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Szüreti Szõlõkapkodó
A szeptember mirõl is szólhatna másról, mint a szüretrõl, a jó
borokról, a vidám õszkezdetrõl.
Településünkön is számos program
köszöntötte e hónapot és annak
fõszereplõit: a szõlõt és a bort.
A Közösségi Ház és a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület idén is megrendezte Szüreti Szõlõkapkodó elnevezésû programját, mely a hoszszú évtizedek óta szokásban lévõ
szüreti felvonulás és vigadozás hagyományait elevenítette fel.
A vidám menet a Közösségi Ház
elõl indult, abban az óvodásoktól a
nyugdíjasokig a város apraja-nagyja
részt vett, zene- és énekszóval, egyegy táncra a város
pontjain
m e g - m e g á l l va
jutottak el a rendezvénytérig.
Itt a kisbíró
(akinek szerepét
Kámpics Kornél
töltötte be) kidobolta az idei
év legfontosabb
eseményeit,
majd vezetésével
a Karos és a Zöld

A felvonulás, mulatozás hagyományait elevenítették fel.
Ág, valamint a Bottal-fogó Táncegyüttes táncosai és a Dalárda-vegyeskar hagyományos népviseletbe öltözött tagjai a
színpadig vonultak, a közönség tapsától, tetszésétõl kísérve.
A színpadon folyta-

tódott a mulatság: a felvonulók biztosították a közönséget, hogy nem
csupán szekéren/traktoron ülve
tudnak énekelni, hanem a színpadon is, s remek táncaikkal elkápráztatták a nagyérdemût.
A szõlõkapkodót jó hangulatú
bál, a finom borok és ételek kóstolója zárta.

Szalay Annamária emlékére
TORNÁVAL, AVATÁSSAL TISZTELEGTEK A MÉDIAHATÓSÁG ELNÖKE ELÕTT
Az országos médiahatóság
elnökére, Szalay Annamáriára
emlékeztek városunkban szeptember 15-én, a politikus születésnapjához közeli idõpontban.
A közelmúltban elhunyt
Szalay Annamária tiszteletére
avatták fel a Vízipók-Csodapók
gyermekparadicsom
fedett
részlegét, és a foci iránt elkötelezett magánember elõtt a Parlamenti Válogatott és Zala megye válogatottjának csapatai
játszottak emlékmérkõzést.
Részletes beszámolót lapunk 4–5. oldalán olvashatnak.
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Összefoglaló a testület soros ülésérõl
Zárt üléssel kezdte munkáját soros, szeptember 12-i ülésén a
képviselõ-testület. Zárt ajtók mögött született döntés a Város
Bora jövõ évi árairól, a termáltó és ökopart üzemeltetésének
kérdésérõl, valamint a közösségi ház építésével kapcsolatos teendõkrõl.
A nyílt ülés a polgármester
beszámolójának megvitatásával
kezdõdött. Marton Tamás képviselõ az önkormányzati intézmények közös energia- és egyéb
szolgáltatások beszerzését sürgette ismételten, a költséghatékonyabb
mûködtetés
okán.
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzõ válaszában hangsúlyozta,
hogy az önkormányzat érdekkörébe tartozó intézmények a központosított közbeszerzés megvalósításának lehetõségét nem találták célravezetõnek e területen.
További adatgyûjtésre azonban e
téren még sor kerül. Böröcz József a pavilon sori közterület
használat hatékonyabb ellenõrzését vetette fel, valamint a közterület-felügyelet
rugalmasabb
munkaidõ elosztásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Utóbbiról elõterjesztés készül a következõ soros ülésre.
A napirendek sorában több
rendeletmódosítást is elfogadott
a testület, így módosult a helyi
adókról szóló önkormányzati rendelet és a zajrendelet is. Rendeletben szabályozta a képviselõtestület a közösségi együttélés
szabályait illetve azok megsértésének szankcionálását. A helyi
adók esetében egy korábbi döntést vezetett át a testület, mely
szerint a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó január 1-tõl 420
Ft/fõ/vendégéjszaka
lesz,
a
nem kereskedelmi szálláshelyet
igénybe vevõ vendégek 23,8 %os adókedvezményben részesülnek. Egyértelmûsítésre került a
zajrendeletben az alkalmi és
rendszeres rendezvény fogalma,
szemben az eddigi rendszeres, alkalmi és idõszakos meghatározással.
A vagyonrendelet módosítására is sor került, hiszen ahhoz,
hogy az „Isteni Irgalmasság”
templom tulajdonjoga rendezésre kerülhessen, a földterületet
forgalomképessé kellett nyilvánítani, ezt követõen kerülhet sor az
ingatlan értékesítésére.
Elfogadták az önkormányzat
elsõ féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, ugyanúgy a közös
hivatal elsõ féléves költségvetésérõl szólót is.

Az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság korábbi határozatának
megfelelõen az önkormányzat
napirendre tûzte az idõsek ellátásával kapcsolatos idõsek klubja
mûködtetésének lehetõségét. A
felvetés azért érkezett a testület
felé, mivel a településen több
olyan egyedül élõ embertársunk
van, akinek nagyon nagy segítség
volna a klub által biztosított lehetõség. A képviselõ-testület felkérte a jegyzõt, hogy az idõskorúak között végeztessen felmérést az idõsek nappali ellátásának
– „Idõsek Klubjának” – létesítésére vonatkozó igényérõl.
A kiküldött kérdõíveket 2013.
augusztus 26. napjáig postai úton,
vagy a hivatalban, illetve a Közösségi Házban kihelyezett gyûjtõládák útján lehetett visszajuttatni.
Összesen 350 kérdõívet küldtek ki
a településen élõ 60. életévet már
betöltött személyek részére, mely
nagyon csekély érdeklõdést váltott
ki az érintettekbõl, összesen 18
kérdõívet juttattak vissza a fentiekben megjelölt módon. A visszaküldött kérdõívek alapján 5 fõ
igénybe kívánná venni a szolgáltatást, 13-an elutasították azt. Így a
kérdõívek összegzése alapján a
képviselõk nem tartották indo-

koltnak a klub megszervezését.
Elbírálták a Led-lámpatestek
beszerzésére érkezett ajánlatokat,
melyek közül a BPR Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. által benyújtott
pályázatot tartották elfogadhatónak.
A kistérségi döntés után az
egyes településeknek az orvosi
ügyelet mûködtetésében felvállalt
szerepét is rögzítették a megállapodásban részt vevõk képviselõtestületei, így a soros ülésen városunk szerepvállalásának módjáról
is döntés született. Ahogyan minden érintett település, úgy
Zalakaros is hozzájárul az ügyeleti
rendszerben részt vevõ orvosok
díjazásához, ráadásul ennek mértékét is emelték. Novák Ferenc
polgármester, a kistérségi társulás
elnöke elmondta: a települések
vállalták a költségmegosztást, pozitív volt a hozzáállás részükrõl.
Probléma azonban, hogy több idõs
orvos dolgozik az ügyeletben,
nyugdíjba vonulásuk vagy egyéb
problémák esetén a rendszer mûködése kérdéses lesz.
Elutasították a képviselõk a
Hársfa utcai lakók kérelmét, mely
arra vonatkozott, hogy a Hársfa
utcát az Akácfa utcával összekötõ
kis útszakaszt a Hársfa utca irányába egyirányúsítsák. A kérésük indoka az volt, hogy az utcába bejövõ szálláskeresõk az említett átmenõ forgalom miatt nem mennek el az utca végéig, így az ott lévõ szálláskiadók kiesnek a szálláskeresõk látószögébõl. Az elutasítás

indoka az volt, hogy a forgalmi
rend változást forgalmi okok nem
indokolják.
Döntés született a villamos
energia beszerzésre beérkezett
ajánlatok ügyében is, ezek közül
az E.ON javaslatát találták támogatásra alkalmasnak. Marton Tamás a kérdés kapcsán kifejtette:
sajnálatos, hogy nem a korábbi
éveknek megfelelõen történt a kiírást, akkor ugyanis részajánlatokra adhattak be pályázati árat.
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzõ
úgy reagált: a közbeszerzési bizottság javaslata szerint történt a
jelenlegi pályázat kiírása az elõzõ
éveknek megfelelõen.
Tájékoztatta a polgármester a
képviselõ-testületet,
hogy
a
Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetõi állásának betöltésére
kiírt pályázati felhívás sikertelen
volt, mivel az állás betöltésére nem
érkezett be pályázat. Ezért a testület a jelenlegi vezetõt, Grófné Csatos Andreát bízta meg az említett
intézmények vezetésével a pályázat sikeres elbírálásáig. (Az iskola
állami kézbe adása miatt az iskolát,
valamint a többi intézményt külön
egységként keIl kezelni! – a szerk.)
Nem adja be pályázatát a város
a fürdõ elõtti szökõkút helyén szobor megvalósítására – errõl is döntöttek a képviselõk. A kérdést nem
vetik ugyan el, ám a jelenlegi elképzeléseket nem tartották átgondoltnak ahhoz, hogy a város
azokkal érdemben pályázhasson.

A zárt ülés határozatai:
A képviselõ-testület ellfogadta, hogy a Gránit Zrt.
a „Termáltó és Ökopart” címû projekt megvalósításához a 264/5. hrsz-ú telekbõl 30.941 m2-t, a 264/11
hrsz-ú telekbõl 11793 m2-t ingyenes használatba adja
az önkormányzatnak. A „Termáltó és Ökopart” üzemeltetésével a Gránit Zrt-t bízzák meg. Az Önkormányzat vállalta a „Termáltó és Ökopart” üzemeltetésével kapcsolatos illetve az ahhoz kapcsolódóan
keletkezõ egyéb (esetleges adófizetési) kötelezettségek megtérítését a Gránit Zrt. részére. A projekt
megvalósítása után az önkormányzat a Gránit Zrt-vel
üzemeltetési szerzõdést köt.
A képviselõ-testület a Közösségi Ház építését
pénzügyi forrásainak jelenlegi ismerete tükrében az
alábbi ütemezés szerint kívánja megvalósítani és
éves költségvetésében ennek megfelelõen fogja szerepeltetni: 2013-ban a bontásra, terület elõkészítésre,
ingatlan kialakításra 17.500 eFt összeg fordítható,
melynek fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:

2013. évi költségvetési tartalék 6.000 eFt összegben,
az energetikai pályázatra képzett céltartalék 7.000
eFt összegben, valamint a felhalmozási bevételek
többlete 4.500 eFt összegben biztosítja. 2014-ben:
bontás és építés szerkezetkész állapotig 157.500.- eFt
összeg fordítható, melynek fedezetét a 2014. évi
költségvetés terhére biztosítja. 2015-ben: a készre
építés, berendezés 200.000.- eFt összegû, melynek
fedezetét a 2015. évi költségvetés terhére kell biztosítani. A 2014. évi költségvetési koncepció kidolgozása soron, valamint a 2014. évi költségvetési paraméterek ismeretében az ütemezés változhat. Amennyiben a 2013-2015. évi költségvetés a beruházás megvalósításához nem nyújt elegendõ fedezetet a
2016.évi költségvetési évben kell biztosítani a még
fennmaradó költségek fedezetét.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
beruházás anyagi fedezetének csökkentése céljából folyamatosan kísérje figyelemmel azt, hogy más források
bevonásával végrehajtható-e költségcsökkentés.
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Budavári Borfesztivál karosi résztvevõkkel
Csaknem 200 kiállítói standdal, rengeteg kulturális programmal várta a közönséget a 22. Budavári Borfesztivál, melyen településünk is képviseltette magát a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
és a boraszportal.hu közötti
együttmûködésnek köszönhetõen.
A fesztivál idei évi mottója a
„Bor és nõ”, mely a rendezvényt
megnyitó Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szerint (is) „nagyon helyes választás, hiszen ma
már nagyon sok kiváló bor köszönhetõ a nõknek”. A miniszter kiemelte: nemrég elindult a Nemzeti
Borkiválósági Program, amely a
borágazat egységes stratégiájaként
segíti a hazai bortermelést bel- és
külföldön egyaránt, és az elmúlt
néhány évben 4500 hektárnyi termõterületet sikerül újratelepíteni.
A rendezvény idei évi díszvendége Portugália volt; a résztvevõk
nem csak az ország boraival és ételeivel, de kultúrájával is megismerkedhettek.
A rendezvény mondanivalójához alkalmazkodva városunkat két

Második alkalommal rendezte
meg a kistérségi termékek seregszemléjét a kistérségi társulás és
városunk önkormányzata.
A rendezvénytéren számos
helyi és környékbeli település kistermelõje mutatta be termékeit,
kézi készítésû munkáit.
– Minden olyan törekvés,
amely a helyi termékekrõl szól,
jelzi, hogy vannak a vidéknek, térségünknek értékei. Tegyünk, cselekedjünk saját magunkért is, hiszen
bár kormányzatunk egyre jobban
támogatja, segíti a vidék fejlesztését, önmagunknak is nagyon so-

hölgy,
Molnár
Veronika és Fekete
Csilla,
a
Tourinform-iroda
munkatársai képviselték, akik a
zalakarosi standon városunk és
térségünk turisztikai kínálatát és
programjait népszerûsítették, a
velük együtt jelen lévõ kiállítók,
így a Cézár és a
Bezerics Borházak a térség nedûit, a szállodák
pedig – így a Hotel Karos Spa, a
Hotel Venus és az
Aquatherm Hotel – Zalakaros
szálláskínálatát
mutatták be a látogatóknak.
– Napi szinten 5-6 ezer vendég fordult meg a fesztiválon,
rengeteg érdeklõdõt vonzott a
zalakarosi stand – mondta Molnár Veronika. Hozzátette: a ven-

dégek jó része járt már
Zalakaroson, s mivel szeretnének
visszatérni hozzánk, komoly érdeklõdést mutattak a további lehetõségek iránt.
Zalakaros a budavári találko-

zó mellett a közelmúltban az
Etyeki Pikniken is képviseltette
magát, s hamarosan a pécsi borfesztiválon is részt vesz – a cél
ugyanaz: Zalakaros kínálatának
bemutatása és népszerûsítése.

Kistérségi termékfesztivál
KÖZÉPPONTBAN A HELYI KÉSZÍTÉSÛ TERMÉKEK
kat kell tennünk, hogy lehetõséget teremtsünk kistérségünk számára – mondta köszöntõjében
Novák Ferenc, a kistérségi társulás
elnöke, Zalakaros polgármestere.
Mint mondta: a jelenlegi gazdasági környezet nem a legkedvezõbb, ám a turizmus kitörési lehetõséget ad, ugyanakkor a helyi ter-

mékek kiajánlásával a turisztikai kínálat is bõvül. bõvítik a zalakarosi
kínálatot.
– A jelentõs idegenforgalom
miatt a helyi termékekre épülõ
szolgáltatások széles skálája elérhetõ a településen. Az éttermek
kínálatából nem hiányoznak a térségre jellemzõ ételek és a tájjellegû borok. A zalakarosi szõlõhegyen több kisebb vendéglõ, borkóstoló hívogatja az erre járót. A
helyi borászok mellett többen
foglalkoznak
méhészkedéssel,
gombatermesztéssel. A kézmûvesek is a turisztikai attrakciókhoz
alakították tevékenységüket; fazekasmester, grafikus, festõmûvész is kínálja alkotásait a városkában. A térségi termelõknek biztosít állandó árusítási lehetõséget
a helyi piac, ahol nemcsak helybeliek, de külföldiek is szívesen vásárolnak.
E szavakkal nyitotta meg a
szemlét a polgármester, a közönség pedig maga is meggyõzõdhetett arról, milyen minõségi kínálatot

tud nyújtani a térség: a bemutatott
ételeket, finomságokat meg is kóstolhatták, és kulturális mûsorban
sem volt hiány.

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel
meghívjuk településünk 62
éven felüli lakóit

a 2013. október 6-án
(vasárnap), 14 órakor
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
TARTANDÓ IDÕSEK NAPJA
rendezvényre.
Program: köszöntõ, kulturális mûsor, vendéglátás, zene
Zalakaros Város Önkormányzata – Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és
Könyvtár
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Átadták Vízipók fedett gy
A próbaüzem ideje alatt a
gyerekek és a szülõk már tesztelhették a Vízipók-Csodapók vízi
gyermekbirodalom fedett részlegét. Az új létesítményt a sikeres
próbaüzemet követõen szeptember 15-én hivatalosan is átadhatták rendeltetésének.
A létesítményt jelképes szalagátvágással Lenner Áron, a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért
felelõs
államtitkára,
Manninger Jenõ, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Novák Ferenc
polgármester és Tóth Gábor, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
program végrehajtási igazgatója
adta át és dr. Háda László plébános
áldotta meg.
Lenner Ákos avató beszédében
kiemelte: a vendégéjszakák tekintetében Zalakaros stabilan a tíz leglátogatottabb magyarországi célpont
egyike, a város egyre elõkelõbb helyet foglal el a turizmusban. Az államtitkár kifejtette: a hazai turizmus ebben az évben remek eredményeket mutathat fel, hiszen hét
százalékkal emelkedett a nemzeti
össztermékhez való hozzájárulása
az ágazatnak.

Szalay Annamária, a közelmúltban elhunyt politikus, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke
emlékére játszott mérkõzést a
Parlamenti Válogatott szeptember 15-én Zala megye csapatával.
Az országgyûlési képviselõk, polgármesterek, vállalkozók alkotta
csapat a futballt kedvelõ, egykor
igazolt focistaként is játszó
Szalay Annamária emléke elõtt
éppen sport- és fociszeretete miatt tisztelgett mérkõzéssel, a
meccset a politikus születésnapján rendezve.
– Szalay Annamária meghatározó alakja volt mind a megyei,
mind az országos politikának –
mondta Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, aki az iskola melletti pályán felsorakozott csapatok
és meghívott vendégek elõtt szólt
politikus társáról. Mint mondta: Annamária alakja, szellemisége soha
nem merül feledésbe, ahogyan azt
Orbán
Viktor
miniszterelnök
Manninger Jenõ által tolmácsolt
szavai is hangsúlyozták.
– Annamáriáról nagyon nehéz
szólni, hiszen a fájdalom, mely elvesztése miatt ért bennünket,

– A növekedés jórészt
a Széchenyi
Pihenõkártyának köszönhetõ, melyet
egyre
több
munkáltató
vesz igénybe.
Számszerûsítve: a munkáltatók eddig
több mint 100
milliárd forintot töltöttek
a dolgozóik
kártyáira
–
mondta.
Z a l a k a ro s
t u ri z mu s b a n
betöltött szerepét és a város jelen önkorm á n y z a t i
ciklusában végrehajtott fejlesztéseket
méltatta
beszédében
Manninger Jenõ.
– Számtalanszor elmondtam
már Zalakaros kapcsán, de most
sem tudok mást mondani, hogy ez
a város olyan nagyívû, minõségi
fejlesztéseket hajtott végre né-

hány év alatt, melyekkel példaként állhat más települések elõtt
is. Jelen fejlesztés folytatása az elmúlt nyáron átadott strandi létesítménynek, s olyan szolgáltatásokat kínál a családosok számára,
melyek megyei, de országos szinten is irigylése méltóak, s lehetõ-

séget adnak arra, hogy ez a város
valóban a családosok egyik kiemelt célpontja legyen.
A megyegyûlés elnöke emellett
a fejlesztések munkahely teremtõ
szerepét, fontosságát is méltatta,
mely – ahogyan fogalmazott – ma
az egyik legfontosabb feladat.

Focimeccs Szalay Annam
most is ugyanolyan erõs. Szívóssá- jongott a fociért. Aligha akadt
gára, kitartására, büszkeségére olyan ZTE meccs, melyen ne vett
mindig emlékezni fogunk, példa volna részt, számtalanszor szurlesz mindannyiunk számára – így koltunk együtt a „hazaiaknak” –
méltatta elhunyt barátját Kálomista fogalmazott Deutschné Lang Erika
Gábor országgyûlési képviselõ, aki a alpolgármester. – Szalay Annamácsalád nevében is köszönetet mon- ria személyisége, felkészültsége
dott Zalakarosnak és Deutschné közéleti szereplõként nekem is
Lang Erika alpolgármesternek a ren- példa, de büszke vagyok arra is,
dezvény létrehozásáért.
hogy barátként tarthattam õt szá– Nagyon szeretném, ha ebbõl mon személyes ismerõseim köaz emléktornából hagyomány vál- zött. Az õ biztatására vállaltam
na. Zala megye és konkrétan elõször közéleti szereplést is. PanZalakaros is rengeteget
köszönhet
Szalay Annamáriának. Õ soha nem felejtette el szülõföldjét, rengeteget
küzdött a megyei
fejlesztésekért, az
elsõk között ismerte meg és karolta fel
a Vízipók Csodapók
gyermekvilág ötletét és terveit is, és
Deutschné Lang Erika és Siklós Erik
nem „mellesleg” ra-

ni nagyon szerette Zalakarost is,
sokszor mondogatta, micsoda
erõteljes fejlõdésen ment keresztül ez a város az utóbbi néhány
évben. Számomra ez mindig biztatást is jelentett, hiszen a fejlõdésnek, illetve a fejlesztéseknek én
magam is részese voltam, vagyok,
lehetek. Úgy érzem, ezzel a rendezvénnyel méltó emléket tudunk
állítani egy olyan embernek, akinek tartása, akaratereje, küzdeni
tudása még a más pártállásúakból
is tiszteletet váltott ki – vallotta
az alpolgármester.
Az emlékmérkõzésen a résztvevõk egyperces néha fõhajtással tisztelegtek Szalay Annamária elõtt, s a
meccs góljait is az õ emlékére jegyezték. Gólokban márpedig nem volt hiány: a kétszer húsz perces meccsidõ
alatt összesen hét gól született, a
mérkõzés végül a parlamenti csapat
javára dõlt el, õk négy három arányban nyerték meg a küzdelmet.
A játékot Zalakaros város hangja: Siklós Erik kommentálta és
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yermekvilágát
– 1965, azaz a fürdõ megnyitása óta a létesítmény 21,5 millió
vendéget fogadott, az elmúlt két
évben pedig érzékelhetõen, sõt
ugrásszerûen megnõtt a fürdõbe
érkezõ gyermekek, családok száma, köszönhetõen a gyermekbarát fejlesztéseknek –
fogalmazott
beszédében
Novák Ferenc polgármester. – A
fedett gyermekvilág
egy csaknem
600
millió forintos beruházás elsõ részeként valósult meg. A fejlesztéshez 220
millió forintot biztosított a Nyugat-dunántúli Operatív Program,
a fennmaradó összeget saját forrásból és hitelbõl teremtette elõ a
fürdõ.
A polgármester szólt a fejlesztés
részleteirõl is: a kétszintes gyermekvilágban többek között függõhidakkal összekötött medencéket,

élményelemekkel felszerelt vizes
játszóteret alakítottak ki, de családi
szaunát, finn szaunát is létesítettek,
és minõségi változáson ment át az
itt található étterem is. A családi
wellness-szolgáltatások fejlesztése
keretében a következõ ütemben

decemberre készül el a legrégebbi,
1975-ben épült fedett fürdõ korszerûsítése. (Errõl az elmúlt lapszámunkban részletesen szóltunk –a
szerk.)
A beszédek és a szalag átvágását követõen a vendégek megtekintették a gyermekvilágot is, melyet dr. Háda László plébános meg is
áldott.

mária emlékére

Deutsch Szabolcs vezette, a csapattagok között olyan „hazai” játékosok is helyet kaptak, mint
Manninger Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, Rigó Csaba megyei kormánymegbízott, dr. Burján Richárd,
a Zalakarosi Fürdõ vezérigazgatója
és Jankovics Attila, a Közösségi Ház
vezetõje, testnevelés tanár. A me-

gyei csapat mellett edzõként dr. Fülöp Valter megyei rendõr-fõkapitány szurkolt.
– Színvonalas, izgalmas mérkõzést láthattunk, azt gondolom,
minden tekintetben méltót általában a futballhoz és Szalay Annamária emlékéhez – összegezte a
tapasztalatokat Siklós Erik.

Parádés számok a hazai
idegenforgalomban
Mind a külföldi, mind a
hazai belföldi vendégéjszakák száma emelkedett, és a
szálláshelyek árbevétele is
nõtt bruttó 12 százalékkal.
Júliusban a külföldi vendégek 1,5 millió vendégéjszakát töltöttek el a kereskedelmi
szálláshelyeken,
számuk 4,0, az általuk eltöltött vendégéjszakáké pedig
4,7 százalékkal nõtt az elõzõ év azonos idõszakához
képest. A jelentõsebb küldõ
országok vendégforgalma
változóan alakult. Míg a Németországból érkezõ vendégek forgalma stagnált, addig a lengyel és a holland
vendégek által eltöltött éjszakák száma számottevõen
emelkedett (13 és 11 százalék). Ausztria vendégforgalma pedig csekély mértékben csökkent (0,5 százalék).
A KSH friss adatai szerint
belföldi vendégek 1,9 millió
vendégéjszakát töltöttek a

gasló, 73 százalékos, az ötés a négycsillagos szállodák
szoba-kapacitáskihasználtsága szintén kiemelkedõ, 70
százalékos volt.
A mûködõ kereskedelmi
szálláshelyek jelentése alapján júliusban 2048 egység
fogadott el Széchenyi Pihenõkártyát (SZÉP-kártya). A
belföldi vendégek az év hetedik hónapjában 2,7 milliárd forint értékben fizettek
ezzel a fizetõeszközzel a
szálláshelyeken. Összehasonlítva a tavaly júliusban
beváltott üdülési csekk, valamint a SZÉP-kártya együttes forgalmával, a bõvülés
14 százalékos volt.
A szálláshely-szolgáltatást
nyújtó – több, különbözõ ágazatban mûködõ – vállalkozások a szálláshelyeken júliusban
közvetlenül több mint 33 ezer
fõt foglalkoztattak, ami 4,2
százalékkal több, mint 2012
azonos idõszakában.

BALATON
Közel húsz éve nem voltak annyian a Balatonnál, mint
idén nyáron. Sokan kapnak SZÉP-kártyát, melyet csak itthon
használhatnak fel – ez mind hozzájárul a belföldi forgalom
növekedéséhez. Sok család abból a keretbõl oldja meg a
nyaralást, amit a kártyára kap.
kereskedelmi szálláshelyeken, számuk 8,6, az általuk
eltöltött vendégéjszakáké
pedig 7,6 százalékkal bõvült
az elõzõ év azonos idõszakához viszonyítva. A belföldivendég-forgalom Budapesten stagnált, a turisztikai régiókban – Közép-Dunántúl kivételével – pedig
nõtt. A kereskedelmi szálláshelyek belföldivendégforgalmának 56 százalékát
fogadó szállodákban a vendégéjszakák száma 7,9 százalékkal emelkedett.
A szállodák szobakihasználtsága átlagosan 60 százalékos volt, ami 2,1 százalékponttal magasabb, mint
egy évvel korábban. A
csúcsszezonnak számító hónapban a gyógyszállók szobáinak igénybevétele kima-

2013. július 31-én a hazánkban mûködõ kereskedelmi szálláshelyek száma
3053 volt, ezen belül 1024
szálloda 59 ezer szobával,
1019 panzió több mint 11,5
ezer szobával mûködött. Az
egyéb szálláshelyek (üdülõház, kemping és közösségi
szálláshelyek) száma 1010
volt.
Túl van a nehezén a turisztikai ágazat, a KSH adatai alapján nemcsak a vendégek és a vendégéjszakák
számában regisztráltak növekedést, hanem a szállásdíjbevétel is növekedett az
év elsõ hét hónapjában –
mondta Horváth Viktória, a
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) turizmusért felelõs helyettes államtitkára
hétfõn Budapesten.
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Kétszáz kilométer válogatott
ügyességi feladatokkal, a térség
legjobb borházait felkutatva, a
környék gasztronómiai különlegességeire és csodás tájaira felhívva a figyelmet – ezt kínálta a
II. Zalakarosi Autós Kalandtúra,
melyet a Pro-Log Racing Autósport Egyesület rendezett szeptember 14-én.
– Az elmúlt évhez képest jelentõsen, közel 90 kilométerrel növeltük az autósok távját, bõvültek, sõt nehezedtek az ügyességi
feladatok, és a megyén túlra is kitekintettünk, hiszen Balatonedericsig kellett elkanyarodniuk a
vállalkozó szellemû autósoknak –
mondta Kovács Kokó Zoltán, a túra
fõszervezõje.
Az autós párosoknak idõre, ám a
KRESZ szabályait maximálisan betartva kellett leküzdeniük a távot,
melynek egy-egy állomásán izgalmas feladatokat is meg kellett oldaniuk. Többek között az Arany Borháznál, a Szent Orbán Borozónál, a
Kilátó Borozónál, a Garabonciás Farmon, a Cézár Borháznál kellett megállniuk; az állomásoknál megismerhették a borházak minõségi bor- és
étel kínálatát, ugyanakkor pontokért feladatokat is végrehajtottak.
Akadályokat kerülgettek segway-jel, vezettek traktort, szlalomoztak quaddal úgy, hogy a páros
egyik tagja vizespoharakat kellett
szállítson, persze szlalomozás közben a víz minden cseppje a pohárban kellett, hogy maradjon.
A leginkább embert próbáló feladat azonban az ördögszekéren
utazás volt. A párok egyik tagjának
idõre, bekötött szemmel kellett
húzni az ördögszekeret, melyen
egy forgó széken ült a páros másik
tagja. Minél gyorsabban húzták a
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Zalai borok útján
AUTÓS TÚRA ÜGYESSÉGI FELADATOKKAL

szekeret, annál jobban pörgött a
szék, így aztán meglehetõsen nehezen irányított a széken ülõ, hiszen erõsen forgott vele a világ.
Akik nézték, azoknak vicces volt,
akik a szekéren ültek, azoknak már
nem annyira.
– Egyáltalán nem láttam semmit, nem tudtam irányítani, forgott velem a világ. Sõt, még most
is forog – mondta Szita Balázs, aki
Deutsch Szabolcs párjaként ült a
székben, és még a versenyszám

után jó fél órával is szabályosan roszszul volt. – Mondtam Szabinak,
hogy lassabban, de hiába, õ idõre
ment – tette hozzá már nevetve a
kissé pórul járt Balázs.
Az erõfeszítés azonban – mint
kiderült – nem volt hiábavaló, hiszen a Deutsch-Szita páros második
helyen zárta a versenyt.
A túra résztvevõi egyöntetûen
állították: igazi kalandokban volt
részük, s ha tehetik, jövõre is indulnak a színvonalas versenyen.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk
lakosságát, hogy 2013. szeptember
27–29.
között
Zalakarosra látogat a lengyelországi partnertelepülésünknek, Olesnonak egy kulturális csoportja.
Vendégeinket családoknál
szeretnénk elhelyezni.

VÁRJUK AZOKNAK
A JELENTKEZÉSÉT,
AKIK SEGÍTENÉNEK
VENDÉGEINK ELSZÁLLÁSOLÁSÁBAN.
Felajánlásokat az alábbi
telefonon (340-852) vagy
személyesen a Közösségi
Házban várjuk.
Elõre is köszönjük segítségüket!
Köszönettel:
Grófné Csatos Andrea
Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde,
Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetõ
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Somorjai karatékák Karoson
A szlovákiai Somorja karatékái vendégeskedtek a
közelmúltban Zalakaroson. A fiatalok a helyi Karate
Klub növendékeivel és felnõtt tagjaival is tartottak
közös edzést.
– Az ilyen alkalmak mindannyiunk számára különlegesek. Lehetõséget adnak a barátkozásra, egymás
edzési metódusainak megismerésére, s a fiataloknak
jó lehetõség arra is, hogy lássák: hasonló korú társaik
közül sokan választják ezt a sportágat, keményen
edzenek, rengeteg erõnléti feladatot oldanak meg –
mondta Németh Zoltán, a zalakarosi csapat edzõje.
– A somorjai karatékák világ- és európai aranyéremmel is büszkélkedhetnek már, a 14 ezres csallóközi településen nemcsak a karaténak, de egyéb sportágaknak is igen komoly hagyományai vannak – árulta
el edzõjük, Markovics János három danos kyokushinkai
mester.
A hazai és szlovákiai csapat az Art Hotel pázsitján is
megküzdött egymással, az edzés szemmel láthatóan
mindenki élvezte.

Megkezdték edzésüket az úszók
A Karos-Sprint Úszóklub a fedett gyermekvilág átalakított
medencéjében megkezdte az
edzéseket. A lehetõségekrõl
Káldi Zsigmond elnök és Stégli János edzõ tájékoztatott.
– Jelenleg 3 db 17 m hosszú pályán edzhetünk este 18.00 órától.
Ezzel versenykörülményeket nem
tudunk teremteni, de úszásoktatásra, illetve a haladók stílusjavítására megfelelõ. Szeptember 30ig a külsõ sportmedencét is tudjuk használni, itt 16.30-tól 18.00
óráig van lehetõségünk az edzésre. Minden hétköznap van edzés,
hétfõtõl csütörtökig a gyerekek

úszhatnak, míg a felnõttek számára a pénteki nap maradt a lehetõségek csökkenése miatt. Mindezek
ellenére igyekszünk minden
igényt kielégíteni, úszásra lehet
jelentkezni az úszásoktatóknál,
akiket 18.00 óra után érhetnek el
az érdeklõdök a fürdõ déli bejáratán keresztül – tájékoztatott Káldi
Zsigmond.
Stégli János elmondta, hogy az
úszásoktatás kezdõ és haladó csoportokban folyik, de az egészségmegõrzés érdekében kondicionáló
és rehabilitációs úszásra is van lehetõség, mind a gyerekek, mind a felnõttek számára. Az óvódás úszásoktatásra a létszám már be is telt,

de örömteli, hogy a haladók és a
sportúszók is hiánytalanul álltak
munkába.
Az elnök zárószóként elmondta,
hogy a jó idõ beköszöntével a
sportmedencében a jövõben is lehetõség nyílik a Balaton átúszásra
való felkészülésre, és bízik abban,
hogy a közeljövõben a versenyúszásra is megfelelõ körülmények
teremtõdnek. Látja a fürdõ vezetésében és dolgozóiban, hogy õk is
mindent megtesznek a körülményeik javítására, az úszás biztosítására, legyen az öltözõ, vagy úszótérbe belógó vízi elemek eltávolítása, õk ezt ezúton is köszönik.
– bo –

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember 21. (szombat) 15.00
Zalakaros-Miklósfa Megye III-as bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum

Október 5. (szombat) 14.00
Zalakaros-Murakeresztúr Megye III-as bajnoki
mérkõzés – Zalakaros, Sportcentrum

Szeptember 27. (péntek) 17.30
Olesnói Kórus fellépése
Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde,
Közösségi Ház és Könyvtár

Október 6. (vasárnap) 10.00
Kis-Balaton futóverseny, kerékpár és gyalogtúra
Zalakaros – Kis-Balaton
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi
Ház és Könyvtár

Szeptember 28. (szombat) 18.00
Olesnói Kórus fellépése
Zalakaros, Fürdõ fõépület aulája
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi
Ház és Könyvtár

Október 6. (vasárnap) 14.00
Idõsek Napja
Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi
Ház és Könyvtár

A programváltozás jogát fenntartjuk!

PROGRAMAJÁNLÓ
A Közösségi Ház és a
Zalakaros és Térsége SE
szervezésében 2013. szeptember 28-án (szombaton)
9.00 órai kezdettel kerül sor
a hagyományos õszi teniszversenyre. A Sportcentrum
salakos pályáin megrendezésre kerülõ sporteseményre a szervezõk szeretettel
várnak minden sportbarátot, a versenyszámok a jelentkezõk függvényében kerülnek meghirdetésre.
A Közösségi Ház és a
Zöldgömb Sportklub szervezésében 2013. október 6-án
rendezik a Kis-Balaton Kör
futóversenyt és kerékpártúrát. Stégli János fõszervezõ
elmondta, hogy a futók 2, 5
és 10 km-es, illetve félmaratoni (21 km) távon mérhetik
össze felkészültségüket, míg
a családok és a bátrabbak a
Kis-Balatont (33 km) kerülhetik körbe kerékpárral. Az
esemény a Sportolj és Nyerj!
akció 2. állomása is egyben,
ezért sok iskolást várnak e
rendezvényre, de bíznak abban, hogy a több mint 10
éves múltra visszatekintõ
futóversenyre is többen jelentkeznek. Jelentkezni a
verseny napján 8.00 és 10.00
óra között lehet a Sportcentrumban, ahol a verseny
rajtja is lesz.
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KÖZÖSSÉGEINK
MÛKÖDÉSE:
Szeptember 30. (hétfõ) 18.00
Dalárda- Vegyeskar próba
Zalakaros, Közösségi Ház
Szeptember 25. (szerda) 14.00
Ezüst Klub
Zalakaros, Közösségi Ház
Szeptember minden
csütörtök 19:00
Bottal-fogó
Zalakaros, Közösségi Ház
Szeptember minden
péntek 19:00
Karosi Ifjak Köre
Zalakaros, Közösségi Ház
Szeptember minden
csütörtök, szombat
Néptánc
Zalakaros, Közösségi Ház
Szeptember minden
kedd és péntek 17.00
Shotokan
Zalakaros, Közösségi Ház

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

