nyitottak, bár-
milyen probléma, feszültség van,
tudjunk konzultálni és korrigálni”
– tette hozzá.

A miniszterelnök-helyettes úgy
vélekedett, 2013 „a közigazgatási
reform és a kormányzati szakpoli-
tika legintenzívebb éve lesz”,

most érnek össze a 2010-ben indult
átalakítások. „Több mindent tet-
tünk, mint az elmúlt húsz évben
bármilyen kormány, igaz, ehhez
nagyobb volt a felhatalmazásunk
is” – közölte.

Karácsonyi készülõdés a civilekkel

A járási szint felülrõl vezényelt
KISVÁROSOK ÉRDEKSZÖVETSÉGÉNEK KONFERENCIÁJA

ÚJ VEZETÕ 

A PÉNZÜGY ÉLÉN
A pénzügyi osztályvezetõ,

Bácsai Attiláné nyugdíjba vo-
nulását követõen 2013. január
1-jétõl Magyarné Kovács Judit
tölti be az állást, a korábbi osz-
tályvezetõ azonban a követke-
zõ év elején egy idei tanács-
adóként segíti az új pénzügyi
osztályvezetõ munkáját, s le-
zárja az elõzõ évet.

Jegyzõbõl 
járási vezetõ

A járási hivatalok vezetõinek nyújtotta át kinevezését Orbán Viktor
miniszterelnök december 17-én Budapesten.

Az esemény városunkat is érinti, ugyanis dr. Józsa Zsanett jegyzõt
a nagykanizsai járási hivatal élére nevezte ki a kormányfõ.

– A január 1-jével létrejövõ járási hivatalok lesznek azok a pontok,
ahol az emberek a leggyakrabban találkoznak majd az állammal, ezért
nagy felelõsség hárul e hivatalokra és vezetõikre, õk lesznek ugyanis
az állam képviselõi, „az állam emberei” – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

A magyar átalakításáról szólva a miniszterelnök kifejtette: 2013. ja-
nuár 1-jével az államigazgatási feladatok átkerülnek a járási hivatalok-
hoz, a helyi ügyek azonban megmaradnak az önkormányzatoknál. Az
állam újjászervezése egyik fontos elemének a profiltisztítást nevezte,
amelynek része a járási hivatalok létrehozása is. 

– Egyfelõl sajnálom, hogy jegyzõ asszony nem folytatja
Zalakaroson szakmai munkáját másfelõl azonban õszintén örülök és
büszke is vagyok, hogy felkészültségét, tudását jóval magasabb
szinten kamatoztathatja a jövõben, s éppen a mi hivatalunkból ke-
rül ki a járásvezetõ. Kívánok dr. Józsa Zsanettnek erõt, kitartást to-
vábbi munkájához! – mondta Novák Ferenc polgármester.
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– A pályáztatásból adódó ké-
sõbbi szezonkezdés, az ebbõl fa-
kadó rövid felkészülési idõ és a je-
lentõs bérleti díj ellenére a ven-
dégház – a szezonra vetítve – sze-
rény eredménnyel tudta zárni a
szezont – nyilatkozta lapunknak dr.
Burján Richárd, a fürdõ vezérigaz-
gatója. A Gránit Zrt. bizonyított,
hogy képes és alkalmas a feladat
megoldására, de nem szeretnének
pályát téveszteni, a fürdõszolgálta-
tás marad a fõ profil. 

– Július 3. és szeptember 5. kö-
zött teltházzal mûködtünk, szep-
temberben pedig minden hétvé-
gére volt jellemzõ a teltházas üze-

melés – mondta Szécsényi Szabolcs,
a vendégház üzemeltetõje. – Job-
bára magyar vendégeink voltak,
sokan a SZÉP kártya adta lehetõ-
ségeket használták ki nálunk, s el-
mondható, hogy a kicsi, családias
szállodát keresték bennünk az ér-
kezõk.

A jövõrõl szólva Burján Richárd
elmondta: a fürdõ a saját profiljába
illõ feladataival kíván elsõsorban
koncentálni, a tulajdonos felé javas-
lattal él arra vonatkozóan, hogy a
vendégházat vállalkozói alapon
mûködtessék tovább, de természe-
tesen a tulajdonos dönt majd a ho-
gyan továbbról.

Tizennegyedik alkalommal
rendezte meg a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge (VOSZ) a Vállalkozók Napját. A
rendezvényen a vállalkozók mun-
kájának elismeréseként magas
szintû állami és szövetségi kitün-
tetéseket adtak át. Az Év Vállal-
kozója Díjat megyénkbõl hárman
vehették át, köztük dr. Burján Ri-
chárd, a zalakarosi Gránit Gyógy-
fürdõ elnök-vezérigazgatója.

Az elismeréseket az ünnepsé-
gen Szijjártó Péter, a Miniszterel-
nökség külügyi és külgazdasági ál-
lamtitkára adta át, aki hangsúlyoz-
ta: Magyarország felismerte, hogy a
válságot a régi eszközökkel nem le-
het legyõzni, a kivezetõ utat a
„munka, a sok munka” jelenti. A si-
ker záloga Szijjártó Péter szerint a
vállalkozói teljesítmény.

– A magyar vállalkozások tá-
mogatásához a kormány új gazda-
ságpolitikával járul hozzá, amely-
nek lényege az, hogy az állam
nem bünteti azt, aki dolgozik,
vagy mást alkalmaz – hangsúlyoz-
ta. Ennek lényege az adórendszer
radikális átalakítása a munkát ter-
helõ adóktól a fogyasztásra rakódó
terhek felé, az adminisztrációs ter-
hek leépítése, illetve az új munka
törvénykönyve, amelynek kialakítá-
sához nagy segítséget nyújtottak a

vállalkozók és érdekképviseleti
szerveik, illetve a munkahelyvédel-
mi akcióterv, amely fõként a pálya-
kezdõk, az idõsebbek, a képzett-
séggel nem rendelkezõk, a kisma-
mák és a tartós munkanélküliek al-
kalmazását segíti – sorolta Szijjártó
Péter. A vállalkozások segítésének
további eszközeként említette a
Széchenyi Kártya Programot, illetve
az Új Széchenyi Tervben vállalkozás-
fejlesztésre rendelkezésre álló
többletforrásokat is.

Az Év Vállalkozója Díj a fürdõvezetõnek

Sikeres Balaton régió megjelenés

Az idén 50 éves Neckermann, amely 20 éve van jelen a magyar
utazási piacon, jubileumi rendezvényt tartott december 11-én
mintegy 130 értékesítõ kolléga és viszonteladó utazási iroda szá-
mára. Kiemelt belföldi úti célként itt mutatkozott be a Balatoni
Regionális Marketing Igazgatóság a Zalakarosi Turisztikai Egyesü-
lettel együtt. A gálarendezvény az esemény ünnepélyes apropó-
jához illõen a Gödöllõi Királyi Kastély elegáns lovardájában, kará-
csonyi hangulatban került megrendezésre. A jelentõs európai
desztinációk, Szlovákia, Németország, Ausztria, Görögország,
Ciprus és Málta mellett, a Balatoni RMI és a zalakarosi egyesület
közös prezentációjával és kiadványaival hívták fel a résztvevõk fi-
gyelmét a Balaton régió és Zalakaros turisztikai attrakcióira. Elsõ-
sorban a zalakarosi fürdõ újdonságaira, a szezonon kívüli ajánla-
tokra, valamint a zalakarosi strandon tervbe vett, a Neckermann
közremûködésével megvalósítandó Neckermanó Klubra érdemes
felhívni a figyelmet.

A NECKERMANN RENDEZVÉNYÉN

A Fürdõ Vendégház
üzemeltetési tapasztalatai

A szezonzárást követõ adatfeldolgozás után mérleget vont a für-
dõ a vendégház mûködtetésére vonatkozóan. Mint ismeretes, több
vállalkozó visszalépése után a Gránit Gyógyfürdõ pályázta meg a ko-
rábbi Sport Hotel üzemeltetését, mely a fürdõ profilját tekintve is új-
donság volt.
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Örömvasárnap, advent harmadik
vasárnapja elõestéjén a fürdõ elõtti
téren ismét élõ betlehem, állatsimo-
gató, karácsonyi vásár, és a Tatár
Csaba vezényelte Kanizsa
Fúvósegyüttes fergeteges koncertje
várta a közönséget. Az Isteni Irgal-
masság templomában immár ha-
gyományos módon a Nõi Kar adott
ádventi koncertet. A klasszikustól a
modernig számos feldolgozás hang-
zott el a Benkõné Gulyás Edit vezé-
nyelte kar elõadásában, az Ave
Maria jól ismert dallamai mellett a
Republic Ezt a földet választottam
címû dalának átdolgozásáig. A kon-
certen a Vonós Kamarazenekar is
fellépett, bensõséges  karácsonyvá-
ró hangulatot varázsolva a lelkekbe.

A türelmetlen
várakozás talán
könnyebb volt az
ugrálóvár s a ren-
geteg gyerekjáték
között, s a feszült-
séget oldotta az Ig-
ricek mûsora is, ám
valljuk be: a gyere-
kek akkor nyugod-
tak meg igazán,
amikor hívogató
dalukra végre belé-
pett maga a Mikulás. Az apróságok
gyûrûjében a kedves öregember
már-már moccanni sem tudott, de
azért a hatalmas zsákból mindenki-
nek jutott ajándék. Meglepõdött
azonban Mikulás, amikor a kis Tálos
Julcsitól õ is kapott ajándékot. A kisle-
ány maga által készített és kivágott
rajzzal lepte meg a Télapót.

A gyereksereg, bár rögtön neki-
látott az ajándékcsomag bontoga-

tásának, az iskola konyhásai által
készített kalácsot és kakaóit is jó ét-
vágygyal fogyasztotta el, így még
rengeteg energiájuk maradt a já-
tékra, táncra az estig tartó buliban.

Mikulás az aprónépet
látogatta meg

Idén is meglátogatta a karosi kisgyermekeket a Nagyszakállú, akit
december 6-án este a tornacsarnokban várt sok-sok dallal, boldog iz-
galommal a gyereksereg.

Koncertek örömvasárnapra

AZ EZÜST KLUB

ÉLETÉBÕL
Szeptember óta nyolc fõvel

gyarapodott az Ezüst Klub lét-
száma, sõt, már-már nemzetkö-
zinek is nevezhetõ a civil szerve-
zet, miután az itt élõ külföldiek
közül is mind többen vesznek
részt annak életében. A tagság
megemlékezett a Márton-nap-
ról, felköszöntötték az Erzsébe-
teket és Katalinokat, akiknek a
férfi klubtagok verset is szaval-
tak. Új klubtagkén Szabó Katalin
hideg vacsorával lepte meg a
tagságot. E napon az óvodások
is meglátogatták a klubot, s libás
játékukkal örvendeztették meg a
jelenlévõket. Az általános iskola
által szervezett szimfonikus kon-
certre a nyugdíjasok bérletet vál-
tottak. December 5-én Mikukás-
napot ünnepeltek, nosztalgia-
verssel fogadva a Mikulást és
testõreit, a „rénszarvas” lányokat.
Mikulás (akinek szerepét az egyik
klubtag vállalta fel) kissé pikáns
monológjával jó hangulatot te-
remtett, így az ajándékozás iga-
zán derûs légkörben zajlott. Az
urak  bizony virgácsot is kaptak a
Mikulástól! A klub következõ ösz-
szejövetele a karácsonyi ünnep-
ség lesz, melynek meghívott ven-
dége a polgármester.

A klub életérõl Pataki
Jánosné beszámolója alapján ad-
tunk rövid összefoglalót.

A Kanizsai Fúvósegyüttes (fent) és a Nõi Kar (lent).

KÖSZÖNETET MONDUNK
mindazoknak, akik az elõzõ években adománnyal,
vagy az SZJA 1% felajánlásával segítettek. Támogatá-
sukat imánkkal és munkánkkal háláljuk meg!

Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány
számlaszáma:

14100347-92021449-01000008
Adószáma: 18959105-1-20
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A zalaszentgróti CELODIN Alapít-
vány projektje, a Bio-Experience az
egészséges és biotáplálkozást  népsze-

rûsíti az általános iskolások
körében. A közelmúltban a
Móra-iskola 5. és 6. osztályo-
sainak interaktív elõadás so-
rán mutatták be, miért fon-
tos az egészséges életmód,
hogyan lehet egészségesen
táplálkozni, mitõl lesz valami
„bio”. Ezután játékos aka-
dályversenyen vettek részt a
gyerekek. 

Gál Gergely 5. osztályos

tanuló így írt az élményeirõl:
„A 2. és a 3. (az életvitel és a
környezet) órán a könyvtár-
ban vetélkedtünk. Elõször a

mi csapatunknak a növényi részekrõl
kellett felismerni a növényeket. Utá-
na a fûszernövényeket kellett felis-
mernünk az illatuk alapján.  Azután
kóstoltunk sok-sok finom gyümöl-
csöt. Következett egy kis TOTÓ a nö-
vényekrõl. Végül, de nem utolsó sor-
ban Hatvani Márkot beöltöztettük
egy õszibaracknak. Ez volt számomra
a legviccesebb. Az eredményhirdeté-
sen nem mi lettünk az elsõk, de lega-
lább jól éreztük magunkat.”

Az „Arany pajzs” együttes tag-
jai , Alexander Horsch és Pápai
Mária, az õsi magyar zenét kutató
elõadók, - akik saját készítésû
hangszereken játszanak - „A ma-
gyar népzene rokonsága a Kö-
zép-ázsiai népek zenéjével” cím-
mel tartottak koncertet. Mint ki-
derült: Alexander Horsch német
származású zenész a magyar nép-
zene világán keresztül ismerte
meg a magyar történelmet és ha-
gyományt. Mongóliába utazott, s
onnan a Kárpát- medencéig kö-

vette a ma-
gyar hon-
foglaló tör-
zsek útvo-
nalát. Gyûj-
tötte a ha-
gyományos
népi zenét, elsajátította a tuvai
magas és mély torokéneklést, mely
a világörökség része. A világon
egyedülállóan játszik kb. 27-30 ezer
éves csontfuvolán. (A furulya be-
mutató a gyerekeket is rendkívül
lenyûgözte!)  33 féle hangszeren

z e n é l ,
m e l y e k
többsége
saját ké-
s z í t é s û .
Tanítja a
n é p z e -
nét, szen-
vedélyes
íjász, aki
az íjat
hangszer-
ként is

használja. Gyûjtõmunkán alapuló
elõadásában tapsúr, doromb,6 lukú
népi fuvola, íj, domra,  kaval, tilinkó,
pásztorfurulya, dupla furulya,
koboz,kapud, fulyara, sámándob,
hosszú furugla, luluk és fifik szólalt
meg.

A gyer-
mekek szá-
mára nyúj-
tott szemé-
lyiség- és ké-
pességfe j -
lesztésre irá-
nyuló foglal-
kozások a
s z í n h á z -
z e n e - t á n c
t e r ü l e t e n
valósulnak
meg. Három féléven keresztül 3  is-
kolai és 3 óvodai csoport számára
lesz lehetõség a foglalkozásokon
való részvételre, melyek november-
ben el is kezdõdtek. A Színház- ze-
ne- tánc TÁMOP 3.4.1 pályázat ke-
retében népzenészek, néptánco-

sok, zeneta-
nárok tar-
tottak  ze-
nei foglalko-
zást a har-
m a d i k
osztályosok-
nak..

A prog-
ramról gye-
rekek  írásai-
ból szemez-
gettünk:

„Tamás bácsi elmesélte és hang-
szereken megmutatta, hogyan fej-
lõdött a zene az õskortól egészen a
mai modern világig.”  „Klári nénivel
furulyázni tanultunk, a végén há-
rom dalt is elõ tudtunk adni.” „Hoz-
tak kürtöt, trombitát, sékert, ko-

lompot, rumbatököt, sok érdekes
hangszert, amiket ki is lehetett pró-
bálni.” „ Különbözõ méretû csen-
gõkön dalt játszottunk és több elõ-
adást is hallottunk az osztálytársa-
ink elõadásában.”

„Hirdettek egy rajzversenyt, hol
egy furulya lesz a fõdíj.”

„Nagyon jól éreztük magun-
kat.”

A táncfoglalkozáson  (képün-
kön) zalai népviseletekkel, régi népi
hangszerekkel, tilinkóval, hosszúfu-
rulyával ismerkedtek a gyerekek. A
táncosok a zalai  gyûjtések  során
elõkerült  táncokat mutatták be,
melyhez a népenét népi zenekar
szolgáltatta. A foglalkozás  végül
táncházzá alakult, ahol kanásztán-
cot, népi táncot együtt táncolt gye-
rek, elõadó és pedagógus. A csatta-
nó valódi  volt a végére, hiszen a
táncosok  jutalmul az ostorcsapás
bemutatásával köszöntek el.

Színház, zene, tánc
A Móra-iskola együttmûködõ partnerként vesz részt a Humanitás

Zala Alapítvány pályázatán, melynek célja  „Kulcskompetencia alapo-
zás Zala megyei oktatási és nevelési intézményekben”.

Dombra, kaval, fifik és társai
Lebilincselõen érdekes és izgalmas hang-

versenyek zajlottak a közelmúltban a Móra-is-
kolában. Az ifjúsági hangversenyeken a Mórá-
sokon kívül óvodások és a zalaszabarai iskola
tanulói is részt vettek.

Bio-élmény

GYERMEKKÖNYVHÉT
November 19. és 26. között,

a Gyermekkönyvhét alkalmából
színes programok várták a diá-
kokat a városi és iskolai könyv-
tárban.  A 3. és 4. osztályosok a
„Szél hozott, szél visz el” foglal-
kozáson vehettek részt, ahol P.L.
Travers életérõl és könyveirõl
hallhattak ismertetõt. Halász Ju-
dit dalát együtt énekelték
Maryrõl. Ezt a Mary Poppins to-
tó követte, végül a filmbõl néz-
hettek meg részletet. Miután
Mary Poppins a széllel érkezett,
a könyvtárosok Játssz a széllel!
címen kézmûves foglalkozást is
hirdettek, ahol az ügyes kezû
diákok szélforgókat készítettek. 

ÜNNEPI MISEREND
ZALAKAROSON 

2012. KARÁCSONY

December 24. (hétfõ) szent-
este: 22.30 – Isteni Irgalmasság
templom. December 25. (kedd)
karácsony: 10.00 Isteni Irgalmas-
ság templom. December 26.
(szerda) karácsony második nap-
ja: 10.00 Isteni Irgalmasság temp-
lom. December 27. (csütörtök)
nem lesz szentmise. December
29. (szombat): 17.00 Szent Anna
templom, 18.00 Isteni Irgalmas-
ság templom. December 30.
(vasárnap) Szent Család vasár-
napja: 10.00 Isteni Irgalmasság
templom. December 31. (hétfõ):
18.00 Isteni Irgalmasság temp-
lom. Január 1. (kedd): 10.00 Iste-
ni Irgalmasság templom. 

Bõvebb információkért kattint-
son a www.zalakaros.plebania.hu
internetes címre. 2012. december
30-án Szent Család vasárnapján
a délelõtt 10-órai szentmisében
a zalakarosi Isteni Irgalmasság
templomban Balás Béla megyés-
püspök áldja meg templomunk
második harangját, mely Magya-
rok Nagyasszonya tiszteletére
készült. Köszönjük mindazoknak,
akik az idei évben bármilyen mó-
don is támogatták és segítették
egyházközségünk mûködését!

Zalakaros Egyházközség
Képviselõ-testülete
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Az elsõ ilyen rendezvényre 2012.
december 8-án került sor a Móra-
iskola tornatermében. A már ha-
gyományosnak számító Hervis Lab-
darúgó Kupa küzdelmeiben ezúttal
tizenhat csapat mérte össze erejét.
A megmérettetésre egész Zala me-
gye területérõl (Lenti, Zalacsány,
Nagykanizsa) érkeztek csapatok. A
tizenhat csapat elõször 4 db négyes
csoportban mérkõzött meg egy-
mással, ahonnét az elsõ kettõ he-
lyezett jutott az egyenes kieséses
szakaszba; utóbbiban városunkat
két csapat: az Old Boys Zalakaros és
a Young Boys képviselte. 

A Young Boys Marton Lacival az
élen egy nagyon nehéz csoportba
került, így a jó játék ellenére nem
jutottak tovább csoportjukból. Az

Old Boys Zalakaros továbbjutott a
csoportból csoportelsõként, azon-
ban a negyeddöntõben büntetõrú-
gásokkal kiestek a Szedett-vedett
ellenfeleként. Az izgalmas elõcsatá-
rozások után végül a döntõbe a Hi-
gany FC és a nagykanizsai fiatalok-
ból álló Szedett-vedett csapata ju-
tott. A több éves hagyománnyal
rendelkezõ Hervis Kupa kupaküz-
delmei során a Higany FC már nem
elõször jutott döntõbe, azonban
eddig meg kellett elégedniük a má-

sodik hellyel. Ezt a
döntõbeli „átkot” az
idén sikerült megtör-
ni, hisz magabiztos já-
tékkal 4-2 arányban
sikerült e tornát meg-
nyerniük. A képzelet-
beli dobogó legalsó
fokára egy korábbi
gyõztes, a  zalacsányi
Vadászcsárda csapata
állhatott, míg negye-
dik a Szemere-Pen

Nagykanizsa lett.
A torna legjobb kapusa Balogh

József (Szemere-PEN Nagykanizsa,
a legjobb mezõnyjátékos Horváth
Zsolt (Higany FC) lett, míg a gólki-
rály 7 találattal Gyepes Péter (Sze-
dett-vedett Nagykanizsa) lett, õket
különdíjjal jutalmazták. A dobogó-
sok és a különdíjasok kupa, illetve
Hervis ajándékokkal gazdagodtak,
melyeket Deutsch Szabolcs, a torna
fõszervezõje adott át. Folytatás
2013-ban.

Kötõ Attila alpolgármester, a Ka-
ros Sprint Úszóklub technikai vezetõ-
jének megnyitója után elõször az 5-6
évesek hátúszó lábtempó és gyors-
úszó lábtempó versenyét láthatták
az érdeklõdök. A kezdõ úszóknak ez
volt az elsõ versenye, a nézõk a táv
egészében vastapssal bíztatták õket.
A „B” kategóriás versenyen a többiek
három úszásnemben (gyors-, mell-,
hátúszás), s mintegy negyven ver-
senyszámban mérték össze tudásu-
kat, gyorsaságukat. 

A verseny, amelyen mintegy száz
gyerek ugrott medencébe jó erõfel-
mérés volt a közelgõ diákolimpiai
úszóversenyek elõtt. Stégli János
edzõ elmondta: reméli, hogy a város-
környéki diákolimpiai versenyen a
gyerekek ismét sikerrel szerepelnek.
Az eredményhirdetés után a gyere-
kek énekének hívó szavára a Mikulás
is megjelent, aki valamennyi induló-
nak csoki mikulással kedveskedett.

Eredmények: (a gyõztesek, illetve
a Karos Sprint Úszóklub eredményei)
25 m gyorsúszó lábtempó: lányok: 1.

Réti Eszter (Nagykanizsa),
3. Tóth Petra, 4. Rákhely
Nóra; fiúk: 1. Kele Soma
(Nagykanizsa), 3. Büki
Iván; 25 m hátúszó láb-
tempó: lányok: 1. Réti Esz-
ter (Nk.) 3. Rákhely Nóra,
4. Tóth Petra; fiúk: 1. Var-
ga Ábel (Nk.), 3. Büki Iván;
25 m gyorsúszás: lányok:
1. Nyeste Dorka (Nk.), 3.
Horváth Lilla, 4. Turkovics
Gerda; fiúk: 1. Sipos Dáni-
el, 3. Olasz Barnabás, 6. Tislér Martin;
25 m hátúszás: lányok: 1. Nyeste Dor-
ka (Nk.), 2. Horváth Lilla, 4. Turkovics
Gerda; fiúk: 1. Hajmási Ákos (Nk.) 3.
Novák Máté, 4. Sipos Dániel, 25 m
mellúszás: lányok: 1. Nyeste Dorka
(Nk.); fiúk: 1. Vaska Barnabás (Nk.), 2.
Sipos Dániel, 3. Tislér Martin, 4. Olasz
Barnabás; 50 m gyorsúszás: lányok:
2002-2003. évben születtek: 1. Kiss
Eszter (Nk.), 6. Lõrincz Eszter; 2000-
2001. sz.: 1. Darnai Réka, 2. Egry
Miléna; 1996-1997. sz.: 1. Pelczer
Dorina, 2. Angyalosi Dóra, 3. Kötõ

Viktória; fiúk: 2002-2003. sz.: 1.
Környei Péter (Nk.), 4. Kovács Kolos,
6. Anda József; 2000-2001. sz.: 1. End-
rei Tamás (Nk.), 2. Koma Bence, 5.

Kun János, 6. Lõrincz Gergõ; 1998-
1999. sz.: 1. Szörcsök Martin, 2. Varga
Krisztián, 3. Darnai Máté, 4. Bertók
Olivér, 5. Kötõ Péter; 1996.-1997. sz.: 1.
Filák Tamás; 50 m hátúszás: lányok:
2002-2003. évben születtek: 1.
Böröczki Luca (Nk.), 6. Molnár Anna;
2000-2001. sz.: 1. Darnai Réka, 2. Egry
Miléna; 1998-1999. sz.: 1. Szabó Jázmin
(Nk.); 1996-1997. sz.: 1. Pelczer Dorina,
2. Angyalosi Dóra; fiúk: 2002-2003.
sz.: 1. Környei Péter (Nk.), 2. Kovács
Kolos, 5. Anda József; 2000-2001. sz.:
1. Endrei Tamás (Nk.), 3. Kun János, 4.

Koma Bence; 1998-1999. sz.: 1. Varga
Krisztián, 2. Szörcsök Martin, 3.
Darnai Máté; 1996.-1997. sz.: 1. Filák
Tamás; 50 m mellúszás: lányok: 2002-
2003. évben születtek: 1. Nagy Anna
(Nk.), 2000-2001. sz.: 1. Darnai Réka,
4. Egry Miléna; 1996-1997. sz.: 1.
Pelczer Dorina, 2. Kötõ Viktória, 3.
Angyalosi Dóra; fiúk: 2002-2003. sz.:
1. Kurucz Levente (Nk.), 6. Kovács Ko-
los; 2000-2001. sz.: 1. Endrei Tamás
(Nk.), 2. Koma Bence, 5. Kánnár Má-
té; 1998-1999. sz.: 1. Ámon Viktor
(Nk.), 2. Bertók Olivér, 3. Darnai Máté,
4. Kötõ Péter; 1996.-1997. sz.: 1. Filák
Tamás. 

Mikulás Kupán az úszónövendékek
A Karos Sprint Úszóklub 2012. december 8-án rendezte meg a már

hagyományos Mikulás Kupa úszóversenyt, melyen a klub úszónöven-
dékein kívül a nagykanizsai úszóklub versenyzõi is vízbe ugrottak. 

VERSENYEREDMÉNYEK
Városkörnyéki sakkverseny, I.

korcsoport fiú: 2. Kassa–Kovács
Kolos, Zalakaros. 3. Vörös Márk,
Zalakaros. I. korcsoport leány: 1.
Kóbor Kíra, Zalakaros. 2.
Turkovics Gerda, Zalakaros. 3.
Mátyus Anna, Zalakaros. II. kor-
csoport fiú: 1. Smidt Áron,
Zalakaros. 2. Strobl Áron,
Zalakaros. 3. Marton Bálint,
Zalakaros. III. korcsoport  fiú: 1.
Bali Szabolcs, Zalakaros. 2. Nagy
András, Zalakaros. 3. Szörcsök
Noel Szilárd, Zalakaros. III. kor-
csoport leány: 1. Kovács Luca,
Zalakaros. 2. Turkovics Rebeka,
Zalakaros. 3. Neumajer Kitti,
Zalakaros. IV. korcsoport fiú: 1.
Hegedüs Armand, Zalakaros. 2.
Dragina Adrián, Zalakaros. 3.
Szanyi Dávid, Zalakaros. 2. he-
lyezést ért el Nagykanizsán a
negyedik korcsoportos fiú te-
remfoci csapat:Kocsis Dániel,
Szanyi Dávid, Szörcsök Martin,
Tóth Róbert, Végh Valentin,
Dragina Adrián, Hegedûs
Armand, Negreán József, Koma
Bence, Bali Szabolcs. Felkészítõ-
jük: Kovács Tamás

A Zalaszentbalázson rende-
zett  „Tiszán innen Dunán t úl
elnevezésû népdaléneklési ver-
senyen. a Móra-iskolát szóló-
ének kategóriában: Gál Gergely,
Horváth Tamara, Kovács Luca és
Turkovics Rebeka; a kisegyüttes
kategóriában:  Neumajer Kitti és
Lukácsi Renáta képviselte. Mind-
anynyian bronz minõsítést sze-
reztek. Felkészítõ tanáruk:
Benkõné Gulyás Edit.

Hervis Kupa ZalakarosA nagypályás labdarúgás sze-
zon félidejét és az õszi szezont
követõen a teremlabdarúgó baj-
nokságok, kupák kerülnek elõ-
térbe. Ezek a tornák a nagypályás
bajnokságok tavaszi fordulóira
való felkészülést is szolgálják, de
remek kikapcsolódást jelentenek
a labdarúgás szerelmeseinek is.
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Széles körû bankszolgáltatások
– Számlavezetés, bankkártya, Internetbank, SMS-küldõ szolgáltatás
– Devizaszámlavezetés
– Tartós Befektetési számlanyitás, akár kamatadó mentesen
– Beruházási és forgóeszköz hitelek, Széchenyi kártya, vállalkozásoknak
– Lakás-, és egyéb építési célú, fogyasztási jellegû kölcsönök a lakosságnak
– Gazdahitel-Gazdakártya

www.delzalaitksz.hu
Több mint 50 éve itt vagyunk
és itt is maradunk!

INTÉZZE

DÉL-ZALAI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Bõvebb információ az alábbi kirendeltségeinken:

Zalakaros, Petõfi u. 48., tel.:93/340-070
Zalakomár, tel.: 93/386-027 – Garabonc, tel.: 93/340-711,

Galambok, tel.: 93/558-022

HELYBEN PÉNZÜGYEIT!


