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Változás, kihívások az új iskolaévben
Elkezdõdött a 2013/2014-es
tanév szeptember 2-án. A Móraiskola auláját is megtöltötték az
ünnepélyes tanévnyitóra a diákok, pedagógusok, szülõk, akiket
Grófné Csatos Andrea iskolaigazgató köszöntött.
Külön üdvözölte az elsõ osztályosokat is: õk 29-en most lépték át
elõször az intézmény kapuját; ki lel-

TANÉVKEZDÉS

Látogatói
rekordok
Egyértelmûen eredményes, a tavalyi évhez viszonyítottan határozottan
forgalmasabb nyarat tudhat maga
mögött a Zalakarosi Fürdõ. E kijelentés
akkor is megállja a helyét, ha a nyári
szezont e cikk keletkezésekor még
nem zárta le a fürdõ, azaz az adatok
augusztus 31. elõttiek. A számítógépes rendszernek hála azonban naprakész információkkal lehet szolgálni a
belépõjegyek megváltásáról.
– A szélsõséges idõjárás miatt –
gondolok itt a meglehetõsen téliesen indult tavaszra – nálunk is kifejezetten rosszul indult az év, ennek ellenére a nyári hetekre a forgalmunk kedvezõen alakult – nyilatkozta megkeresésünkre dr. Burján Richárd, a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. vezérigazgatója.
(Folytatás a 6. oldalon.)

kesen, örömmel,
ki megszeppenve, mert bizony
eltörött a mécses
néhány kisgyereknél. Biztosan
nem könnyû a
váltás az óvoda
után nekik sem,
mint
ahogyan
pedagógusok,

szülõk, gyerekek számára sem lesz
könnyû az évkezdet, hiszen rengeteg változást tartogat ez a tanév
mindenki számára.
Miben is állnak a változások? Errõl olvashatnak összefoglalót lapunk 4–5. oldalán.

ZALAKAROSON
48 EZER VENDÉG
A Balaton turizmusának
motorja ez évben Hévíz és
Zalakaros volt mindeddig. A
Központi Statisztikai Hivatal
besorolásában ugyanis a balatoni üdülõkörzethez nem
pusztán a part menti települések tartoznak: a tó üdülõkörzetének része Hévíz és
Zalakaros is. Az idei elsõ féléves adatok szerint ráadásul
ezek, a meleg vizû fürdõikrõl
ismert települések a balatoni
turizmus motorjai voltak.
A régióban január és június vége között a legtöbb
vendéget és vendégéjszakát
Hévíz tudta felmutatni. A tófürdõjérõl ismert településre
91 ezer vendég érkezett,
akik 471 ezer vendégéjszakát
töltöttek a településen. Ez
azt jelenti, hogy a komplett
balatoni üdülõkörzet vendégforgalmának közel 20
százalékát, a vendégéjszakáknak pedig közel 33 százalékát
Hévíz
adta.
Zalakaroson 48 ezer vendég
162 ezer vendégéjszakát töltött. A vendégszámos toplistán Hévíz és Zalakaros közé
Siófok ékelõdött be 77 ezer
vendéggel és 170 ezer vendégéjszakával.
A leglátogatottabb balatoni
településeken
és
Zalakaroson is a hazai vendégek domináltak az elsõ
félévben. A kivételt Hévíz jelenti, ahová a vendégek
több mint a fele külföldrõl
érkezett.
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TISZTELT ADÓZÓK!
A második félévi helyi adók késedelmi pótlékmentes befizetési
határideje szeptember 16. napja. Zalakaros Város Önkormányzata 2013. június 1. napjától bankot váltott, az OTP Banknál vezetett alábbi adószámlák élnek:
Építményadó:
11749015 – 15432230 – 02440000
Magánszemélyek kommunális adója:
11749015 – 15432230 – 02820000
Helyi iparûzési adó:
11749015 – 15432230 – 03540000
Gépjármûadó:
11749015 – 15432230 – 08970000
Késedelmi pótlék:
11749015 – 15432230 – 03780000
Bírság számla:
11749015 – 15432230 – 03610000
Beszedett idegenforgalmi adó:
11749015 – 15432230 – 03090000
Amennyiben a csekkes adóbefizetés helyett a bankszámláról
történõ utalást választják, kérjük, hogy az utalás közleményi rovatában a kiküldött számlaegyenleg értesítõn lévõ kivastagított
befizetõ azonosítót – ami maximálisan négy számjegy lehet –
adófizetésre kötelezett neve mellett szíveskedjenek feltüntetni.
Amennyiben Önnek bármely más befizetési kötelezettsége áll
fenn az Önkormányzattal szemben – közmû részlet, bérleti díj, lakbér stb. – az alábbi számlára kell teljesítenie:
Zalakaros Város Önkormányzat fizetési számla:
11749015 – 15432230
Otthonhasználat díjat
a 11749015 – 15432230 – 10060005 bankszámlára kell teljesíteni.
A Közös Önkormányzati Hivatal számlaszáma:
11749015 – 15808457
Pénzügyi Osztály

BURSA-ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZAT
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2011.
(VI.10.) önkormányzati rendeletével a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok támogatására
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT.
A rendelet hatálya középfokú közoktatási intézményekbengimnázium, szakközépiskola, szakiskola – (továbbiakban középiskola) tanulmányaikat nappali tagozaton folytató, zalakarosi lakóhelylyel rendelkezõ, életvitelszerûen a lakóhelyen tartózkodó, kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért tanulókra terjed ki.
A pályázat benyújtásának határideje 2013. szeptember 16.
A határidõ elmulasztása jogvesztõ hatályú.
Érdeklõdni lehet személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal 1.
számú szobájában, vagy telefonon (93/340-100/112 mellék).
A pályázati adatlapok átvehetõk a Közös Önkormányzati Hivatal 1.
számú szobájában, valamint letölthetõ a
http://www.zalakaros.hu/subal_docs/Kozepiskolai%20osztondij.doc
internetcímrõl.

FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy aki a
régi Saubermacher-es hulladékgyûjtõ edényét nem cserélte le
Zalaispa feliratú hulladékgyûjtõ edényre, haladéktalanul jelentkezzen a Karos-Park Kft. behiáki telephelyén, mivel a Zalaispa
Zrt. a jövõben csak ezen hulladékgyûjtõ edényekbõl szállítja el
a hulladékot.
Kérjük, hogy a Saubermacher-es hulladékgyûjtõ edényeket tisztán szíveskedjenek a megjelölt telephelyen leadni, mert csak ebben
az esetben tudunk Zalaispa Zrt-s edényt biztosítani.

FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata „fenntarthatóság és turizmus”
pályázat útján 30 db 400 l-es komposztáló edényt szerzett be a
környezetbarát hulladékgazdálkodás segítése érdekében, melyet a lakosság számára ingyenesen használatra kíván átadni.
Ezen intézkedésével szeretne hozzájárulni az önkormányzat a környezettudatos szemlélet erõsítéséhez.
A lakossági Igényeket a Karos-Park Kft. 93/340-924-es telefonszámán szíveskedjenek jelezni. A komposztáló edények kiosztása bejelentési sorrendben a készlet erejéig történik.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
FORGALMI REND ÉS PARKOLÁSI REND VÁLTOZÁSRÓL
Felhívjuk a lakosság és az utazó közönség figyelmét, hogy 2013.
szeptember 2-tõl elkezdõdnek a zalakarosi autóbusz pályaudvar felújítási munkái.

ENNEK KÖVETKEZMÉNYE, HOGY AZ AUTÓBUSZ
PÁLYAUDVAR KÖRÜL FORGALMI REND VÁLTOZÁS
LÉP ÉLETBE. ETTÕL AZ IDÕPONTTÓL
A PARKOLÁSI REND IS VÁLTOZIK.
A Polgármesteri Hivatal és a Posta épülete elõtti, illetve a pavilonsor mögötti parkoló helyeken tilos parkolni a fenti idõponttól a felújítási munkák befejezésig, melynek várható idõpontja 2013. december 31.
Kérjük, hogy a zavartalan autóbusz közlekedés biztosítása érdekében szíveskedjenek gépjármûveikkel a megjelölt parkoló helyeket szabadon hagyni és máshol elhelyezni azokat.
A felújítási munkák ideje alatt a parkolási lehetõség a „400-as”
parkolóban, valamint a Nyírfa, Akácfa és Hársfa utcákban biztosított.
Türelmüket és megértésüket kérjük a felújítási munkák ideje
alatt.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Amint arról korábban olvashattak már lapunkban, a képviselõ-testület döntött arról, hogy a
jelenlegi Közösségi Ház helyén
egy új közösségi teret hoz létre.
Határoztak arról is, hogy készüljön egy döntés-elõkészítõ tanulmányterv, mely megalapozza az
új Közösségi Ház megvalósításának mûszaki és pénzügyi körülményeit, illetve a testület elfogadta a leendõ tervezési programot is.
– A közelmúltban kaptunk kézhez egy munkaközi tervet, melynek elemzése során kiderült, hogy
az általunk megfogalmazott program alapján megvalósítandó új
Közösségi
Ház
mintegy
500.000.000 forintba kerülne abban az esetben, ha az építkezés
egy ütemben valósulna meg, és az
építéssel együtt a ház környezetének teljes rendezése is megtörténne. Azt is megvizsgáltuk, hogy a
jövõ évben rendelkezésre álló
pénzügyi keret bruttó 200.000.000
forint. Ez alapján két megoldási
lehetõség van. Egyik az, hogy a
képviselõ-testület által már megismert tartalommal bíró tervet jelentõs mértékben csökkenteni
kell, mivel az elõzetes költségbecslések – melyek mindent figyelembe vesznek (bontás, berendezés, megközelítés) – közel 500
milliós bekerülést jelentenének.
Ebben az esetben az épület alap-

Bontani és építeni
KÉRDÉSEK A KÖZÖSSÉGI HÁZ MEGÚJÍTÁSA KÖRÜL
területét, a kiszolgáló helyiségek,
illetve azok méreteit kellene mérsékelni. A másik lehetõség pedig a
két ütemben történõ megvalósítás lenne és a 2014.évi költségvetésben az I. ütem megvalósítása
kerülne betervezésre – tájékoztatott az építéssel kapcsolatban
Novák Ferenc polgármester.
A kérdés természetesen a testület elé került, mely augusztus 29-i,
rendkívüli ülésén vitatta meg azt.
Az ülésen közelebbrõl vizsgálták
meg a képviselõk a kétütemû építés lehetõségét. Eszerint ebben az
esetben az építkezés elsõ ütemeként a meglévõ, régi kultúrház helyett egy új, korszerû épületet építtet a város, mely a rendelkezésre álló idõ alatt az ismert pénzügyi
konstrukcióval biztonsággal megépíthetõ 2014. augusztus 31-re. Az
épület további funkciói késõbb,
ütemezhetõen valósíthatók meg.
Az elsõ ütemben történõ építkezés részeként elkészülne egy nagyterem (konferencia terem), mely
300 fõ befogadására alkalmas. A
termet mobil falak segítségével
szekció termekre oszthatóan alakí-

tanák ki, helyet kapna itt egy 8x12
m-es színpad, két öltözõblokk, színpad mögötti raktár, irodák és irattár,
ruhatár, mellékhelyiségek és fogadótér. Hosszas vita után végül nem történt konkrét állásfoglalás a témá-

ban. Az építkezés ügye szeptember
közepén ismét testület elé kerül úgy,
hogy akkor már a két ütemben történõ építés pontos számításai állnak
rendelkezésre, melyek tükrében felelõs döntés hozható.

TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓT SZERVEZNÉNEK
Zalakaros három testvérvárosa, valamint Nedelisce küldöttségét szeretné fogadni városunk egy uniós pályázat segítségével a
közeljövõben.
A pályázat benyújtásáról nemrég döntött a képviselõ-testület. Így Zalakaros részt vesz a „Testvérvárosi találkozók” címû pályázatban, amelyet az Európai Bizottság írt ki.
A pályázat benyújtásának célja a partnertelepülési kapcsolatok erõsítése, a programkínálat bõvítése, a helyi lakosok bevonása a programok lebonyolításába.
Zalakaros Asperhofen, Puchheim, Olesno és Nedelisce küldöttségét és mûvészeti csoportjait fogadná, több napos mûvészeti és
gasztronómiai találkozó keretében. A programok költsége a pályázati kiírás szerint teljes mértékben elszámolható.
A küldöttségek fogadására több idõpont is felmerült, a legideálisabbnak a júliusi folklórest tûnik.
A pályázat elkészítésével a InnoConsult Group Hungary Kft.-t
bízták meg.

Szobrot emelnek
Szobrot kap a fürdõ fogadóépülete elõtti tér, a jelenlegi szökõkút helyén. Hogy pontosan milyen alkotás kerüljön ide, arról a
képviselõk döntenek. Egy korábbi ötletpályázatnak köszönhetõen
már rendelkezésre áll egy szoborterv, mely a „PÁROSAN” címet viseli. Ez az alkotás elkészíthetõ fehér és vörös mészkõbõl, illetve
üvegbõl is (a tervek a mellékelt látványrajzon láthatók), de felmerült az is, hogy a Vízipók Csodapók gyermekvilágot szimbolizáló
mû kerüljön a fürdõépület elé.
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Iskolaév: újdonságok, változások
Az elmúlt tanévben a legtöbb hazai iskola állami fenntartás alá került, többek között a Móra-iskola is.
Akkor azt mondtuk: mindebbõl a diákok mit sem vesznek majd észre. Ez így is történt, most is így van.
A nyár végén megjelent új közoktatási törvény azonban annál inkább tartogat újdonságokat, olyanokat,
melyeknek bizony már a gyerekek is részesei. Az alábbiakban ezekrõl számolunk be. A változásokról Grófné Csatos Andrea, a Móra-iskola igazgatója tájékoztatott.

INGYEN KÖNYV
Azon túlmenõen, hogy a három vagy annál több gyermekes
családok ingyen juthatnak hozzá
a tankönyvekhez, a törvény minden elsõ osztályos számára biztosítja az ingyenes tankönyvellátást. A könyveket a Klebersberg
intézményfenntartó központ az
iskolai könyvtárakon keresztül
juttatja el az intézményekhez.
Nagyon fontos, hogy a gyerekek
a könyveket csupán ingyenes
használatba kapják, azokat év
végén vissza kell juttatni a
könyvtárnak, kivéve a munkatankönyveket. Érdemes tehát nagyon vigyázni a példányokra, hiszen a megrongálódott könyveket a szülõknek kell pótolni.

Új NAT,
Alsóban és felsõben is négy óráig
Komoly változás az elõzõ évekhez képest, hogy mind az alsó,
mind a felsõ tagozatosok esetében a kötelezõ és nem kötelezõ tantárgyakat az iskolában úgy kell beosztani, hogy a gyerekek 16 óráig
az iskolában tartózkodnak.

mindenképp segít abban, hogy a
gyerekek a pedagógustól támogatást kérjenek – mondta Grófné
Csatos Andrea.
Hozzátette: szeretnék, ha minden évfolyamot külön tudnának
tartani a délutáni órákban is, ám
ez nagymértékben függ a szülõk
által benyújtott felmentési kérelmek számától.
Azok, akik szeretnének 16 óra
után is felügyeletet kérni gyermekük
számára, szintén írásban kell, hogy
jelezzék ezt az iskola felé. Ilyen esetekben az intézmény 17 óráig tudja
megoldani a diákok felügyeletét.

Az oktatási minisztérium elfogadta az új Nemzeti Alaptantervet (NAT), melyet felmenõ rendszerben az 1. és az 5. évfolyamon
vezetnek be.
Az új NAT szerint változik az
egyes tárgyak tudásanyaga, így a pedagógusoknak a helyi tanterveiket
ehhez kell igazítaniuk. Nagyon sarkosan fogalmazva: elképzelhetõ,
hogy például ötödikes gyermekünk
történelembõl nem ugyanazt tanulja majd, mint másik, 5. osztályt korábban végzett gyermekünk, ne lepõdjünk meg tehát a változásokon!
Ugyancsak felmenõ rendszerben: az 1. és az 5. osztályban bevezetik az erkölcstan órákat, illetve a
hit- és erkölcstan órát. Az érintett

Az igazgatónõ elmondta: a szülõ
kérelmezheti gyermeke ez alóli felmentését az egész évre vonatkozóan és esetenként is. A kérelmet az
igazgató felé kell benyújtani írásban,
és az iskolavezetõnek mérlegelési joga van minden kérelem esetében.
– Számos programot szeretnénk kínálni a gyerekeknek, hogy
a délutáni óráikat is hasznosan
töltsék, ugyanakkor ügyelünk ar-

ra is, hogy az írásbeli feladataik
lehetõség szerint itt elkészüljenek. Ebben a kollégák nyilván
tudnak segíteni a gyerekeknek.
Biztosan lesz olyan tanuló, akinek
még otthon is szüksége lesz plusz
tanulásra, hiszen felsõ tagozatban, fõként 7-8.osztályban már
nem lehet olyan gyorsan és könynyen „elintézni” a felkészülést,
ám a délutáni itt tartózkodás

Ettõl a tanévtõl nem a korábban megszokott iskolabuszszal jutnak el a bejáró gyermekek az iskolába, hanem a menetrend szerinti Volán járatokat lehet és kell igénybe venni.
Az intézményfenntartó központ a Volánnal kötött szerzõdése értelmében a gyerekeknek éves (!) bérletet vásárol,
nagyon kell tehát vigyázni
ezekre, mert ha elveszik, az év
további hónapjaiban a szülõnek kell pótolni a bérleteket.

Buszozás Volán járatokkal
Grófné Csatos Andrea elmondta: az érkezõ buszoknál a gyerekeket várják a pedagógusok, s szintén
õk kísérik majd ki a diákokat iskola
után is a buszokhoz, így gondoskodva biztonságukról.
Gyermekeink biztonságát a májusban megváltozott KRESZ is
igyekszik szavatolni: a jelenlegi sza-

bály ugyanis úgy szól, hogy ha a
"gyermekszállítás" táblával megjelölt autóbusz vagy iskolabusz az úttesten áll, és használja a vészvillogóját, akkor az a gyermekek be- és
kiszállását jelzi. Ilyenkor a jármûvet
kikerülni vagy az autóbusz mellett
elhaladni csak fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel sza-

bad. Az új szabály szerint az ilyen
busz mellett csak 30 kilométeres
óránkénti sebességgel szabad elhaladni. További szigorítás az,
hogy ha az úttest nem alkalmas
párhuzamos közlekedésre, akkor
a busz mellett legalább 2 méteres távolságot tartva kell elhaladni.
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a tantervben és a mûködésben
Étlap a neten is

Ahogyan azt már megszokhattuk, a Móra-iskola
internetes oldalán tájékozódhatunk a gyermekeink számára összeállított étlapról is.
Az igazgatónõ felhívta a figyelmet arra: szigorú követelményeknek, havonta történõ
ellenõrzéseknek kell megfelelniük mind az ételek elkészítési módját, mind tárolását, mind
a felhasznált alapanyagokat illetõen. Az alapanyagok tekintetében éves szerzõdéseket
kötnek beszállítókkal, ám két
minõségi kifogás után szerzõdést bontanak.
A fõzéshez felhasznált
alapanyagok az elõírásoknak
megfelelõ feltételekkel rendelkeznek, és megfelelnek az
életkornak megfelelõ kalória
beviteli követelményeknek is.

ZENEISKOLA:
KEDVEZMÉNY
A MÛVÉSZETI
CSOPORTOK
TAGJAINAK
Folytatódik a zeneiskolai
oktatás is a Mórában, a tankerület engedélye alapján az
eddigi szakoktatók óraadóként folytathatják zeneoktatói tevékenységüket. A képviselõ-testület döntött a zeneiskolai térítési díjakról is a közelmúltban. Lényeges, hogy
az részesül kedvezményben a
tandíj befizetése során, aki
valamely mûvészeti csoport
tagjaként is tevékenykedik.

hit- és erkölcstan, napi testnevelés
gyerekek szüleinek már az elmúlt
tanév végén nyilatkozniuk kellett,
melyikre szeretnék járatni gyermekeiket. (A többség a hit- és erkölcstan órát választotta.) A többi évfolyamon a hittan tanítása fakultatív
óraként marad, az 1. és 5. osztályban a tanórák rendjébe épül be. A
hit- és erkölcstan órákat a Móra-iskolában a római katolikus, illetve a
református egyház képviselõi tartják, attól függõen, hogy a szülõk
mely vallást gyakorolják. Ezen órák
szakmai finanszírozását az egyházak látják el.
Az erkölcstan oktatása az állam
feladata, amit alsó osztályban tanítók, felsõ tagozatban szaktanárok
tartanak majd. Utóbbiak képzése
már tavasz végétõl zajlik is.
Lakott területen belül, a megállóból való kiálláskor nemcsak az autóbusznak, hanem az iskolabusznak
és a gyermekeket szállító busznak
is elsõbbsége van.
Kiegészült a KRESZ egy másik,
30 kilométeres sebességkorlátozással is. Ha "gyerekek léphetnek az
úttestre" piros keretû, háromszög
alakú tábla áll az úton, akkor az
alatta, kiegészítõ táblán szereplõ
távolságon belül csak ekkora sebességgel lehet hajtani.

Az erkölcstan órákon többek
között magatartásformákat, viselkedési attitûdöket mutatnak be játékosan, s ismertetik meg a nebulókat az erkölcsös hozzáállással. Az
élet bármely területe szóba kerülhet: a buszon való közlekedés, az
étkezés, a hölgyekkel szembeni
elõzékenység. A lényeg, hogy példákon keresztül, szituációs gyakorlatokkal fejlõdjön a gyermek ilyen
érzékenysége.
Újdonsága a tanévnek, hogy az
1–2. és az 5–6. évfolyamon bevezetik a mindennapos testnevelést. A
törvény szerint a heti öt testnevelésórából kettõt lehet kiváltani versenyszerû sportolással, ha a diák
rendelkezik egyesületi tagsággal
vagy amatõr sportolói sportszer-

zõdéssel. A kérelmet az iskolának
kell benyújtani, az adott sportszervezet igazolásával együtt. A heti
két órát ki lehet váltani iskolai
sportkörben való sportolással, illetve olyan oktatásszervezési formákkal, amelyeket a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezései meghatároznak. Ilyen
lehet például a táncoktatás.
Az iskolának ez esetben a testnevelõ pedagógus biztosítása, valamint a tornaterem használat megnyugtató beosztása jelent kihívást.
Grófné Csatos Andrea elmondta: elõfordulhat, hogy a tornateremben párhuzamosan két osztály
is tornázik majd, és igyekeznek az
eddigi sportfoglalkozások számára
is biztosítani a megfelelõ tornater-

mi ellátást. A testnevelés oktatásban pedagógusként segíti a munkát Jankovics Attila – a testnevelés
szakos pedagógust a gyerekek egy
része a Bozsik-program által már
jól ismeri, a szülõk a Közösségi Ház
vezetõjeként találkozhattak vele.
Az igazgatónõ elmondta: folytatódik az iskolai úszásoktatás is,
hiszen a fedett vízi gyermekvilágban biztosította a fürdõ az oktatás
lehetõségét. Minden évfolyam 10
alkalommal megy úszni, kivéve a
3.osztályosokat, akiknek 20 úszás
órájuk lesz.
Az úszást Szabó Szilárd távozása után – ahol eddig õ tartott órákat – Jankovics Attila tartja majd. A
gyerekek szállítását az iskola oldja
meg.

Térítési díj: változó befizetési feltételek
Az állami iskolák a fenntartó elõírása értelmében nem bonyolíthatnak pénzforgalmat
az intézményben, így a pénzbeszedés feltételei, módjai változnak a Móra-iskolát illetõen
is.
A szülõk ezentúl a Zrínyi utca 2. szám
alatt található gazdasági irodában fizethetik
be a térítési díjakat, de lehetõség van átutalással történõ számla kiegyenlítésre is.
Utóbbi esetében a szülõ papíralapon, vagy

egy általa megadott e-mail címre kapja a
számlát, melynek alapján átutalással fizeti ki
azt.
Az igazgató tájékoztatása szerint folyamatban van csoportos díjbeszedés lehetõvé
tétele is, mivel azonban az önkormányzat a
közelmúltban számlavezetõ intézményt váltott, ezt a lehetõséget csak csúszással tudják
bevezetni; a szülõket természetesen értesítik
majd.
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Újabb fejlesztés: megújul a fedett fürdõ
KORSZERÛ MEGOLDÁSOK SZOLGÁLJÁK A GYÓGYÁSZATI VENDÉGEK KÉNYELMÉT
Ebben az évben a Zalakarosi Fürdõ három átadást is jegyezhet: a
közelmúltban elkészült szauna udvart már ünnepélyesen is a vendégek rendelkezésére bocsátották, a jelenleg próbaüzemben mûködõ
fedett vízi gyermekvilág átadási ünnepsége a közeljövõben várható,
s hamarosan elkezdõdik a fedett fürdõ korszerûsítése is, melynek lezárásaként – karácsonyi ajándék gyanánt – egy újabb átadásnak lehetünk majd tanúi, részesei.
Köztudott, hogy a fedett részleg,
a jellegzetes legyezõépület és környezete a legkorábban megépített része
a Zalakarosi Fürdõnek – már csak
emiatt is indokolt a megújítása. A változtatásokra okot ad az is, hogy ennek az épületnek a környezetében
több szolgáltatási elem zsúfolódott
össze: szaunák, gõz, merülõ medence,
termál-úszómedence, büfé, étterem,
maga az épület zegzugos, sötét pihenõterekkel tûzdelt.

A felújítás során egyes helyiségcsoportok megszüntetésével, rendezésével, részleges és teljes bontásával egy összefüggõ pihenõ-, és
rekreációs zóna alakul ki, új kerti
kapcsolattal. A megújult fedett fürdõ kettõs megközelítése továbbra
is megmarad, de az üvegfalakkal
határolt közlekedõk a tereket átláthatóvá teszik.
A legyezõszerû épület alatti medencetér padozatának és homlok-

zati üveg portáljának felújítása nem
csupán az esztétikumot növeli, de a
racionálisabb energiagazdálkodást
is lehetõvé teszi.
A munkálatok során a gyógyászati blokk belsõ udvarában egy
gyógytorna medencét alakítanak
ki. Új eleme lesz az épületnek a tervezett tágas lépcsõház és panorámalift, mely a fedett fürdõt, a
strandkertet, és a kert szintjén lévõ,
ugyancsak megújuló étteremet köti majd össze. A meglévõ étterem
favázas, fedett vendégterét adó
épületrész bontását követõen létesül az új épületben a vendégtér, az
e fölött lévõ tetõterasz a fedett
fürdõ pihenõterét, s egyúttal a
szolgáltatás színvonalát is növeli. Az
étterem szintjén, a meglévõ tech-

nológia és a belsõ vendégtér területén korszerû konyhatechnológia
kialakítása tervezett, mely biztosítja a fürdõ vezetése által elvárt
gasztronómiai szolgáltatás színvonalának emelését.
A tervezett új lépcsõház és panorámás lift alsó szintjén kap helyet
az új férfi, nõi-, és akadálymentesen
kialakított WC blokk.
A tervezett bõvítmény elõtti tér
rendezésével a fürdõ fedett részérõl
a strandkertbe érkezõ vendéget a
megcélzott szolgáltatások színvonalához igazodó környezet fogadja.
A munkálatok költségeit a fürdõ
pályázati és saját forrásból fedezi, a
tényleges építkezés szeptember 2án kezdõdött és december közepén zárul.

Látogatói rekordok, várakozáson felüli árbevétel
(Folytatás az 1. oldalról.)
– A jó eredményhez mindig
szükséges a jó idõ, bár hozzáteszem, tavaly még az ideinél is
kedvezõbb volt az idõjárás, hiszen tavaly az augusztus is hibátlan volt, idén azonban közel tíz
nappal kevesebb ideális strandidõ
volt augusztusban. A siker másik
oka az új létesítményeinkben, az
új, családbarát fürdõ stratégiában
keresendõ.
De, hogy adatokkal is alá legyenek támasztva e kijelentések:
az elmúlt év júliusához viszonyítottan a belépõk száma 17 száza-

KIEMELKEDÕ NYARAT ZÁRHAT A FÜRDÕ
lékkal volt magasabb idén, augusztusban pedig az elmúlt év
ugyanezen idõszakához képest
úgy tûnik, hogy mind létszámban, mind árbevételben sikerül
meghaladni a tavalyi kiváló augusztust is (ennek a hónapnak a
pontos adatai szeptember közepén jelennek meg). Az idei nyár
árbevételét tekintve legalább tíz
százalékkal haladja meg az elõzõ
évit. Jelentõsen emelkedett a csa-

ládi belépõk, illetve a komplex
belépõk vásárlásának számossága,
ami stratégiai fontosságú a cég
gazdasági sikere tekintetében,
egyben visszajelzés a tulajdonosnak és a cégvezetésnek, hogy jó
döntés volt a gyógyászat mellett
a családosokat célközönségként
megszólítani – hangsúlyozta Burján Richárd.
Mint mondta: a belsõ gyermekvilág átadása óta napi 4- 500 komp-

lex jeggyel többet értékesítettek (a
fedett tér augusztus 8. óta üzemel
– a szerk.), és bár nyilván most erõteljes érdeklõdéssel fordul mindenki
az újdonság felé, reális elvárás, hogy
a kinti és benti gyermekvilág a következõ idõszakban is komoly látogatószámot generál.
S a fürdõi „legeknél” maradva:
augusztus 18-19-én a Zalakarosi
Fürdõ meghaladta minden eddigi
legnagyobb árbevételét. Az összes
belépõszám elkerülte a 8500-at, a
napi árbevétel a szállásadók jegyvásárlásaival együtt mindkét napon felülmúlta a 15 millió forintot.
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Táborral kezdõdött a szezon a gyerekeknél
AZ ELSÕ EDZÉSEK UTÁN TÖBBEN IZOMLÁZAT KAPTAK
Legutóbbi számunkban már jeleztük, hogy nemcsak a felnõtteknek, hanem a gyerekeknek is megkezdõdik a labdarúgó szezon. A
kezdetet a gyerekeknél a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Alapítvány
szervezésében megvalósult labdarúgó tábor jelentette.
Török Tamás vezetõedzõ elmondta, hogy a nyári szünidõ utolsó
hetében 5 korosztályból (U7, U9,
U11, U13, U15) összesen 28 gyerek
vett részt a tábor programjain. A táborban nemcsak a Móra Ferenc Általános Iskola nebulói vettek részt,
hanem más iskola diákjai is, akikkel 2
csoportban (alsósok, felsõsök) fog-

lalkoztak az edzõk. A délelõtti órákban volt az edzés, ahol a gyerekek
az újonnan beszerzett eszközöket
kipróbálhatták, míg az iskolában elfogyasztott ebéd után filmnézés és
egymás elleni focizás szerepelt a
programban. A napközis rendszerben lebonyolított tábort színesítette
a strandfürdõ, valamint a zalaszabari

kötélpálya és kalandpark meglátogatása, melyet ezúton is köszönnek
a Szabadics családnak a szervezõk és
a gyerekek egyaránt.
A szakmai munka Török Tamás
és Jankovics Attila edzõk vezetésével folyt, de mind az edzésben, mind
az egyéb programok lebonyolításában, illetve a gyerekek felügyelésében sokat segítettek ifj. Farkas Vilmos és Olasz Zsolt, a felnõtt csapat
tagjai. Török Tamás elmondta, hogy
bár az idõjárás nem mindig volt kegyes hozzájuk, s így néha beszorul-

tak a tornaterembe, összességében
egy jól sikerült táborban vettek részt
a gyerekek. A hétfõi edzés után a
nyári tétlenség (pihenés) miatt bizony többen izomlázzal jöttek vissza
a keddi edzésre, de dicséretükre legyen mondva, õk is végig részt vettek a tábor programjain. A szakmai
munka immár a Bozsik-program keretein belül már szeptember elsõ
hetében folytatódik, ahol az U7 és
U9 korosztály tagjai heti 2, míg a
többiek heti 3 edzésen vesznek
részt.

A ZALAKAROSI
VÁROSI ÉS ISKOLAI
KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA
Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda: 9.30–10.30, 12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: 9.30–11.30
Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde,
Közösségi Ház és Könyvtár
Zalakaros elérhetõsége:
Telefon: 06-30/631-1526
E-mail: konyvtar@zalakaros.hu
zkaroskonyvtar@gelkanet.hu

NB II-ben a tekések
Zalakaros tekecsapata – melyet
13 éve alapított Bazsó Ferenc - a megyei másodosztályból indulva a
2013/2014-es évet az országos NB IIes bajnokságban kezdheti. Zalakaros
sporttörténetében NB II-es bajnokságban szerepelni egyedüli teljesítmény, ezt a sikert a csapat a
2012/2013. évi NB III. bajnokságban
megszerzett 3. helyezéssel érte el.
– Mérkõzéseink egy része a Betyár Csárda tekepályáin zajlott, a
másik részét az ellenfeleink tekepályáin vívtuk. A bajnokság mellett
sikeresen szerepeltünk Vonyarcvashegyen,
Zalaszentgróton,
Zalakomárban és Bázakerettyén is a
különbözõ teke emlékversenyeken,
ahonnét kettõ elsõ, egy második és
egy harmadik hellyel sikerült hazatérniük az NB II-es bajnokságot kiharcoló játékosoknak. Versenyeink

biztosításához szeretnénk köszönetet mondani Zalakaros város önkormányzatának, mely a mûködéshez szükséges anyagi támogatást
nyújtja. Továbbá köszönettel tartozunk Tompa Ferenc vállalkozónak –
kizárólagos szponzorunknak – az új
sportfelszerelésünkért, ami megfelel az NB II-es színvonalnak. A jövõben is megteszünk mindent azért,
hogy ne csak a szerelésünk, hanem
a játékunk is színvonalas legyen,
ehhez bárminemû felajánlást a továbbiakban is köszönettel veszünk
– mondta el lapunknak Takács István
szakosztályvezetõ.
Végezetül álljon itt azok névsora,
akik e sikert kivívták: Török Tamás,
Tombor Nándor, Hajdú Kálmán,
Szûcs Lajos, Tóth István, Éder Zsolt,
Hegedûs Tamás, Koma László, Bazsó
Ferenc, Takács István.

SPORTOLJ ÉS NYERJ!
Örömmel tájékoztatjuk a diáksereget, hogy immár negyedik
alkalommal a 2013/2014. tanévben is megrendezésre kerül 10+1
sportesemény meghirdetésével a Sportolj és Nyerj! akció.
Stégli János fõszervezõ elmondta, hogy a program elsõsorban
gyalog- és kerékpártúrákra alapul, melyre a gyerekeken kívül a
szülõket is várják, mintegy családi sportprogramot kínálva. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nagykanizsai Intersport áruháznak köszönhetõen a sportélményen kívül a zalakarosi gyerekek, illetve
a Móra-iskola tanulói minden egyes rendezvény után ajándékcsomaggal gazdagodhatnak, míg a tanév végi sorsoláson a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatásával
10+1 ajándék kerül kisorsolásra, melynek fõdíja ismételten egy
kerékpár lesz. Természetesen városunk vendégei számára is nyitottak e sportesemények, õk a sportélményen túl kistérségünk
természeti értékeinek látványával gazdagodhatnak.
Az akció elsõ programjára máris sor kerül, hisz szeptember 7-én
a Kis-Balaton kerékpártúrára kerül sor, melyre mindenkit szeretettel várnak. Az akció további eseményeirõl az iskola, illetve a Közösségi Ház plakátjain keresztül értesülhetnek a sportolni vágyók.
Rajta hát gyerekek, kerékpárra fel, hisz élményekkel és a tanév végén ismét értékes ajándékokkal gazdagodhattok!
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SZIGORÍTÁS
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

GÓLYAHÍR
A képen a kis Fülöp Fanni, látható, akinek
születésérõl ezúton adunk hírt. A kislány
2013.07.30-án született, nagyszülei, valamint
szülei: Fülöp Attiláné szül: Gerencsér Mónika és
édesapja, Fülöp Attila nagy örömére.
Egészséges, boldog életet kívánunk a picinek!

Augusztus elsejétõl tovább
szigorították a gépjármûvek mûszaki vizsgáztatásához kapcsolódó kormányrendeletet. A követelmények változatlanok maradtak, de az ellenõrzéskor feltárt
hiányosságoknak már anyagi következményei is lehetnek.
Tóth András, a Zala Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyeletének igazgatója arról
adott tájékoztatást, ha például
egy baleset az autók állapotára
is visszavezethetõ, vagy a közúti
ellenõrzés során súlyos hibát találnak az ellenõrzõ hatóságok,
akkor kivizsgálják, miként mentek át az érintett kocsik a legutóbbi mûszaki vizsgán. Ezen
kívül a hatóság szúrópróbaszerû ellenõrzéseket is végez a
vizsgahelyeken.
– Eddig legfeljebb figyelmeztették, vagy egy idõre felfüggesztették a szabálytalanságot elkövetõ vizsgaállomás
vagy vizsgabiztos tevékenységét. Ezután hasonló esetben
200 ezer vagy 500 ezer forint
pénzbírságot is ki kell szabni.
Ha a jármûrõl kiderül, hogy alkalmatlan minõsítést kellett
volna kapnia és mégis alkalmasnak minõsítették, akkor a súlyosabb, ha megfelel a mûszaki
követelményeknek, azonban
engedély nélkül átalakították,
akkor az enyhébb tétel alkalmazandó. Ráadásul a pénzbüntetés mellett a vizsgáztatást fel
kell egy idõre függeszteni.
Egy másik fontos, közlekedést érintõ változás, hogy õsztõl szigorodnak a gépjármûvezetõi vizsga feltételei. Október
1-tõl az elméleti tanfolyam
megkezdésétõl számított 9 hónapon belül elméleti vizsgára
kell jelentkezni, és egy éven belül sikeresen abszolválni is kell
azt. Akinek a 365 nap minderre
nem elég, annak újra kell kezdenie a képzést.
Tóth András még egy fontos
módosításra hívta fel a figyelmet. Októbertõl csak olyan tanuló küldhetõ forgalmi vizsgára, aki a kötelezõ óraszámok
mellett legalább a rendelet által
elõírt össztávolságot is teljesítette, ez B-kategória esetén
580 kilométer.
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