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Aligha akad, aki év elején ne nézne vissza kicsit a múltba, ne gondolná végig, mi min-
den történt vele az eltelt év során, s vajon mi vár rá az új esztendõben. Hagyományosan
újságunkban is megtesszük ezt, év elején a város elsõ emberét kérve fel arra, értékelje az
elmúlt évet. Így történt most is. A Karosi Krónika vendége Novák Ferenc polgármester.

– Megítélése szerint milyen évet zárt Zalakaros 2012-ben? Megvalósultak-e azok az
elképzelések, melyeket a város vezetése még 2012 elején megfogalmazott magának?

– Az egyre nehezedõ körülmények között elmondható, hogy településünk eredményes évet
zárt. A fürdõn a látogatottság tekintetében megállt a lefelé menõ tendencia, a település idegen-
forgalmi adóbevételei meghaladták az elõzõ évit. Az év végi adatokat vizsgálva 2011-ben 130,
2012-ben 137 milliós idegenforgalmi adóbevételt teljesített városunk. Tovább folytatódott a te-
lepülés csinosítása, a hiányzó infrastruktúra pótlása. Jelentõs és látványos elõrelépés történt a
sport területén, ha csak a két új pálya megépítésére gondolunk. A térség egyik legmodernebb
óvodáját adtuk át õsszel, a rendezvénytéren új faházak kerültek beszerzésre, kerékpárosház
épült, elkezdõdött a hosszú ideje húzódó Szõlõ utcai problémák orvoslása. Megoldást találtunk
a volt sportszálló üzemeltetésére, utcafásítást végeztünk. Az év legsikeresebb beruházása pedig
a 262 millió forint értékû  tematikus gyermekbirodalom, a Vízipók Csodapók lett.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Kihívásokkal teli év elõtt a város
INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL

Egymilliárd forintnyi fejlesztés indul

Minderrõl Manninger Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke tájékoz-
tatta a sajtó megjelent képviselõit
a fürdõn tartott közös sajtótájé-
koztatón. A közgyûlés elnöke el-
mondta: a Balatoni Üdülõkörzet
által érintett zalai területein 2,6
milliárd forintnyi uniós támogatás-
ról  hirdethettek eredményt a kö-
zelmúltban, ennek egyik legjelen-
tõsebb összegét vihette el
Zalakaros az említett két fejleszté-
sével. Manninger Jenõ kiemelte:
rendkívül jól elõkészített, komoly
pályázatokat nyújtott be a város,
melyekkel nemcsak Zalakaros, de
Zala megyei turisztikai attrakciói-

nak kínálata is bõvül, színesedik.
Novák Ferenc polgármester eh-

hez kapcsolódóan elmondta: a jó
tervek mellett komoly támogatást
is magáénak tudhatott a város
Manninger Jenõ térségi ország-
gyûlési képviselõ személyében és
az õ munkájával, s a pályázati tá-
mogatás elnyerésében helyi szin-
ten óriási segítséget nyújtott
Deutschné Lang Erika alpolgár-
mester asszony is, akinek a tervek
kidolgozásában is komoly szerep
jutott.

A polgármester kifejtette: ami
az önkormányzati pályázatot illeti,
a termáltó és ökopark projekt

szervesen kapcsolódik a gyógyfür-
dõhöz és a közeli természetvédel-
mi területhez, s az elfolyó termál-
víz hasznosítását és a vendégek ki-
kapcsolódási lehetõségét egyaránt
szolgálja. A megvalósítással Zala-
karos számára új városközpontit is

tudnak „kínálni”. A mintegy 1,3
hektár felületû mesterséges tavat
újonnan kialakított sétányon, a
Dísz tér felõl lehet majd megköze-
líteni. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

A FÜRDÕ ÉS A VÁROS TURISZTIKAI KÍNÁLATA IS BÕVÜL
Egymilliárd forintot költhet turisztikai fejlesztésekre városunk az

idei évben. A város önkormányzata, valamint a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. pályázati sikernek köszönhetõen két komoly beruházást hajthat
végre, illetve indíthat még ebben az évben.

A Nyugat-dunántúli Operatív program turisztikai attrakciófej-
lesztésekre irányuló pályázatából az önkormányzat 280 millió, a
fürdõ 220 millió forintos támogatást hívhat le, e támogatások az el-
érhetõ pályázati források maximumát is jelentik.

Manninger Jenõ, a megyegyûlés elnöke egymilliárd forintos 
karosi fejlesztést jelenthetett be.
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LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A munkagépek meghatáro-
zott sorrendben, ütemterv alapján végzik tevékenységüket.

Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egész-
ségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után ke-
rülnek letakarításra.

Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne par-
koljanak az úttest szélén, ezzel lehetõvé teszik a gyorsabb hótolást
és a jármûvek károsodásának a veszélye is kisebb.

Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyûjtõ edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne elõtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.

A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli idõ-
járás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkor-
mányzati rendeletnek – 15/2004. (IV .21.) – megfelelõen a tulaj-
donosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán,
kerékpár-, és gyalogutakon.

A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos
bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:

H-P  7.00–15.00: 93-340-924
Ügyeleti telefonszámok: +36-30-5523-425, +36-30-5837-240

Segítõ közremûkûdésüket megköszönve:
Biczó Tamás

KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

TISZTELT LAKOSSÁG!
Az Országos Mentõszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja

Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
2013. január elsejétõl az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Men-

tõszolgálat a sürgõsségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a
párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali el-
érhetõség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra
együttmûködési szerzõdést kötött. A közös diszpécserszolgálat és
mentésirányítási rendszer mûködésének elõnyei:

1. Az ügyeleti ellátás területén mûködõ mentõállomás teljes vagy
részleges integrációban együttmûködik a központi ügyeleti
központtal, mely során
– folyamatos hozzáférhetõséget biztosít,
– a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
– közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgálta-

tók közötti hatékony együttmûködéshez (tetra – rádiórendszer)
2. Egységes, gyorsan elérhetõ sürgõsségi hívószámon a lakosság segít-

séget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentõ-
szolgálat egy idõben elérhetõ. Így a beteg egy belépési ponton ke-
resztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmû betegutakon
át jut el szükség esetén a fekvõbeteg ellátó intézménybe.

Ügyeleti hívószám: 06-92/321-000
Mentõszolgálat/mentési hívószám: 104

3. Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai
elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgõsségi egység-
rõl  (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentõegység, esetko-
csi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló infor-
mációk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a
legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.

4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van
szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

5. A bejelentõnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás
felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti kör-
zethatárokon belül mûködõ ügyeleti AMBULANCIÁK  (felnõtt
és gyermekek számára ) igénybe vehetõk az alábbi címen: 8749.
Zalakaros, Jegenye sor 8.

A SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS LÁNCSZEMEI/TEENDÕI

1. Beteg
a. Fel kell ismernie az életveszélyes állapotot
b. Döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon el-

érhetõ sürgõsségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszo-
kat kell adnia.

c. Elsõsegélyt kell nyújtania, illetõleg az orvos megérkezéséig a
mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.

2. Mentésirányító
a. A beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgõsségi tele-

fonszámon fogadja
b. A kiérkezésig tanácsot adhat az elvégzendõ beavatkozásokról
c. A helyszínre irányíthatja a legmegfelelõbb, a helyszínt leg-

hamarabb elérõ sürgõsségi egységet.
3. Sürgõsségi egységek

a. KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
b. ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos/szükséges életmentõ

eszközökkel
c. KIEMELT MENTÕEGYSÉG mentõszakápolóval
d. ESETKOCSI mentõorvossal/mentõtiszttel
e. ROHAMKOCSI speciális sürgõsségi szakorvossal (oxyologus)

Örömmel tudatjuk, hogy az utóbbi hetekben há-
rom babával is gyarapodott Zalakaros. Hermann Maja
2012.12.19-én érkezett, édesanyja Ritecz Katalin, édes-

apja Hermann István. Cziráki Márton is megérkezett, kit két testvére, Kamil-
la és Bogi is nagy szeretettel várt. Édesanyja Pakulár Judit, édesapja Cziráki
László. S megérkezett Várhelyi Zselyke 2012.12.29-én, édesanyja Tóth Katalin,
édesapja Várhelyi Zsolt és nagynénje, Tóth Tünde már nagyon várta õt. Kí-
vánunk babáknak, anyukáknak, apukáknak, tesóknak, rokonoknak sok-sok
örömöt a családokban, a kis jövevényeknek pedig egészséges, szép életet!

GÓLYAHÍR

Az önkormányzati gazdálkodás
átalakítása, a kedvezõtlen gazda-
sági környezet miatt elenged-
hetetlen a feladatok ellátásához
szükséges forrásösszetétel biztosí-
tásának átgondolása is.

A 2012. év végén megjelent hulla-
dékgazdálkodási törvény új fejezetet
nyitott ezen területen, valamint a
hozzá kapcsolódó végrehajtási rende-
letek is alapjaiban változtatják meg
magának a szolgáltatónak is a lehe-
tõségeit az árképzés és  a díjtétel
megállapításának tekintetében egy-
aránt. A hulladékgazdálkodással ösz-
szefüggõ kérdések már több alka-
lommal is a testület elé kerültek. A
legnagyobb fejtörést az okozza,
hogy a jelentõsen emelkedõ díjtéte-
leket áthárítsa-e, illetve milyen mér-
tékben a város a lakosságra.

– Önkormányzatunknak egyre
nagyobb terhet jelent a lakossági
szemétszállítási díj teljes egészének
átvállalása. Jelenleg ez az összeg
mintegy 35 millió forintra rúg. A la-
kosság ugyan a kommunális adóval
a terhek egy részéhez hozzájárul, il-
letve szintén az építményadóból
befolyt összeg egy része is ide for-
dítódik, de a hulladékgazdálkodás-
ban, a folyamatosan szigorodó kör-
nyezetvédelmi elõírások és kötele-

zettségek miatt (így pl. lerakási díj
bevezetése) a növekvõ költségek
egy részének áthárítása tovább
nem halasztható – mondta Novák
Ferenc polgármester.

Hozzátette: a nehéz helyzetre va-
ló tekintettel a képviselõ-testület eb-
ben az évben nem emelte a bérleti
díjakat, a fentiek miatt azonban a
kommunális adó nagyságát növelte
meg 13 ezer forintról 16 ezer forintra.
(Az adó maximális törvényi összege
több mint 26 ezer forint.)

– Térségünkben mindenütt a la-
kosság áll közvetlenül a szolgáltató-
val kapcsolatban, ez mindenképpen
költségesebb megoldás a zalakarosi-
nál, hiszen nálunk a szolgáltató csak
egy ügyféllel, az önkormányzattal
áll kapcsolatban és nem 1800-zal.

Emellett az sem elhanyagolható,
hogy nincs kintlévõsége a szolgálta-
tást végzõnek. Ennek jelenleg a
rendkívül alacsony tarifa a követ-
kezménye, ellentétben más telepü-
lés áraival, ahol több helyütt ez a
zalakarosinak kétszerese – jelezte a
polgármester. 

ÚJ ÁRKÉPZÉS, MÁS TERHEK A SZEMÉT-



(Folytatás az 1. oldalról.)
– Milyen feladatok várnak a

városra 2013-ban?
– Amennyiben a konkrét fej-

lesztési szándékokat nézzük: sze-
retnénk bõvíteni a térfigyelõ
rendszert, folytatódik a Szõlõ ut-
cai programunk, megvalósítjuk a
LED lámpák kihelyezését, a Hõsök
tere elõtti árok lefedését, Leader
pályázat segítségével megtörténik
a piac áthelyezése. Szeretnénk az
orvosi ügyeletnél fedett gépkocsi
beállót kialakítani, a Bodahegyi
úti játszótéren járdát építeni. Foly-
tatjuk a járdák burkolatának tér-
kövezését a Hegyalja és Petõfi ut-
cákban, elkezdõdik a lovas iskola
volt épületének elbontása, a terep
rendezése. Bízom benne, hogy
nyer az energetikai pályázatunk is,
melynek segítségével a hivatal és a
közösségi ház energetikai korsze-
rûsítését oldanánk meg. S a legna-
gyobb munkákat a végére hagy-

tam: ez évben elindulhat a lát-
ványközpont, tó és ökopark építé-
se, és folytatódhat a Vízipók Cso-
dapók gyermekvilág bõvítése fe-
dett élményparkkal. Kerékpáros
projektünk keretében – 95 száza-
lékos támogatottsággal – mintegy
150 millió forint értékben – meg-
újul a Galamboktól idevezetõ ke-
rékpárút és  új szakasz épül az em-
lített tóig.

– Az életünk minden területét
átható változások sora indult el
az országban, amelynek alanya
településünk is. Gondolok itt az
önkormányzati rendszer
változására, a járási
rendszer kialakítására (e
témával más helyütt bõ-
vebben is foglalkozunk –
a szerk.), az iskolák álla-
mi tulajdonba adására.
Hogyan érintik e válto-
zások Zalakarost? 

– A közigazgatás min-
den szintje törekszik a
gyorsabb, szakszerûbb,
ügyfélbarátabb munka-
végzésre. Hivatalunk látja
el a kistérségi munka-
szervezet feladatait, az
év végén pedig
Zalamerenye és
Zalaszabar községekkel
közös önkormányzati hi-
vatalt hoztunk létre. Ez
anyagi szempontból sem-
miféle többlet terhet nem jelent
Zalakaros számára, meggyõzõdé-
sem, hogy az együttmunkálkodás
viszi elõbbre dolgainkat. A hivatal
több munkatársa év elejétõl a já-
ráshoz került a feladatokkal
együtt, a maradottak munkája, be-
osztása változik; új jegyzõ, aljegy-
zõ, pénzügyi osztályvezetõ dolgo-
zik a Városházán, két helyi szak-
embert tudtunk alkalmazni. A já-
rási rendszer kialakítása során je-
lentõs eredménynek tartom, hogy
a szociális ügyeket és gyámügyet
intézõ kollégáinknak nem kell
Nagykanizsára menniük, itt, hely-
ben maradva dolgozhatnak to-
vább. Az okmányiroda ugyanúgy
mûködik, feladatait átveszi hama-
rosan a kormányablak. Ugyancsak
eredménynek tartom, hogy elér-
tük: járási kirendeltség városunk-
ban is mûködik, és ami nagy elis-
merés településünknek, hogy a já-
rási hivatal vezetõjét mi adtuk.

Ami az iskolát illeti, a gyerekek
semmilyen változást nem észlel-

nek abból, ami történt. A Móra-is-
kolát január 1-jétõl a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ mû-
ködteti. Az állami intézményfenn-
tartó foglalkoztatotti állományába
tartoznak év elejétõl a pedagógu-
sok, valamint az oktató-, nevelõ-
munkát közvetlenül segítõ közal-
kalmazottak is. Szintén a központ
állományába kerültek a technikai
dolgozók.

– Így viszont az iskola dolgozói
több juttatástól is elesnek, példá-
ul a cafeteriától.

– A törvény elõírja, hogy csak

önkormányzati munkaviszonyban
állóknak adható a cafeteria, így az
iskola dolgozói ettõl valóban eles-
nek, ahogyan a rendeletünknek
megfelelõen az étkezést is ven-
dégként vehetik immár igénybe. A
képviselõ-testület a költségvetés
tárgyalásakor ismét napirendre tû-
zi az étkezési térítési díjakat. A ta-
nárokra, tanítókra vonatkozóan jó
esély van arra, hogy szeptember-
tõl elinduljon a pedagógus életpá-
lyamodell  az új bértáblával.

– A költségvetés tényleges
számai jelenleg formálódnak. A
tervezés mostani szakaszában
mit lehet tudni a fõösszegrõl, a
város kötelezettségvállalásairól?

– Városunk általában 1,1–1,4
milliárd körüli fõösszeggel gazdál-
kodik hosszú évek óta. A feladatok
módosulásai miatt valamelyest
csökkenni fog ez az összeg, de kö-
zel egymilliárd forinttal tervezhe-
tünk idén is. Számos kötelezett-
ségvállalás terheli a 2013-as évün-
ket, ezek jelentõsen meghatároz-

zák a mozgásterünket. A vállalá-
sok jobbára pályázatok miatt tör-
téntek, amely azt is jelenti, hogy
komoly fejlesztéseket tudunk vég-
rehajtani. Az is jó hír, hogy adós-
ságrendezés címén az állam elen-
gedte a szennyvíztisztító építése
során felvett, még meglévõ 74 mil-
lió önkormányzati hitelt, melynek
visszafizetése éves szinten 6-8 mil-
lió forinttal terhelte a büdzsét. Bár
a hitelfelvétel rendkívül kedvezõ
volt, ahogy a törlesztés is, örülünk
a kormány döntésének! 

Nem árulok el titkot azzal,

hogy mozgalmas, változásokkal,
nehéz kihívásokkal teli év lesz a
2013-as. Nagyon találóak voltak
azonban a városnapon Kövér Lász-
ló akkor köztársasági elnök, jelen-
legi házelnök szavai. Õ akkor azt
hangsúlyozta: ez a virágzó város
azt üzeni, hogy az itt élõk jól tud-
ják, „nem pusztán a múlt teremt-
ményei, hanem a jövõ teremtõi is
vagyunk”. A velünk megtörténõ
eseményeket „nemcsak a múlt tol-
ja maga elõtt, hanem vágyainkon
keresztül a jövõ is húzza maga fe-
lé”. Az összetartó, dolgos és kitar-
tó emberek „teremtõ ereje mindig
túllépi a kerítések kapuit, az utcák
és városok határait, és jó példájuk-
kal, a családi közösség kisugárzásá-
val másoknak is, más családoknak
is, más városoknak is erõt adnak”.

Zalakaroson eddig is kiváló pél-
dákat láthattunk az összetartásra,
az együttes munkára. Remélem,
így lesz ez a jövõben is. Ehhez kí-
vánok mindenkinek kitartást, lel-
kesedést, akaratot.
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Kihívásokkal teli év elõtt a város
INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL

SZÁLLÍTÁSBAN
Véleménye szerint – és ezt a tes-

tületi üléseken minden képviselõ ki-
fejtette már valamilyen módon – na-
gyon fontos lenne a lakosság részé-
rõl a környezettudatos magatartás
alapján a szelektív szemétgyûjtés le-
hetõségének jelentõsebb mértékben
való igénybevétele.  Ezáltal a keletke-
zõ - nem szelektív körbe tartozó -
háztartási szemét elszállításának heti
sûrûsége eredményezhet díjcsökken-
tést, vagy legalábbis az emelkedés
nem lesz olyan mérvû, mint a heti
többszöri szállítás esetén. 

– Jelenleg a Zalaispa  Zrt. vezeté-
sével együtt vizsgáljuk, hogy milyen
lehetõségeink vannak a jogszabályi
keretek között a kölcsönös elõnyök
fenntartására.  Amennyiben az ön-
kormányzatnak lehetõsége lesz a
jövõben is a díjmegállapításban
egyeztetések folytatására (hiszen
várható a hatósági ármegállapítás),
törekedni fogunk arra, hogy a la-
kossági díjfizetés esetében is kedve-
zõ összeg kerüljön megállapításra –
hangsúlyozta Novák Ferenc.

– Jelenleg egy bizottság dolgo-
zik a különbözõ lehetõségek kidol-
gozásán, amelynek eredményérõl
tájékozatjuk a lakosságot, kikérve
véleményét. A díj bevezetése ter-
mészetesen csak a következõ évtõl
lehet esedékes.

Közös hivatalt alakított városunk Zalamerenyével és Zalaszabarral.
Az ünnepélyes aláírás után.
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– Kívülállóként én magam
mindenképpen óriási váltásnak
és változásnak látom, ami Önnel
történt. Egyet tud érteni velem?

– Minden váltás komoly válto-
zást hoz az ember életében, így
vagyok ezzel természetesen én is.
Amikor tudomásomra jutott,
hogy a Zala Megyei Kormányhiva-
tal kormánymegbízottja, Rigó
Csaba az én személyemet ajánlot-
ta a minisztérium felé a kanizsai
járási vezetõ álláshelyének betöl-
tésére, óriási megtiszteltetésnek
vettem ezt, s úgy éreztem: szak-
mai szempontból is újabb kihívás
elé állok, melyet örömmel válla-
lok. Kormánymegbízott úr – aho-
gyan õ maga is már több lapnak
nyilatkozta – olyan személyeket
keresett, akiknek eddigi szakmai
munkája és tevékenysége kellõ
biztosítékot jelent számára is arra
vonatkozóan, hogy a járásvezetõi
teendõket megfelelõen látja majd
el. Javaslatát a minisztérium is el-
fogadta, így kerülhetett sor még
a múlt évben az ünnepélyes kine-
vezésekre, köztük az enyémre is.

A családom – férjem és szüleim is
– nagy örömmel fogadták ezt a
változást, számomra viszont az
volt a legnagyobb öröm, hogy a
kinevezettek családtagjai is részt
vehettek az ünnepélyes ceremóni-
án. 

– Zalakaroson két település
jegyzõi teendõit látta el
(Zalamerenyével együtt), s vala-
mivel több mint 30 munkatárssal
dolgozott. Most?

– A nagykanizsai járáshoz 49
település tartozik, s a járási hivatal
dolgozói állománya 88 fõ. 

– Mindenkit ismer már?
– Csupán néhány hete vagyok

ott, de igyekszem minden kollé-
gát megismerni személyesen is. A
településekre is szeretnék eljutni,
a közeljövõben erre is sort kerí-
tek. Zalakaroson élünk évek óta,
természetesen ismerem a környe-
zõ településeket, ám mindenkép-
pen személyesen is bemutatkoz-
nék a polgármestereknek.  A járá-
sok egyébként ügysegédek útján
képviseltetik magukat minden te-
lepülésen. 

– Mit jelent pontosan az ügy-
segédi rendszer?

– A járási hivatal azon városok-
ban, ahol a lakosok és az elinté-
zendõ ügyek száma indokolja,
minden munkanapon állandó ügy-
intézést biztosító kirendeltséget
mûködtet. Ilyen például Zalaka-
roson is van. A kisebb települése-
ken heti 1–2 alkalommal tartunk
ügyfélfogadást, a települési ügy-
segédek az önkormányzat által

biztosított helyiségben látják el
feladataikat.

Fontos tudni, hogy az állam-
polgárok a megyében bármely ki-
rendeltségen, ügysegédnél elin-
díthatják a járási hivatal, kor-
mányhivatal, kormányhivatal szak-
igazgatási szervének feladat- és
hatáskörébe tartozó közigazgatási
ügyeiket, de azt is látjuk, hogy
mindenki ahhoz a kirendeltséghez
igyekszik, amelyet legjobban is-
mer. Épp ezért törekedtem arra,
hogy az egyes településeken olyan
ügysegédek lássanak el feladato-
kat, akik esetleg korábban annak
a településnek a polgármesteri hi-
vatalában dolgoztak, vagy akiket
jól ismernek a környéken.

– Állampolgári szempontból
milyen változásokat jelent a járá-
si rendszer felállítása?

– A járási rendszer kialakításá-
val az államigazgatási ügyek dön-
tõ többségét helyben intézheti,
indíthatja mindenki. Amennyiben

járási székhelyen lakik,
akkor a járási hivatalban
vagy a kormányablak-
ban történõ személyes
megjelenéssel; amennyi-
ben nem járási székhe-
lyen, azonban okmány-
irodával rendelkezõ te-
lepülésen lakik, úgy az
év végéig kiépítendõ
kormányablak hálózat
segítségével indíthatja
ügyének intézését.
Zalakaroson is lesz kor-
mányablak, várhatóan
év végére kezdheti meg
mûködését.

– Az önkormányza-
tokra több vagy épp ke-
vesebb feladat hárul a
járások létrejötte után?

– Egyértelmû, hogy
az önkormányzatok
ezentúl jóval több figyel-
met tudnak fordítani he-
lyi feladataikra és ügye-
ikre. A járások ugyanis
kifejezetten államigaz-
gatási feladatokat látnak
el. Az elmúlt idõszakban
az önkormányzatok vál-
lára rakott feladatok so-
kaságának ellátása a je-
lentõs szakmai leterhelt-
ségen túl egyre nagyobb
finanszírozási terhet is
jelentett. A települések
elérték mûködésük so-

rán a tûrõképesség határát, tehát
azzal, hogy az állam átveszi a ráhá-
ruló munkát, jelentõsen csökken-
nek a terheik. 

– S vajon Önnek több vagy
épp kevesebb ideje jut a családjá-
ra a megnövekedett munkák mi-
att?

– Ha mindenki jól csinál min-
dent, ugyanannyi idõnk jut egy-
másra. Az biztos, hogy jó családi
háttér, segítõ családtagok nélkül
nem tudnék dolgozni, de szerin-
tem ma egyetlen nõ sem lenne ké-
pes munkát végezni a család hát-
tértámogatása nélkül. S úgy gon-
dolom, ez a férfiakra éppúgy igaz.
Multifunkcionálisnak kell lennie
mindenkinek! Szerencsés vagyok,
hogy a férjem személyében lelki-
ismeretes és kitartó támogatóm
van, s családom minden tagjára
számíthatok. Ez megkönnyíti a
munkámat, s lehetõvé teszi, hogy
kiegyensúlyozottan folytatódjék
az életünk.

Közel ötven településsel dolgozik
BESZÉLGETÉS DR. JÓZSA ZSANETTEL, A JÁRÁSI HIVATAL VEZETÕJÉVEL

Aligha akad, aki ne értesült volna már arról, hogy ez év január 1-
jével megkezdték munkájukat a járási hivatalok. Újságunk olvasóit
pedig még az elmúlt év végén arról az örvendetes hírrõl is tájékoz-
tathattuk, hogy a nagykanizsai járási hivatal élére a városunkban ed-
dig jegyzõként dolgozó dr. Józsa Zsanettet nevezték ki.

A hivatalvezetõ asszony a napokban bonyolította le a Városházán
ügyiratai átadásának, átvételének procedúráját, így még korábbi
munkahelyén kérdezhettük õt az életében is minden bizonnyal hatal-
masnak nevezhetõ változásokról.

A Nagykanizsai Járási
Hivatal ügyfélfogadása
Zalakaroson az alábbiak

szerint történik:

Hétfõ: 9.00 – 12.00
Kedd: 13.00 – 16.00
Szerda: 9.00 – 12.00

Csütörtök: 13.00 – 16.00
Péntek: 9.00 – 12.00

A Zala Megyei
Kormányhivatal

Nagykanizsai Járási Hivatal
Okmányiroda 

ügyfélfogadási rendje:

Hétfõ: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30

Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 

ügyfélfogadás NINCS!
Péntek: 8.00 – 14.00

Egyértelmû, hogy az önkormányzatok
ezentúl jóval több figyelmet tudnak 
fordítani helyi feladataikra és ügyeikre.
A járások ugyanis kifejezetten állam-
igazgatási feladatokat látnak el.
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A Hermanics család immár máso-
dik éve él és dolgozik az ausztriai
Saalbachban.

– Ötödik éve dolgozunk kint, s
két éve döntöttünk a költözés mel-
lett. Hogy miért vállaltuk fel ezt?
Tulajdonképpen a gyerekünk miatt.
Hiányzott, és mivel látszott, hogy
itt a munkahelyünk, nem volt értel-
me a kétlaki életnek – árulta el kér-
désünkre Steffel Krisztina. A beillesz-
kedési nehézséget firtató kérdésünk-
re Krisztina így válaszolt:

– Nekünk, felnõtteknek sikerült,
hiszen beszéljük a nyelvet, tehát a
munkahelyeinken rendben ment a
dolog. A lányunknak, Fanninak is
viszonylag zökkenõmentesen
ment, bár nagyon féltettük. Mára
már teljesen jól kommunikál, az
órákon aktív, és nagyon jó jegyei
vannak. Épp pár hete mentünk a
következõ iskolába nyílt napra, és
nagyon tetszik neki!

A házaspár meglátása szerint a
külföldi munkaerõ fogadása itt ter-
mészetes.

– Nagyon sok a külföldi, szinte
csak az dolgozik itt, csupán a ki-
emeltebb pozíciókat töltik be he-
lyiekkel, itteniekkel. Szinte minde-
nütt vannak magyarok, és az utób-
bi két évben megugrott a számuk.
A nyelvet beszélõket szívesen lát-
ják, fõleg, ha szakemberek. Más itt,

mint Magyarországon, már eleve
azért, mert itt van munka. Sok
munkahely van. Ha jól dolgozol,
visszavárnak a következõ szezo-

nokra is, tehát
eléggé biztos a
munkahely. Ter-
mészetesen má-
sok a keresetek
is, de az egyéb
kiadások is en-
nek arányában
módosulnak. A
légkört azonban
meg kell szokni,
hatványozott a
konfliktusba ke-
rülés esélye, és
amíg nem har-
colod ki a meg-
felelõ pozíciót
vagy nem beszé-
led elég jól a
nyelvet, addig a
helyieknek csak
külföldi ma-
radsz. 

Hermanicsék
tervezik a tovább maradást. Részben
a gyermekük miatt, akinek el kell vé-
geznie iskoláit, hogy megfelelõ vég-
zettséggel, képzettséggel rendelkez-
zen. De – mint mondják – maguk
miatt is. Hogy meddig, az persze
még kérdés. Legalább öt évig, de ki
tudja…?

A második szezont tölti Ausztriá-
ban, ugyancsak Saalbachban Halász
Gergely. 

–  Tavaly télen jöttem ki elõször.
A költözést már egy ideje fontol-
gattam, de mindig volt valami „vis-

szatartó” erõ; vagy nem voltam
magamban elég biztos még, vagy
éppen volt barátnõm, aki miatt úgy
éreztem, maradnom kell még ott-
hon. Azt is átgondoltam, hogy ami-

re a komoly család fogalom nálam
is szóba kerülne, legyen egy idézõ-
jeles biztos háttér mögöttem, amit
itt Ausztriában gyorsabban el tu-
dok érni. Dolgoztam én otthon a la
carte éttermekben, négy nyári sze-
zont töltöttem Siófokon, Budapes-
ten is dolgoztam fél évig, majd
Zalakaroson, négycsillagos hotel-
ben, de sehol nem éreztem a fejlõ-
dést, nem volt, nem lehetett jövõ-
képem saját erõbõl. A fizetésekrõl
meg a bejelentésrõl nem is szeret-
nék szót ejteni... Háttértámogatásra
pedig nem akarok alapozni, mert
amit már tettek és tesznek értem a
szüleim, eddig is bõven sok volt.
Meghálálni talán meg úgy tudom,
ha saját erõbõl török elõre – ecse-
telte a fiatalember. – A külföld mel-
lett szólt az is, hogy minden bará-
tom, haverom szétszóródott és
kapcsolatom sem volt; a zalakarosi
fiataloknak a lehetõsége ismerke-
désre, szórakozásra egyenlõ a nullá-
val. Mivel pedig a bátyám is kint
dolgozik, nem volt kérdés már a
költözés. 

Halász Gergõ úgy érzi: a beillesz-
kedés tökéletesen sikerült. Nagyon
sok az ausztriai síparadicsomban a
vendégmunkás, egyáltalán nem érzi,
hogy hátrányt jelentene a magyarsá-
ga. Az osztrák embereket pedig ked-
vesnek tartja.

– A külföldi munkaerõt tárt ka-
rokkal fogadják, mert mi „olcsók”
vagyunk nekik, de a munkánk
rendben van. Meg is tehetik, mert
ha jól tudom, annyira stabil az oszt-
rák gazdaság, hogy csak 8 százalék
a munkanélküliség. Sõt teljes ellá-

tást kapunk
még az anya-
gi juttatások
mellett. A
munka az itt
is és otthon
is munka –
szögezi le. –
Nem egy le-
ányálom, az
biztos. Meg-
c s i n á l o m ,
amit kell, de
legalább tu-
dom, hogy
fizetést ka-

pok érte. Ami nehéz benne, hogy
nincs karácsony, nincs ünnep, és a
család otthon maradt része azért
tud hiányozni rendesen. Ennek elle-
nére tervezem még a kinti munkát.

Évek óta Zalakaroson dolgozik,
de sokáig élt és tevékenykedett kül-
földön Jámbor Tímea.  A város mar-
keting szakembere elárulta: öröm-
mel vállalna most is munkát külföld-
ön, úgy azonban, hogy a hazától se
kelljen teljesen elszakadnia.

– Összesen 8 évet töltöttem kül-
földön. Egy évig Moszkvában ta-
nulmányi fõiskolai ösztöndíjjal,
majd Reutlingen/Stuttgart-ban
szintén tanulmányi fõiskolai ösz-
töndíjjal marketing szakirányt vé-
geztem. Ezután öt évig New York-
ot választottam „hazául”, legin-
kább azért, hogy ott megfelelõ
szakmai tapasztalatot szerezzek, és
az angol nyelvet is a lehetõ legma-

gasabb szinten sajátítsam el –
mondta. – Újabb egy évet pedig
Agadirban töltöttem, egy utazási
iroda képviselõjeként. 

Jámbor Tímea szerint a külföldi
élet óhatatlanul másfajta szemlélet-
tel vértezi fel az embert, de a szak-
mai ranglétrán való elõrehaladást is
jelentõsen segíti. 

– Olyan szaktudáshoz, informá-
cióhoz lehet jutni, melyhez Ma-
gyarországon nem, vagy dupla/trip-
la annyi idõ alatt, s ez leginkább a
fejlettségi, gondolkodásmódbeli
különbségbõl adódik – mondja. 

Õ egy idõ után a hazaköltözést
választotta, mert az volt az álma,
hogy a külföldön megszerzett tudá-
sát saját – szûkebb és tágabb – hazá-
jában is kamatoztathassa. Jámbor Tí-
mea azt mondja, leánya késõbbi ta-
nulmányi, szakmai útjának egyenge-
tése kapcsán egyértelmûen vállalna
még külföldre költözést, ám a már
említett feltételek mellett.

Itthon vagy külföldön?
A MUNKA ITT ÉS OTT IS MUNKA

Egyre több magyar állampol-
gár vállal munkát külföldön. Leg-
többen szezonális jelleggel, ám
mind magasabb azok száma, akik
a költözésre is elszánják magu-
kat. Igaz ez városunkban is. Né-
hány zalakarosit arról kérdez-
tünk, miért is döntöttek a költö-
zés, vagy épp a szezonális külföl-
di munka mellett. Ezúton is kö-
szönjük riportalanyainknak a cikk
elkészítéséhez nyújtott segítsé-
gét.

Hermanics Fanni és édesapja a természet adta
lehetõségeket is kihasználják külföldön.

Halász Gergely

Jámbor Tímea
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A sétány oldalán rekreációs és
kondicionáló park létesül, a park
bejáratánál látogatóközpont épül.
Az ide érkezõk a látogatóköz-
pontban útitervet vehetnek át,
melyen különbözõ feladatok se-
gítségével vezetik végig a látoga-
tókat a tematikus útvonalon. A
látogatók a természet hangjaival
ismerkedhetnek a Hangok Pavi-
lonjában, kõzeteket kereshetnek
a labirintusban, a föld forgását, a

n a p
m o z g á -
sát és a
fényeket
tanulmá-
nyozhat-
ják a fé-
nyek meditációs terében, megis-
merhetik a védett, a területen õs-
honos növényeket a tanösvénye-
ken elindulva. A fejlesz-tések ré-
szeként labirintus, kápolna, senior
játszótér is készül.

Az önkormányzati beruházás

nyár végén indulhat, s 2014 tava-
szára tervezik annak befejezését.

A másik nyertes pályázatnak
köszönhetõen a Zalakarosi Fürdõ
tovább építheti Vízipók birodal-
mát – minderrõl már dr. Burján Ri-
chárd, a fürdõ vezérigazgatója tá-

jékoztatta a saj-
tó képviselõit.

Mint mond-
ta: az elmúlt év-
ben adta át a
fürdõ a Vízipók
Csodapók vízi
gyermekbiroda-
lom strandi att-
rakcióit, március
elején pedig
indulhat, s  nyár
végére be is fe-
jezõdhet a Vízi-
pók birodalom
fedett részlegé-
nek építése.

A fürdõ célja
a nagy múltra
v i s s z a t e k i n t õ
g y ó g y á s z a t

szolgáltatásainak biztosítása és
fejlesztése mellett egyértelmûen
a kisgyermekes családok igényei-
nek kiszolgálása. A strandi gyer-
mekvilág már a nyitás napjától
komoly népszerûségnek örven-
dett, fõként a 0-6 éves gyerme-
kek körében. Éppen az említett
korosztály addigi alacsony létszá-
ma tette indokolttá a strandi fej-
lesztést, ennek látványos sikere
pedig egyértelmû jelzést és bizta-
tás adott a fürdõnek a folytatás-
ra. 

A fejlesztések eredményeként
a fürdõ komplexum minden kor-
osztálynak emelt szintû szolgálta-
tást nyújthat. A beruházás során a
fedett térben kétszintes gyer-
mekbirodalom jön létre; földszinti
részén a meglévõ alacsony ki-
használtságú úszómedencét ala-
kítják át, mellette családi szauna,
játszóház is helyet kap.

A medenceparkban két gyer-
mekmedence épül 6–7 éves, egy
medence 3–6 éves és két pancso-
ló bébik számára. Az élményme-

Egymilliárd forintnyi

A fürdõ további fejlesztéseirõl Burján Richárd számolt be (fent). Így épülne fel a fedett gyermekbirodalom (lent).

A FÜRDÕ ÉS A VÁROS TURISZTIKAI KÍNÁLATA IS BÕVÜL
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Gazdaság és racionalitás keveredik sok
esetben érzelmekkel akkor, amikor a fürdõ
legújabb beruházásáról beszélünk. A fedett
vízi gyermekbirodalom ugyanis a jelenlegi
uszodára épülne. Az uszodát rendszeresen,
sportolás céljával felkeresõk számára ez
nem jelent túl jó hírt.

Gazdasági oldalról közelítve teljesen
egyértelmû a helyzet: az uszoda kihasznált-
sága rendkívül alacsony, gazdaságos mû-
ködtetésrõl e részleg esetében régóta szó
sincs, még úgy sem, hogy a Karos Sprint
Úszóklub keretein belül sportolók rendsze-
res tagdíjai és uszodahasználati díjai be-
folynak a kasszába. Márpedig nincs olyan
gazdasági társaság, a mai recessziós világ-
ban pedig pláne, mely azonnal meg ne
szüntetné a számára csak veszteséget ter-
melõ ágazatát, részlegét.

A fürdõ uszodája esetében pedig valójá-
ban nem is beszélhetünk teljes felszámolás-
ról, hiszen az uszoda egy része tanuszoda-
ként tovább mûködik.

Kötõ Attilával, városunk alpolgármeste-
rével, az úszóklub technikai vezetõjével az
uszoda-kérdésrõl beszélgettünk. Kötõ Atti-
la nem is titkolta: nagyon nehéz a helyzete,
hiszen az uszoda ügyét õ maga is reálisan
és érzelmi oldalról is megéli.

– A fürdõn az elmúlt években bekövet-
kezõ vendéglétszám csökkenés már azt a
kérdést vetette fel, nyereséges lesz-e egy-
általán a fürdõ? A fürdõ vezetésének eb-
ben az évben sikerült megállítani a csök-
kenõ tendenciát, és a tulajdonos hozzájá-
rulásával arról is döntés született, hogy a
veszteséges részegység bázisán költ-
séghatékony fejlesztést hajt végre, a meg-
valósításhoz pályázati forrást igényelve.
Úgy gondolom, a pályázat sikeressége a
fürdõ és a tulajdonos város, és ezen ke-
resztül a lakosság érdekeit szolgálja. A ter-
vezéskor figyelembe vettük úszóedzõink
véleményét, javaslatát. Éppen ennek kö-

szönhetõ, hogy az átalakított medencetér-
ben az alap úszás oktatása továbbra is
megvalósulhat, sõt, az eddiginél méltóbb
környezetbe kerül, hiszen az oktatásnak
megfelelõ méretû és mélységû medence-
részt alakítanak ki.

Vagyis a tanulás feltételei ugyanúgy biz-
tosítottak lesznek. Az építkezés idején ter-
mészetesen fedett tér-
ben nem, erre az idõszak-
ra vissza kell térnünk a
korábbi hagyományok-
hoz, azaz a nyári oktatás-
hoz. A gyermekbiroda-
lom elkészülte után vi-
szont egész évben bizto-
sított lesz az oktatás le-
hetõsége.

Kötõ Attila elmondta:
igazi kihívást a már úszni
tudók igényeinek kiszol-
gálása jelent. Azok az
úszók, akik A kategóriás
feltételeknek is megfelel-
tek, eddig sem tudták a
karosi uszodában képez-
ni magukat, mivel annak
idején sajnálatos módon
nem úgy alakították ki a medencét, hogy
az a nemzetközi szabványoknak megfelel-
jen. A B kategóriások úszási lehetõsége az,
ami tagadhatatlanul sérül. Mivel azonban
most ért el a város a beruházás megkezdé-
sének lehetõségéhez, most kell felmérni a
rendelkezésre álló lehetõségeket és megol-
dást találni – hangsúlyozta az alpolgármes-
ter.

– Az eltelt évek során az idõközben
megalakuló úszóegyesület belenõtt a me-
dencetérbe. Edzõink nagyon sok gyereket
és felnõttet tanítottak meg úszni. Komoly
sikereket értünk el, melyekre büszkék va-
gyunk, diákolimpia országos döntõjének
rendszeres résztvevõi lettünk. Felejthetet-

len pillanatokat éltünk át, amikor úszóink
a városi, megyei selejtezõkön megszerez-
ték Zala megye képviseletének jogát az
országos megmérettetésre, vagy amikor
az országos döntõ eredményhirdetésekor
a legnagyobb városok úszói között gyer-
mekeink nevét halhattuk. Felnövõ tagjaink
megtartására csapatsport létrehozása je-

lenthetett volna megol-
dást, viszont az úszáshoz
is csak korlátozott mér-
tékben megfelelõ me-
dence ehhez már nem
biztosította a feltétele-
ket eddig sem – villantja
fel az érem másik, érzel-
mi odalát a szakosztály
technikai vezetõje. 

Kötõ Attila elmondta:
hosszabb távon fejleszté-
si célként két lehetõséget
tudnak számításba venni.
Egyik a meglévõ strandi
50 méteres medence víz-
mélységi problémák mi-
atti átalakítása és korsze-
rû, a környezetéhez is illõ
lefedése. Másik lehetõ-

ség a fürdõ fejlesztési területén egy telje-
sen új, korszerû uszoda létesítése. A gazda-
ságossági aggályok mellett mindkettõ lehe-
tõségnek vannak elõnyei és hátrányai is. 

– Úgy gondolom, hogy „vizes” város-
ként megfelelõ pályázati források igény-
bevételének lehetõsége esetén nem csak a
hazai sportigényeket kielégítõ hátteret
kell kiépíteni. Ahhoz azonban, hogy a to-
vábbfejlesztésen gondolkodhassunk, elen-
gedhetetlen a fürdõ stabil, sõt nyereséges
mûködése, melyhez azonban többek kö-
zött a fedett gyermekbirodalom adta le-
hetõségeken keresztül vezet az út. Ha itt
gazdasági sikert érünk el, további sport-
fejlesztésekben is tudunk gondolkodni.

fejlesztés indul
dencét átlag 80 cm vízmélységû
hálós vízi játékkal, függõhíddal,
gyermekcsúszdával és egyéb él-
ményelemekkel gazdagítják. A
pancsoló és gyermekmedence
környezetében hempergõ játszó-
ház, szülõ és gyermek pihenõtér
várja a családosokat.

A belsõ tér hangulatában köze-
líteni fog a külsõ Vízipók gyer-
mekmedence parkhoz, kiegészül-
ve újabb látványelemekkel, tündér-
kerti, vízparti hatást megidézve.

Az emeleten száraz játszóhá-

zak, pihenõterek, bébi pihenõ,
baba-mama szoba, pelenkázó és
bébi WC kap helyet, sõt junior ját-
szózóna is épül mászófallal, kötél-
bõl készült ügyességi játékokkal,
csocsóval.

A város- és fürdõvezetés részé-
rõl egyaránt elhangzott: a beru-
házások egyértelmûen növelik a
fürdõ és a város versenyképessé-
gét, olyan plusz attrakciókat kí-
nálva a vendégeknek, melyeket
csak és kizárólag Zalakaroson lel-
hetnek majd fel.

A látogatóközpont látványterve.

További sportfejlesztések várhatóak
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A 2013-as év kulcsfontosságú a
fürdõ számára, a változások azon-
ban már az elmúlt évben elkez-
dõdtek. Ezt mind a fürdõ vezetése,
mind a létesítmény marketing
szakemberei egyértelmûen vallják. 

– Olyan fejlesztések történtek
és történnek a fürdõn, melyek egy-
értelmûen a minõségi szolgáltatá-
sok megvalósítását segítik, s me-
lyek a külföldi vendégek érdeklõ-
désére is számot tarthatnak –
mondta dr. Burján Richárd vezérigaz-
gató. 

– A jelenlegi 75%-25% belföldi

és külföldi vendégszám megoszlást,
a város gazdasági stabilitását bizto-
sító 60%-40% arány felé szeret-
nénk elmozdítani. 2013-ban a ko-
rábbi évek növekvõ tendenciáját
folytatva, hangsúlyos szerepet kap-
nak a bor-és gasztronómia turiszti-
kai stratégiába való integrálása
kapcsán a skandináv országok, vala-
mint az Air Baltic járatindítása kap-
csán a Baltikum és a Szentpétervári
régió – mondta Jámbor Tímea, a vá-
ros komplex marketingjéért felelõs
szakember. Hozzátette: a
Zalakarosba érkezõ vendégek 3 fõ
turisztikai szegmenshez tartoznak: a
wellnessezõ családok és párok, az
egészségmegõrzõ és gyógyulni vá-
gyó turisták, valamint a konferencián
részt vevõ szakemberek. A desztiná-
cióba érkezõ vendégek szegmentáci-
ója meghatározza a városban, vala-
mint annak legfõbb turisztikai att-
rakciójában megvalósuló fejlesztése-
ket. 

Burján Richárd kiemelte: az or-
szág egyik legnagyobb fürdõjeként
újrapozícionálta a fürdõ a helyzetét,
amelyek a pályázat segítségével
megvalósuló fejlesztések alapját is je-
lentik. A fürdõ mára két fõ célcso-
portra koncentrál: a gyógyvízre épü-

lõ, reumatológiai járóbeteg szakren-
delést és a teljes körû balneoterápiás
kezeléseket magában foglaló gyó-
gyászati, és a családosokat megcélzó
wellness-célcsoportokat várja. Za-
lakaros marketing stratégiája az or-
szágos és regionális stratégiában je-
lentõs szerepet tölt be, mely a Ma-
gyar Turizmus Zrt.-vel folytatott szo-
ros együttmûködés és kiváló kapcso-
lat tesz lehetõvé. A város stratégiai
irányelveit a fürdõ is magáénak vall-
ja. Zalakaros a Balaton régió negye-
dik legjelentõsebb turisztikai deszti-
nációja Hévíz, Balatonfüred és Siófok
mellett. A régiós együttmûködés cél-

ja az, hogy a
2013-as évben
Zalakaros a
Balaton régió
családi fürdõ-
városaként je-
lenjen meg
egyedülá l ló
három gene-
rációs kínála-
tával a belföl-
di-és külföldi
küldõ piaco-
kon egyaránt. 

Jámbor Tí-
mea hozzá-

fûzte: a Balatoni régióhoz való kap-
csolódás a régióban betöltött sajátos
családbarát funkció mellett a sze-
zonhosszabbítás és a balatoni sze-
zon rossz idõ estére kínált alternatí-
va is. A Vízipók Csodapók gyermek-
világ sikertörténetét folytatva a fe-
dett gyermekvilág által egész éven
át, idõjárástól függetlenül lesznek el-
érhetõek a minõségi gyermekköz-
pontú szolgáltatások. A 2013-as Uta-
zás Kiállításon kerül bemutatásra a
szakmai értékesítés ösztönzés kere-
tében megvalósuló, Neckermann
Utazás Irodák programjába integrált,
Neckermanó Club Óázis animációs
program, mely a gyermekek tudatos
egészségre nevelését, szórakoztatást
és sportanimációját foglalja magába.
Az animátorok képzése Béres Ale-
xandra szakmai irányítása alatt folyik
majd.

A város kínálta rendezvényeket
pedig még a 2012-es programokhoz
képest is komplexebb kínálat jellem-
zi, hiszen a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület már meglévõ partnerei
mellett (fürdõ és Közösségi Ház) to-
vábbi helyi intézményeket von be a
még színesebb programkínálat szer-
vezési munkálataiba. 

A fürdõ marketing munkatársa,

Bogdán Amanda elmondta: a fürdõ
2013. évi rendezvénytervét már a
fentiekben elmondottaknak megfe-
lelõen alakította ki. A fókuszban
gyermekanimáció, sportvetélkedõk
és családi programok állnak. A kicsi-
ket a játszóházban a Neckermanó
Club Oázis animátorai szórakoztat-
ják, a család többi tagjának pedig
sportanimátorok kínálnak progra-
mot. Az éjszakai fürdõzéseken min-
den alkalommal fellépõvel várják az
élményfürdõben a szórakozni vágyó
vendégeket, változatlan áron.

– Vendégeinkre nem róttunk to-
vábbi terheket, belépõáraink átla-
gosan az inflációval megegyezõ
mértékben változtak az elõ- és utó-
szezonban, továbbra is kedvezõ
ár/érték arányt képviselve mind a
régióban, mind nemzetközi vi-
szonylatban. Zalakarosi lakosok ré-
szére továbbra is biztosítjuk az ed-
dig megszokott kedvezményt: az
alapjegy árából 20%, a komplex
jegy árából 50 % kedvezményt, fel-
nõtt, diák és gyermek jegytípusok-
ra vonatkozóan – jelezte. – A well-
ness kezelések, csomag ajánlataink,
valamint az OEP által finanszíro-
zott kezelések árai változatlanok
maradtak, valamint az OEP kezelé-
sekhez új akciós csomagokat is ki-
dolgoztunk.

Hiánypótlónak számít – tette
hozzá –, hogy a fürdõn lévõ kon-
diteremben lehetõség van havi és
heti bérlet megváltására, amelynek
elsõsorban a zalakarosi lakosok

szempontjából van jelentõsége.
– Mindenekelõtt vendégeink

kényelmét tartjuk szem elõtt, a fej-
lesztések kivitelezési munkálatai-
hoz igazodva alakítottuk ki az
egyes szezonokat. Ez idõ alatt ven-
dégeink komfortérzete nem fog
változni: szauna blokkot alakítunk
ki a gyógycentrum fedett (kupolás)
medence pihenõ terében, amelyet

a komplex belépõvel rendelkezõ
vendégeink továbbra is díjmente-
sen használhatnak, az alap jegyhez
pedig kiegészítõ szauna jegy lesz
váltható. - A fedett fürdõ felújítá-
sának kivitelezési munkálatainak
megkezdésétõl az alap jeggyel ren-
delkezõ vendégeink emeltebb szín-
vonalon-eddig csak komplex jeg-
gyel igénybe vehetõ szektorban a
gyógykert szabadtéri és a gyógy-
centrum fedett (kupolás) medencé-
jét is használhatják. Többlépcsõs fo-
lyamaton keresztül a fürdõ fogadó-
épülete immár nem csak a belépte-
tést szolgálja, hanem számos szín-
vonalas, szolgáltató és kereskedel-
mi egységgel a népszerû pláza han-
gulatot felidézve kiszolgálja a für-
dõ vendégeit és város lakóit egy-
aránt. A jövõben további üzletek
nyitását tervezzük, valamint több
lépcsõs folyamat kezdeteként a
fürdõ területén lévõ egyes gasztro-
nómiai egységek fejlesztésére, ki-
alakítására is sor kerül.

Ami pedig az adatokat illeti, s ez
talán mindennél fontosabb, Burján
Richárd elmondta: a 2012-es évben a
fogyasztókra egyre nehezedõ terhek
ellenére jó évet zárt a fürdõ. 

– Az üdülési csekk megszûnése,
a SZÉP kártya bevezetése, az áfa
emelkedés, az szja változások egy-
re inkább csökkentették a fogyasz-
tók rendelkezésre álló jövedelmét.
Ennek ellenére jegyértékesítésben
növekedést értünk el, a kezelések
száma az elõzõ évhez képest pedig

gyakorlatilag
változatlan
maradt – je-
lezte. – A
2007-es csú-
csot jelentõ
év óta az el-
adott jegyek
száma évrõl-
évre csök-
kent: össze-
sen az elmúlt
5 évben ez
több mint
200 ezer je-

gyet jelentett. Elmondhatjuk,
hogy 2012-ben trendfordulóhoz
érkeztünk: nem csak a csökkenõ
tendenciát sikerült megállítanunk,
hanem az elmúlt évben növeke-
dést értünk el, amelyet elsõsorban
a turisztikai attrakcióink fejlesz-
tésnek és a hatékony és koncent-
rált marketing munkának köszön-
hetünk.

Változások és eredmények a fürdõ életében
ZALAKAROS, A BALATON RÉGIÓ CSALÁDI FÜRDÕVÁROSA

A fürdõ belépõárai továbbra is rendkívül
kedvezményesek.

Elkezdidött a gasztronómiai egységek rendezése is.
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Komoly- és könnyûzenei darabokkal, színjátékokkal, tánccal
készültek hagyományos karácsonyi mûsorukra a Móra-iskola di-
ákjai, sõt, a nézõk õsbemutatót is láthattak: Horváth Tamara sa-
ját szerzeményét adták elõ a diákok a december 21-i iskolai ka-
rácsonyon.

Rengeteg munka, készülõdés, lelkiismeretes tanulás, jelmezkészítés,
izgalom elõzte meg minden bizonnyal a gyerekek karácsonyi elõadá-
sát, talán ezért is sikerülhetett olyan szépre, élménydúsra, szívet me-
lengetõre. 

Kivétel nélkül minden osztály ragyogó szereplést nyújtott a délelõtt so-
rán, s talán nem túlzás azt állítani: pedagógusok, szülõk, gyerekek lelke
egyaránt benne volt a mûsorban.

2012. december 18-án a Karosi Civilek Egyesülete ka-
rácsonyi ünnepséget szervezett a könyvtárba azoknak a
70 év feletti egyedülálló zalakarosi embereknek, akiknek
a családja is távol lakik.  A szervezõk gondoskodtak ar-
ról is, hogy aki gyalogosan már nem tudott elsétálni, azt
gépkocsival szállították a rendezvényre. Miután minden-
ki megérkezett, Tarr Lászlóné az egyesület elnöke kö-
szöntötte az egybegyûlteket. Az iskolások közül Dékány
Ábel és Németh Tamás 6. osztályos tanulók verssel, Kó-
bor Szonja 1. osztályos és Illés Zoltán 5. osztályos tanulók
karácsonyi énekkel, az óvodások közös verssel és ének-
kel, az 1. osztályosok pedig verses-zenés karácsonyi ösz-
szeállítással kedveskedtek. A mûsor után Novák Ferenc
polgármester úr mondott pohárköszöntõt. Majd egy kis
sütemény melletti beszélgetés kezdõdött. A meghívot-
tak nevében Pataki Jánosné Györgyi néni verssel köszön-
te meg a kedves ünnepséget.

A Karosi Civilek Egyesületének tagjai ajándékcsomag-
gal köszöntek el, mellyel azokat is felkeresték, akik nem
tudtak részt venni a rendezvényen.

Horváthné Nagy Elvira

A könnyûzene világának sztár-
jaival, a konyhamûvészet remeke-
ivel megspékelve kínált városunk
a 2012-es évet Zalakaroson bú-
csúztatóknak
remek szil-
veszter esti
programokat
december 31-
én.

A szállodák
teltházzal, a für-
dõ hatalmas
forga lommal
üzemelt az év
utolsó napjai-
ban. A fürdõ
elõtti téren a
két ünnep kö-
zött kirakodó-
vásár, a Kanizsa
Fúvósegyüttes
és tûzzsonglõr
bemutató is

szórakoztatta a
nagyérdemût. A
hangulat termé-
szetesen szilveszter
este hágott tetõ-
fokára: a Zalakarosi
Fürdõben az Irigy
Hónaljmirigy nép-
szerû parodistái
alapozták meg az
ó é v b ú c s ú z t a t ó
hangulatot, melyet
medencés buli kö-
vetett.  Több mint
600 vendég szóra-
kozott az év utol-
só napján a fürdõ
élménymedencéi-
ben, s nagyon so-
kan a kinti meden-
céket is kipróbál-
ták, még a hideg
idõ sem riasztotta
vissza a mulatozó-
kat.

Karácsonyi ünnepség a könyvtárban

Gyerekek karácsonya

Vizes óévbúcsúztató
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Balás Béla kaposvári megyés-
püspök áldotta meg az Isteni Ir-
galmasság templomának máso-
dik harangját az elmúlt év de-
cemberének végén. 

A fõpásztor Szentcsalád va-
sárnapján a családi életrõl szólt
az összegyûlt néphez, megerõsít-
ve bennünk a család intézményé-
nek fontosságát, pótolhatatlan-
ságát. Gyakorlati gondolatokkal
segítette a szülõket a gyermek-
nevelés terén, hangsúlyozva,
hogy a szülõ és a gyermek kap-
csolat túlmutat a jóléti világ által
nyújtotta biztonságon is, ezáltal
elengedhetetlen a nevelés szük-
ségszerûsége is.

A szentmise végén Dr. Háda Lász-
ló plébános köszönte meg a felaján-
lóknak az áldozatukat és szeretetü-
ket a harangért, valamint a fõpász-
tornak, hogy ezen alkalomból eljött
Zalakarosra.

– A harang felajánlásának szándé-
ka már korábban felmerült, de 2012.
augusztusában öltött tettet, amikor
is elsõ részének befizetésével meg-
történt a harang megrendelése. Ek-
kor került eldöntésre a harang patró-
nusának és szenteléséi idõpontjának
meghatározása is. A harangot Gom-

bos Miklós harangöntõ mester
õrbottyánban készítette el. A harang
elhelyezését a toronyban és az elekt-
ronikai vezérlését Kormon Géza ka-
posvári vállalkozó végezte el. A ha-
rangot a felajánlók szándékának

megfelelõen a harang patrónus fel-
irata: Szûz Mária Magyarok Nagyas-
szonya könyörögj érettünk! – tudtuk
meg Háda Lászlótól.

– Mindannyian örülünk eme kö-
zel 1,5 millió forintos felajánlásnak,

mely által méltóságosabb lehet
Zalakaros Isteni Irgalmasság temp-
loma és büszkébb az itt élõk szíve.
Ezúton is köszönetünket fejezzük a
felajánlók felé – mondta a plébá-
nos.

A püspök áldotta meg az új harangot

KEN FOLLETT:
ÉVSZÁZAD-TRILÓGIA 

A fõszereplõk élete kibogozha-
tatlanul összekuszálódik, miközben
élményeiken keresztül kirajzolódnak a 20. szá-
zad arculatát meghatározó kataklizmák. A
történet a gazdagok dolgozószobájától a vér-
zivataros, füst borította csataterekig minde-
nütt egymásba
gabalyodik, és
az olvasó egyre
bonyolu l tabb
drámák tanúja
lesz.  A történet
az  1930-as évek
elejétõl 1946-ig
játszódik.

K e n
Follettnél már
megszoktuk, a
történelmi hát-
tér briliáns be-
mutatása ala-
pos kutatáso-
kon alapul, a cselekmény gyors sodrású.  A
szerzõ szenvedéllyel és mesteri kézzel vezet el
bennünket egy olyan világba, amelyrõl azt hit-
tük, jól ismerjük, ám amely a könyv elolvasása
után már sohasem fog a régi színben feltûnni.  

Az 1. kötetben  öt család egymásba fonó-
dott életét ismerhetjük meg a Harmadik Biro-
dalom felemelkedésével kezdõdõ, majd a spa-
nyol polgárháborúval és a második világhábo-
rú nagyszabású drámáival folytatódó, az ame-
rikai és az orosz atombombák felrobbantásáig
tartó idõszakban.  

A 2. kötet,  A megfagyott világ a Párizs kör-
nyéki békékkel kezdõdik, és az amerikai és a
szovjet atombomba feltalálásáig tart. 

A 3. kötet pedig (megjelenés: 2014) a kö-
vetkezõ generációk életét mondja el a hideg-
háború idõszakában.

BERG JUDIT:
RUMINI ZÚZMARAGYARMATON

Zúzmaragyarmat annyira északon fekszik,
hogy partjainál télen befagy a tenger. Lakói a
zúzmaratörpék, fõvárosa Jégváros, itt áll a
zúzmarakirályok bevehetetlen vára.

A Rumini második részében a Szélkirálynõ
Zúzmaragyarmatra indul, ahol az egerek so-
sem látott bonyodalmakba keverednek: elté-
vednek, fekete sirályok és más alattomos el-
lenség támad rájuk, egy idõre Negró lesz a ka-

pitány, és Rumini megint eltûnik.
Elõkerül viszont Galléros Fecó, akit
a kapitány évekkel azelõtt bünte-
tésbõl kitett a hajóról. 

Rumini, Fecó, Balikó, a titokza-
tos Ködvitéz és Dori, egy bátor

zúzmaratörpe-kislány segítségével azonban
még arra is van esély, hogy az elûzött király
visszaszerezze trónját az árulóktól.

Másodszor
kerültek a
Márai- program
könyvei a
z a l a k a r o s i
könyvtárba 

A Nemzeti
Kulturális Alap
Márai Irodalmi
Ideiglenes Kol-
légiuma és a
Márai Tényiro-
dalmi Ideigle-
nes Kollégiuma
a könyvtár szá-
mára ismét le-

hetõséget kínált arra, hogy a Márai-program
listájáról a tavalyi évhez hasonlóan újra 500
000 Ft értékéig  könyveket rendelhessen meg.
A könyvek december végén megérkeztek a
könyvtárba és várják a könyvtárhasználókat.

Könyvajánló
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Az év eleje az elmúlt év értéke-
lésének és az új célkitûzések meg-
fogalmazásának ideje. Így van ez a
sportban is, ezért elsõként
Deutschné Lang Erika sportért is fe-
lelõs alpolgármestert kértük arra,
hogy értékelje az elmúlt évet, illet-
ve a 2013. évi tervekrõl tájékoztas-
sa lapunkat.

– Az elmúlt év kapcsán elmond-
hatom, hogy sikeres évet zártunk.
Jelentõs elõrelépések történtek a
sportkoncepcióban megfogalma-
zott célkitûzések, így a létesítmény
helyzet javítása és az utánpótlás ne-
velés fejlesztése érdekében. Tovább-
ra is szeretnénk minél több helyi és
környékbeli gyereket bevonni a
sportéletbe. Nem vártunk gyors si-
kereket, türelmesek vagyunk, de
úgy érzem, hogy jó úton haladunk,
melynek jelei már az elmúlt évben is
jelentkeztek. 

– A létesítmények feltételeinek
javulása szemmel látható. Az után-
pótlás nevelésben történt változá-
sok elsõsorban azok számára látha-
tóak, akiknek gyermekei érintettek.
Milyen változások történtek itt?

– A labdarúgás utánpótlás neve-
lését átgondolva az elmúlt évben
egy fõállású és egy mellékállású
szakedzõ alkalmazásával elindult
egy szakmailag átgondolt utánpót-
lásképzés, ahol mintegy 60 gyerek a
korának megfelelõ edzésprogram-
ban vesz részt. A Bozsik program
versenyein már szép eredményeket
értek el, és a fejlõdés a diákolimpia
küzdelmeiben is észrevehetõ, s ki-
alakulni látszik egy jó közösség is,
melynek köszönhetõen a gyerekek
és a felnõttek életében is fontos sze-
repet tölt be a sport. Célunk volt,
hogy a lányok részére is biztosítsunk
lehetõséget sportolásra szakképzett
edzõk irányításával. Erre ad lehetõ-
séget a kosárlabda sportág. Verseny-
zési lehetõség az õ számukra is biz-
tosított, több tehetséges kislányra
már az edzõk is felfigyeltek. A
sportág közel áll a szívemhez, hisz
én is versenyszerûen kosárlabdáz-
tam, így személyesen ismerem Hugit
és Erzsi nénit, akikrõl elmondhatom,
hogy a legjobb utánpótlásedzõk kö-
zött vannak, így diákjaink a legjobb
képzésben részesülnek.

Nem mehetünk el szó nélkül az
asztalitenisz sportágban elért sike-
rek mellett sem, hisz az utánpótlás

nevelés érdekében foglalkoztatott
szakedzõnek is köszönhetõen a
Flórek testvérek (Tamás és Viktor) a
diákolimpia városkörnyéki bajnok-
ság megnyerése után most a megyei
döntõre készülhetnek, melyre a kö-
zelmúltban nem volt példa.

Büszkék vagyunk az úszóinkra is,
akik évrõl évre dicsõséget hoznak is-
kolájuk és a város számára. Biztos va-
gyok benne, hogy az ígéretes tehet-
ségek tovább tudják folytatni sport-
pályafutásukat, de azt is ígérhetem,
hogy a jövõben is minden zalakarosi
kisgyerek megtanul úszni, ehhez a
feltételeket megteremtjük.

Köszönettel tartozunk a Móra-is-
kola igazgatónõjének, aki az után-
pótlás neveléshez, a gyerekek fejlõ-
déséhez minden segítséget megad.

– A felnõtt csapatok teljesítmé-
nyét hogy értékelné?

– Remekül szerepeltek felnõtt
csapataink az elmúlt évben. Nagy
örömömre szolgál, hogy az újjáala-
kult felnõtt labdarúgó csapat siker-
rel szerepel a megyei bajnokságban,
s a sikereket zalakarosi játékosokkal
érték el. Ha kilátogatnak a mérkõzé-
seikre, már láthatják, hogy milyen
sok kisgyerek szaladgál a pálya mel-
lett. Néhány anyukával és gyerme-
kemmel én is a pálya mellõl szurko-
lok a „fiúknak”, de szeretném, hogy
még több családos anyuka és apuka
látogatna ki a hazai mérkõzésekre, s
így az igazi családi programmá ala-
kulna. 

Felnõtt asztaliteniszezõink mind
az NB III-as, mind a megyei bajnok-
ságban remekeltek, hisz az elõbbiek
újoncként is odaértek a dobogóra,
míg a „megyeisek” pontveszteség
nélkül megnyerték a bajnokságot.

Az ugyancsak NB III. bajnokság-
ban szereplõ tekecsapatunk az el-
múlt bajnokság végén a középme-
zõnyben fejezte be a küzdelmeket,
de náluk is tapasztalható a fejlõdés,
hisz a jelenleg is zajló bajnokságban
már a dobogóért harcolnak. A kis-
térség sporteseményeinek üde szín-
foltja az amatõr tekések bajnoksá-
ga, melyen természetesen települé-
sünk csapata is szerepel.

A másik fontos alappillére a
sportkoncepciónak a létesítmények
helyzetének javítása. Az elmúlt év-
ben átadásra került egy 20 x 40 m
méretû, mûanyag borítású, villany-
fényes, többfunkciós sportpálya, va-
lamint egy grundméretû, mûfüves

pálya. E pályák a lakosság sportolási
lehetõségeit is bõvítik. Büszke va-
gyok arra, hogy az óvodában torna-
szoba került kialakításra, megte-
remtve ezzel a legkisebbek számára
is a testmozgás lehetõségét.
Zalakaros Város Önkormányzata a
továbbiakban is igyekszik minden
támogatást megadni. 

– Év végén zárult a társasági
adók felajánlásának idõszaka. Spor-
tolóink milyen jellegû támogatáso-
kat mondhatnak magukénak?

– Koordinálásommal a Zalakaros
Sportjáért Közhasznú Közalapítvá-
nyon keresztül jelentõs összeg folyt
be a vállalkozók társasági adójából
(TAO). Ezúton is szeretnék köszöne-
tet mondani mindazon vállalkozók-
nak, akik adójukkal, illetve egyéb
hozzájárulásukkal támogatják, tá-
mogatták a sportéletet. Az összeg-
bõl az utánpótlás költségeit (felsze-
relések, labdák, edzõi díjak, utazási
költségek) finanszírozhatjuk, vala-
mint tárgyi eszközöket (mobil ered-
ményjelzõ, mobil utcai kosárlabda
palánk) vásárolhattak.

– Milyen tervekkel várja Ön a
2013-as évet, már ami a sportot il-
leti?

– Terveim között szerepel a sala-
kos futópályák felújítása, és egy
nemzetközi mérkõzések megrende-
zésére is alkalmas mûfüves labdarú-
gó pálya megépítése. Ennek elõké-

szítését egy bizottság már meg is
kezdte. Ha a város költségvetése a
nagy beruházások mellett engedi,
remélem, hogy megépítjük a pályát.
Véleményem szerint ez a nemzet-
közi edzõtáborozások megindításá-
hoz szükséges, ami az idegenforgal-
mi szezont is meghosszabbíthatná,
megindítva ezzel a sportturizmust
is. Természetesen tovább folytatjuk
az utánpótlás nevelési programun-
kat, ehhez lehetõségeinkhez mérten
a továbbiakban is minden támoga-
tást megadunk. Nagyon szeretném,
ha a megépülõ élménytó és
ökoparkhoz sikerülne sportcentrikus
attrakciókat telepíteni.

Szorgalmazom egy szabadtéri
fitness park létrehozását, amely
nemcsak a fiatal, hanem az idõsebb
korosztálynak is tovább bõvíthetné
az aktív szabadidõ eltöltési lehetõ-
ségeit.

Bízom benne, hogy a kormány-
zati törekvések is folytatódnak, így
a társasági adóból további forráso-
kat tudunk biztosítani Zalakaros
sportéletének fejlõdéséhez.

Eredmények és újabb tervek
a sport minden területén

ÉVÉRTÉKELÕ DEUSTCHNÉ LANG ERIKA ALPOLGÁRMESTERREL

TEKE – JÓL INDÍTOTTÁK AZ ÉVET
Remekül kezdõdött az év városunk tekézõi számára. Az újév el-

sõ versenyére Vonyarcvashegyen került sor, ahol mind az NB III-as,
mind az amatõr csapat indult a Hollósi emlékversenyen.

Az NB-s csapatok versenyében a Szûcs Lajos (391 fa), Tombor
Nándor (401 fa), Takács István (414 fa) és Hajdu Kálmán (427 fa) al-
kotta csapat elsõ helyen végzett. A húsz csapat részvételével meg-
rendezett, erõs mezõnyt felvonultató tornán NB III-as, NB II-es, va-
lamint NB I-es csapatokat sikerült maguk mögé utasítaniuk.

A tornán külön versenyeztek az amatõr tekézõk. A 14 csapatos
mezõnyben városunk amatõr tekézõi (Török László, Horváth Fe-
renc, Vékony Zsolt, Szilágyi István) sem akartak lemaradni az NB-s
csapatunktól, remek teljesítménnyel õk is az elsõ helyen végeztek.  

Takács István, a tekeszakosztály vezetõje elmondta: reméli, hogy
jó formájukat sikerül átmenteni a január 20-tól folytatódó NB III. baj-
nokságra, s így sikeresen szerepelnek a tavaszi mérkõzéseken. Je-
lenleg mindössze 3 ponttal lemaradva az elsõ helyezettõl a negye-
dik helyen állnak, de kedvezõ a sorsolás, így minden remény meg-
van az elõrelépésre. Az ingyenesen megtekinthetõ hazai mérkõzé-
sek vasárnaponként 9.00 órai kezdettel a Betyár Csárda tekepályá-
in kerülnek megrendezésre, melyre a tekesportot szertõ szurkoló-
kat, érdeklõdõket szeretettel várnak.
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Városkörnyéki diákolimpia fo-
ci (2012. 12. 05.) – 1. helyezés . Csa-
pattagok: Balogh Levente, Gergely
Gábor, Olasz Barnabás, Szörcsök Hu-
nor, Vékony Bence, Vörös Márk,
Varga Ákos, Stampf Marcell,
Mátyus Anna, Lechner Verner.
Edzõ: Török Tamás.

Idegen nyelvi-angol ének ver-
seny (2012. 12. 12., Nagykanizsa) –
2. helyezés. Csapattagok: Horváth
Tamara, Kovács Luca, Turkovics Re-
beka, Neumajer Kitti. Felkészítõ ta-
nár: Lengyel Éva.

Karácsonyi ének- és versmon-
dó verseny (Nagykanizsa, 2012. 12.
14.) – 3. helyezés. Illés Zoltán 5. osz-
tály. Felkészítõ: Benkõné Gulyás
Edit.

Városi Úszó Diákolimpia váltó-
versenyek (2012. 12. 17., Nagykani-
zsa, Városi Uszoda). Váltóink ered-
ményei: III. korcsoport, lányok 1.
hely: Kovács Luca, Egry Miléna,
Turkocics Rebeka, Horváth Tamara.
III. korcsoport, fiúk 3. hely: Koma
Bence, Illés Zoltán, Kánnár Máté,
Kun János. IV. korcsoport, fiúk 3.
hely: Szörcsök Martin, Tóth Róbert,
Dragina Adrián, Présel Roland.

Városkörnyéki Úszó Diákolim-

pia (2012. 12. 19., Nagykanizsa, Vá-
rosi Uszoda). Jelmagyarázat: gyors-
úszás (GY), mellúszás (M), hátúszás
(H)

Eredmények: Olasz Barnabás I.
kcs. 1. hely (GY), 2. hely (M). Novák
Máté  I. kcs. 3. hely (GY), 1. hely (H).
Novák Lázár  I. kcs. 4. hely (GY), 2.
hely (H). Horváth Lili  I. kcs. 3. hely
(GY), 2. hely (H). Turkovics Gerda  I.
kcs. 2. hely (GY), 4. hely (H). Molnár
Anna II. kcs. 2. hely (GY), 1. hely (H).
Vass Barbara  II. kcs. 4. hely (H).
Nagy Marcell  II. kcs. 4. hely (GY).
Strobl Áron II. kcs. 2. hely (GY), 1.
hely (M). Tóth Patrik  II. kcs 3. hely
(GY), 2. hely (H). Ács Linett II. kcs. 3.
hely (GY), 2. hely (H). Lengyel Sára II.
kcs. 3. hely (H). Sair Sophie II. kcs. 4.
hely (GY). Koma Bence  III. kcs. 1.
hely (GY), 1. hely (M). Darnai Réka
III. kcs. 1. hely (GY), 1. hely (M). Egry
Miléna  III. kcs. 2. hely (GY), 4. hely
(M). Kun János  III. kcs. 2. hely (GY),
1. hely (H). Kánnár Máté III. kcs. 2.
hely (M). Kovács Luca III. kcs. 3. hely
(M). Turkovics Rebeka III. kcs. 3. hely
(GY), 1. hely (H). Szörcsök Martin IV.
kcs. 1. hely (GY), 2. hely (H). Felkészí-
tõ: Szabó Szilárd  és  Kovács Tamás.

Idegen nyelvi-angol ének ver-
seny (2012. 12. 12., Nagykanizsa) –
2.helyezés. Felkészítõ tanár: Len-
gyel Éva. Csapattagok: Horváth Ta-

mara, Kovács Luca, Turkovics Rebe-
ka, Neumajer Kitti, 

Karácsonyi ének- és versmon-
dó verseny (2012. 12. 14., Nagykani-
zsa) – 3. helyezés. Illés Zoltán 5.
osztály. Felkészítõ: Benkõné Gulyás
Edit

Városi Úszó Diákolimpia váltó-
versenyek (2012. 12. 17., Nagykani-
zsa, Városi Uszoda)

Váltóink eredményei:
II. korcsoport, fiúk 5. hely: Strobl

Ábel, Nagy Marcell, Tóth Patrik,
Molnár Attila.

III. korcsoport, lányok 1. hely: Ko-
vács Luca, Egry Miléna, Turkocics Re-
beka, Horváth Tamara.

III. korcsoport, fiúk 3. hely: Koma
Bence, Illés Zoltán, Kánnár Máté,
Kun János.

IV. korcsoport, fiúk 3. hely:
Szörcsök Martin, Tóth Róbert,
Dragina Adrián, Présel Roland.

Városkörnyéki diákolimpia fo-
ci 1. helyezés. (2012.12.05.)

Csapattagok: Balogh Levente,
Gergely Gábor, Olasz Barnabás,
Szörcsök Hunor, Vékony Bence, Vö-
rös Márk, Varga Ákos, Stompf Mar-
cell, Mátyus Anna, Lechner Verner.
Felkészítõ tanár: Kovács Tamás.

Versenyeredmények PROGRAMOK:
Január ....., 13.00:

TÉLI SPORTOK DÉLUTÁNJA
„ Sportolj és Nyerj”

(szombat vagy vasárnap, 
amikor a hóviszonyok 

megfelelnek a program 
megrendezéséhez)
Zalakaros, Parkerdõ

Szervezõ: Közösségi Ház

Január 18. (péntek) 17.00:
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

(helyi mûvészeti 
csoportok fellépése)

Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Közösségi Ház

Január 26. (szombat) 14.00:
FARSANG

Zalakaros, Közösségi Ház
Szervezõ: Közösségi Ház

Január–Március:
ZALAKAROS ÉS TÉRSÉGE 

TEKE CSAPATBAJNOKSÁG
(tavaszi forduló)

Zalakomár, Teke pálya
Szervezõ: Közösségi Ház

KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:

Január 7, 14 (hétfõ) 17.00
DALÁRDA PRÓBA

Zalakaros, Közösségi Ház

Január 18. (péntek) 17.00
DALÁRDA FELLÉPÉS

Zalakaros, Általános Iskola

Január 2, 16, 30 (szerda) 13.00
EZÜST KLUB

Zalakaros, Közösségi Ház

Január minden pénteken 18.00
Bottal-fogó

Zalakaros, Közösségi Ház

Január minden pénteken 19.00
KAROSI IFJAK KÖRE

Zalakaros, Közösségi Ház

Január minden csütörtök
17.00, szombat 09.00

NÉPTÁNC
Zalakaros, Közösségi Ház

Január minden kedd, 
péntek 16.30
SHOTOKAN

Zalakaros, Közösségi Ház

Január minden szombat 14:00
Maszatka Kreatív- és rajzkör

Zalakaros, Közösségi Ház


