Zalakaros város lapja

XIX. évfolyam 1. szám
Önzetlen munkájukért, éveken, sõt évtizedeken át a településért végzett kitartó tevékenységükért mondott köszönetet a
civil szervezetek vezetõinek a
Városházán Novák Ferenc polgármester.

2014. január 23.

Köszönet a civileknek
AZ EGYESÜLETEK VEZETÕIT ÜNNEPELTÉK

Zalakaroson 36 civil szervezet
közel 700 zalakarosi polgárt von be
munkájába, a sport, a kultúra, az
önkéntesség terén egyaránt komoly eredményeket érve el.
A polgármester emléklappal,
pezsgõvel, szerény vendéglátással
köszönte meg a maga és a város
nevében a lelkes, odaadó tevékenységüket.

Beszélgetés a fogadáson.

A sportéletben végzett nívós munkáját köszönte meg a polgármester Bognár Ottónak.

Évkezdõ
interjú

A Bottal-fogó Táncegyüttes két párja nívós fellépéssel lepte meg a résztvevõket.
Maga a polgármester is kapott
oklevelet Deutschné Lang Erika alpolgármestertõl önkéntes tûzoltói
vezetõ munkájáért, az alpolgármester azonban hangsúlyozta: legna-

gyobb köszönet azért illeti Novák
Ferencet, mert polgármesterként
sem feledkezett meg azokról, akikkel közösségi ház vezetõként napi
kapcsolatban állt, s akik valóban

nélkülözhetetlen részei és részesei
a város életének. A vendégek közül
a Bottal-fogó Táncegyüttes és
Gönczöl György rövid fellépéssel
színesítették a programot.

Egy évvel ezelõtt, szinte
ugyanebben az idõben jelent
meg lapunk új évi elsõ száma, melyben többek között
Novák Ferenc polgármesterrel beszélgettünk 2013 várható kihívásairól, feladatairól. A polgármester akkor
úgy fogalmazott: mozgalmas, változásokkal, nehéz kihívásokkal teli év lesz a
2013-as. Most, hogy már
„visszafelé nézünk”, ugyanezt gondolja-e? Hogyan értékeli az elmúlt esztendõket a
város elsõ embere? Errõl beszélgettünk Novák Ferenccel.
(Folytatás a 6–7.oldalon.)
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján
végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények,
egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott
utcák. A fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak
ezek után kerülnek letakarításra.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne
parkoljanak 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
idõjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek - 15/2004. (IV.21.) - megfelelõen a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán,
kerékpár-, és gyalogutakon.

A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos
bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P 700–1500
Ügyeleti telefonszámok:

93/340-924
+36/30-5523-425
+36/30-5837-240

Segítõ közremûködésüket megköszönve:

Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2014. január 1-tõl megváltozott a közvilágítási lámpatestek üzemeltetõje, karbantartója, és
így változtak a hibabejelentések lehetõségei is.

MEGHÍVÓ
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
tájékoztatja a lakosságot, üdülõtulajdonosokat, hogy
2014. február 24-én (hétfõn) 18.00 órai kezdettel
a helyi általános iskola (Liget u. 28.) aulájában

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart, melyre minden érdeklõdõt tisztelettel várnak.
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, kérdéseiket (névvel és címmel ellátva) elõzetesen jutassák el a hivatal titkárságára legalább 3
munkanappal a fórum idõpontja elõtt (február 19., szerda 12 óráig).
A fórum lebonyolításának szabályairól a honlapon
és a Karosi Krónikában tájékozódhatnak.

TISZTELT LAKOSSÁG!
A ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2014.évben is folytatja a háztartásokban
keletkezõ mûanyag hulladékok

házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtését.
A házhoz menõ szelektív gyûjtés során a ZALAISPA Nonprofit Zrt.
a kommunális hulladék gyûjtéséhez hasonlóan a hasznosítható mûanyag hulladékokat közvetlenül az ingatlan elõl gyûjti be az erre a
célra kiosztott 120 l-es emblémás sárga színû zsákokból.
Kérjük, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra taposva
rakják a gyûjtõzsákokba, mert így kevesebb helyett igényelnek, megnövelhetõ a zsák befogadóképessége, és szállítása is gazdaságosabb.
Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel
szenynyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A
szennyezett hulladék nem hasznosítható. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük, helyezzék ki.
A szelektív hulladékgyûjtés – a gyûjtõszigetek mellett – ilyen módon történõ kibõvítésével jelentõsen megnövelhetõ a szelektív hulladékgyûjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthetõ a lerakásra kerülõ hulladék mennyisége.
Mi kerülhet a szelektív hulladékgyûjtõ zsákba?
– PET palack: (ásványvizes, üdítõs palackok,)
– PP+HDPE mûanyag, fólia, nylon szatyor,
– Élelmiszer tárolására használt mûanyag flakon, kanna kimosott
állapotban
– Laposra taposva - Erre kiosztott zsákba gyûjtve
– Tiszta állapotban!!!!!!!
Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, illetve
háztartási hulladékkal szennyezett mûanyagot nem szállítunk el.
A szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékot az alább megjelölt
Szombati napokon szállítjuk el:

Közvilágítási hibabejelentés:
Lakosság vagy harmadik fél számára biztosított hiba-bejelentési lehetõségek:
Call Center mûszaki hibabejelentõ: Telefon: 06–72/511-599,
Fax: 06–72/214-870; elektronikus úton pedig a www.watt-eta.hu
honlapon a következõ útvonalon: http://watt-eta.hu/?page_id=1040
Hibabejelentés Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban Bognár Ottó Péter ügyintézõnél is (földszint 05.számú ajtó) megtehetõ
(Telefon: 93/340-100/124-es mellék, 06-30-7548-499).
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Január ................04.
Február ..............01.
Március ..............01.
Április ................05.
Május ..................03.
Június ..................07.

Június ..................21.
Július ..................05.
Július....................19.
Augusztus ........02.
Augusztus..........16.
Augusztus ........30.

Szeptember ......13.
Szeptember ......27.
Október ............04.
November ........01.
December ........06.

Kérjük, a szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékot kizárólag a naptárban jelölt szállítási napon helyezzék ki.
A Gyûjtõjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi üres
szelektív hulladékgyûjtõ zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi
mûanyag hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett.
Felhívjuk a figyelmet, hogy üres hulladékgyûjtõ zsák Zalakarosi Közös Önkormányzati hivatalban is beszerezhetõ.
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A családok érdekei voltak szem elõtt
INTERJÚ MANNINGER JENÕ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVEL
A tavalyi évben a kormányzat számos olyan intézkedést hozott, amelyek elõnyeit az emberek a saját, mindennapi életükben is érzik. Elsõsorban a rezsicsökkentés, családtámogatások, béremelések azok, amelyek kissé enyhítettek a polgárok terhein, és várhatóan az idei évben is folytatódni fognak. Manninger Jenõvel, a térség kormánypárti országgyûlési képviselõjével, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével a 2013-as év eredményeirõl beszélgettünk.
– A tavalyi év egyik legnagyobb
feladata az intézményrendszer átszervezése, amely Zala megyében
jól alakult. Ezúton is köszönöm a
folyamatban résztvevõ valamennyi
kollégának! – mondja Manninger
Jenõ. – A cél, hogy a megyei intézmények hatékonyan mûködjenek,
elsõsorban az oktatás, egészségügy,
szociális szféra és közigazgatás területén. Ma már az önkormányzati
rendszer sincs válságban, amely annak köszönhetõ, hogy a kormányzat megvalósította a konszolidációt, azaz átvállalta az önkormányzati adósságokat. A 2012-es év legnagyobb eredménye tehát a gazdálkodás biztonságának megteremtése kormányzati és önkormányzati
vonalon is.
– Mindemellett milyen kormányzati intézkedések valósultak
meg, amelyek a magánszemélyek
terheit hivatottak enyhíteni?
– Természetesen a rezsicsökkentés az, amelyet erre a kérdésre elsõként kell megemlíteni. Magyarországon még nem volt arra példa,
hogy a kormány felvállalva a harcot

a
multinacionális
szolgáltató cégekkel,
a magyar emberek,
magyar családok érdekeit képviseljék,
hozzálássanak a rezsiköltségek csökkentéséhez minden
területen. A gáz- a
távhõ, a víz, energiaszolgáltatás, szemétszállítás, mindmind most könnyebben kifizethetõ
a családok számára, és már készül
az újabb rezsicsökkentõ csomag. De
emellett hosszú évek után az idei
évben emelkedett elõször a nyugdíjak reálértéke, és a családok számára is számos kedvezmény érvényesült idén. Ilyen a GYED extra, a
családi adókedvezmény, vagy éppen a Babakötvény újragondolása.
– Hogyan értékeli a gazdasági
életet érintõ változásokat?
– A kormányzat elsõdleges célja
a foglalkoztatás növelése volt. Sikeres volt a közhasznú foglalkoztatás
kiszélesítése, amely az idei évben is
folytatódni fog. Emellett a kormány támogatni és ösztönözni pró-

bálta a gazdasági élet szereplõit,
hogy õk is kivegyék a részüket a
munkahelyteremtésben, ezért is vezette be a jelentõs
járulékkedvezményt
a vállalkozások számára. De a munkahelyteremtés az idei
évnek is egyik kiemelkedõ feladata
lesz. Ha már a gazdasági életet ért változásokról beszélünk, nem hagyhatjuk ki azt sem, hogy
elindított a kormány egy átfogó
béremelési programot, melynek során a pedagógusok
tudhatnak jelentõs béremelkedést
maguk mögött, illetve az egészségügyi és szociális szférában dolgozók is. Várhatóan az idén ez más területeken is folytatódni fog. Emellett emelkedett a minimálbér is, és
reményeink szerint ezek mind pozitív hatással lesznek a gazdasági
életre is.
– Fejlesztések, beruházások terén mennyire érzi sikeresnek a
2013-as évet?
– Jó évet zártunk, bár kétség kívül a 2014-es év látványosabb lesz,
mivel ez már konkrétan a kivitelezés éve. Zalakaroson is komoly
munka folyt a tavalyi évben, nagy
siker, hogy a fürdõ családbarát pro-

jektje támogatást nyert, és olyan
minõségi fejlesztések zajlottak a
városban, melyek valóban méltók
egy fürdõváros turisztikai kínálatához. Azt szoktam mondani: ebben
a városban mindig történik valami,
ráadásul olyan példa értékû elõrelépések, melyekre megyei szinten is
büszkék lehetünk.
Közben készül a Megyei Fejlesztési Koncepció, amely konkrét
munkahelyteremtést központba állító beruházási javaslatokat tartalmaz. Így felkészülten várhatjuk a
2014-tõl induló újabb Európai Uniós
ciklus támogatásait.

ÓVÓNÕKET
KERESNEK
Óvónõi diplomával és középfokú nyelvvizsgával rendelkezõ
óvónõket
keres
Puchheim. A Puchheimi NémetMagyar Egylet segítségért fordult városunk önkormányzatához is, hiszen – ahogyan fogalmaztak – a magyar szakembereket a bajor település is megbecsülné és elismerné. Amenynyiben a jelentkezõk óvónõi
diplomával rendelkeznek, de
csak alapfokú nyelvvizsgájuk
van, a város anyagi segítséget
nyújtana a középfokú nyelvvizsga letételéhez. Ennek két
lehetõsége lenne: amennyiben
a nyelvvizsgát otthon teszik le,
és a város óvodájában dolgoznának, a város a vizsga díját
megtérítené.
Ebben az esetben mint
szakembert tudnák azonnal alkalmazni a jelentkezõt. A másik lehetõség: óvónõi diplomával, alapfokú nyelvvizsgával
mint segítõ személyzetet tudnák alkalmazni, és egy bizonyos idõn belül ott tenné le a
középfokú nyelvvizsgát, s ez
után sorolnák át mint szakembert. Ha valakinek más irányú,
például tanítói oklevele és középfokú nyelvvizsgája van, akkor mint segítõ személyzet el
tudna helyezkedni az intézményben.
Jelentkezni, illetve érdeklõdni Nagel Annánál lehet a
nagel@puchheim.de címen –
ezen az e-mail címen magyarul
is lehet jelentkezni.
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KORSZERÛ
VILÁGÍTÁS TECHNIKA

LED-es lámpákat
helyeznek ki
a városban
Az elmúlt év végén kezdõdött, s a remények szerint január végére le is zajlik a közterületeken lévõ
lámpatestek cseréje, melynek során a hagyományos
égõket LED-lámpák váltják
fel.
– Városunk egy szlovénmagyar határon átnyúló
projektben vesz részt. A
„Fejlett környezetvédelmi
technológiák megvalósítása és szabadon történõ
kreatív kutatás, tanulás a
közvilágítás példáján” címû pályázat keretében 162
darab LED lámpatest kerül
felszerelésre a városban. A
tervezett
összköltség:
183.824,16 euró, a kiadásoknak 95 százalékát a pályázati forrásból tudjuk fedezni – mondta el Novák
Ferenc polgármester.
A város területén a Termál, a Petõfi, a Fõ, a Zrínyi,
a Panoráma és a Park utcában, a Napnyugat közben
és a Gyógyfürdõ téren üzemelõ meglévõ, nátrium
lámpás közvilágítási lámpatestek cseréje történik meg.
A LED-es lámpatesteket
többségében a meglévõ
oszlopokra és lámpakarokra szereleik fel, a Petõfi utca egy részén új nyomvonalon és oszlophelyen is szükséges azonban közvilágítási
hálózatot létesíteni. A hálózatbõvítést földkábeles hálózatként tervezték meg.
– A cserével körülbelül
60 százalék villamos energia megtakarítást és CO2
kibocsátás csökkenés biztosítható. A projekthez
kapcsolódóan szakemberek
méréseket is végeznek,
melyek tudományos kutatások munkáját segítik, s
ugyancsak a pályázat témájához
kapcsolódóan
nemzetközi konferenciát is
rendez városunk márciusban – jelezte a polgármester.

Megújult a buszpályaudvar
A KORSZERÛ KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEI JAVULTAK
A kistérség településeinek
jobb megközelítését, összekötését hivatott biztosítani az a
Nagykanizsától Keszthelyig terjedõ területet érintõ projekt, melynek egyik fontos állomásaként
avatták fel városunk felújított
buszpályaudvarát.
A 650 millió forint összköltségû
projektrõl Manninger Jenõ (FideszKDNP), a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az avatáson elmondta: az autóbusz- és vonatközlekedést is öszszehangoló térségi pályázat az Új
Széchenyi Terv pályázatán, a nyugat-dunántúli regionális program
keretébõl nyert el 625 millió forintos támogatást.

Az országgyûlési képviselõ a kistelepülések közötti kapcsolatteremtés fontosságát hangsúlyozta.

Az avatáskor érkezõ buszt Novák Ferenc és Manninger Jenõ is fogadta.
A program részeként a
zalakarosi buszpályaudvar felújítása
mellett a környezõ településeken
és Keszthely térségében buszöblöket és buszvárókat alakítanak ki,
Nagykanizsán GPS-alapú tájékoztatási rendszert építenek ki, Keszthelyen pedig új buszpályaudvart építenek a vasútállomás korszerûsítésével összehangolva.
Kifejtette: az aprófalvas Zala
megyében kiemelt szerep jut a kö-

BÚZAVIRÁG CSOPORT
AZ EZÜST KLUBBAN
Az idõsek disznótoros vacsoráján „nem várt, meglepetésként”
jelent meg a csoport a „Süssünk,
süssünk valamit” címû mûsorral.
Ebben a búza megõrlését, a lisztbõl a kenyér sütését játszották el
mondókák, énekek segítségével a
gyerekek. A nagy számú nézõközönség szûnni nem akaró tapssal
jutalmazta a kicsiket.

zösségi közlekedésnek, az pedig
külön öröm, hogy ez a több éve húzódó projekt végre megvalósul, és
lehetõvé válik a korszerû, minõségi
közlekedési rendszer megvalósítása.
Novák Ferenc polgármester
helytörténeti érdekességként elmondta
többek
között:
Zalakaroson 1928-ban indult el az
elsõ autóbuszjárat, elõször naponta
két alkalommal közlekedtek bu-

szok, s az elsõ idõkben bizony az
utasoknak még a súlyukat is ismertetniük kellett a sofõrrel, nehogy
problémát jelentsen a busz túlterheltsége.
Szólt arról is, hogy a vendégek
mind szélesebb körû és minõségibb
kiszolgálása érdekében folyamatos
feladatot ad a közlekedés hatékony
megszervezése, modernizálása, s bizony utóbbi a karosi pályaudvarra
is ráfért már, hiszen az épületet
1970-ben adták át, azóta komoly
felújítás itt nem történt, sõt, festést
is mindössze egy alkalommal kapott.
Jelen átalakítás során a kivitelezõ Szabau Invest Kft. korszerûsítette a burkolatot, az építmény
környezetét, s kerékpár tárolót is
alakítottak ki a pályaudvaron, illetve kültéri bútorokkal is gyarapodott a terület. A projekt következõ állomása a buszvárók és
buszöblök felújítása lesz.
A felújított építményt Dr. Háda
László plébános megáldotta, az
avatás szalagátvágással zárult.
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Minõségi fejlesztés, növekvõ jegyeladás
JÓ ÉVET ZÁRHATOTT A ZALAKAROSI FÜRDÕ
Az elmúlt két év fordulópontot jelentett a fürdõ életében, hiszen nem csak az elõzõ évek forgalmi adataira vonatkozó csökkenõ tendenciát sikerült megállítani, hanem növekedésrõl számolhatott be a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. A 2013-as évben értékesített belépõk száma pedig még a korábbinál is dinamikusabb növekedést mutat.
– A gazdasági év lezárása még
várat magára, forgalmi adatok
azonban naprakészen állnak rendelkezésünkre. Ezek alapján elmondható, hogy 2013-ban átlagosan hét százalékkal több jegyet értékesítettünk, mint 2012-ben – jelezte megkeresésünkre Burján Richárd, a társaság vezérigazgatója.
Megtudtuk: 2012-ben 513 ezer
vendég fordult meg a fürdõn,
2013-ban 549 ezren váltottak belépõjegyet. A 36 ezerrel magasabb
emelkedés azért is örömteli, mert
– mint emlékszünk – a 2013-as év
nagyon kedvezõtlen körülmények
között indult: a késõi tél, a rendkívül szélsõséges március alaposan
visszavetette a forgalmat a turisztikai szektorban, így a fürdõszolgáltatás területén is.
A meglehetõsen kedvezõtlen
indulás után a július és augusztus
sok vendéget hozott, az új beruházás bevezetõ kampányának köszönhetõen az õszi-téli idõszak
még kiemelkedõbb volt (az eddigi
évekhez viszonyítva) a látogatottság tekintetében. Egyértelmûen a
fedett gyermekvilág átadásának
tulajdonítható a nagyobb forgalom, hiszen kimutathatóan maga-

zárult, ugyanis az elõzõ év hasonló
idõszakához képest 27 százalékkal
magasabb volt a jegyeladások száma.
Burján Richárd úgy véli: a minõségi fejlesztések létjogosultsága
már most beigazolódott, komoly
érdeklõdés mutatkozik a családbarát szolgáltatások iránt, és nagyon
pozitív visszajelzések érkeznek a
nemzetközi gyakorlatban sikeresen mûködõ, egészséges életmód
köré szervezõdõ gyermekanimációs programokról is. A gyógyászat
és a wellness iránti érdeklõdés sem
csökkent 2013-ban. A kezeléseket
igénybe vevõk számában emelkedés nem történt, de ugyanannyi
vendég több kezelést vett igénybe
tavaly, összességében tehát 3-4
százalékkal több kezelést értékesített a fürdõ, mint az elõzõ esztendõben.
2013-ban bruttó 850 millió forint értékû fejlesztést hajtott végre
a zrt., a gyermekvilág beruházások
már éreztetik hatásukat, a gyógyá-

KEDVES KAROSIAK!
Zalakaros Város Önkormányzata és
a Gránit Zrt. nagy szeretettel vár minden zalakarosi lakcímkártyával rendelkezõt február 21-én, pénteken 18-21
óra között a fürdõ új fedett VízipókCsodapók fedett vízi élményvilágában.
A belépés lakcímkártya felmutatásával a fõépület felõl történik.
Kipróbálhatóak lesznek a csúszdák,
a száraz játszók és a családi szauna
részleg is!
Novák Ferenc polgármester
sabb volt az eladott családi belépõk, komplex jegyek száma. A december minden eddiginél jobban

szati részleg minõségi fejlesztéseinek hatásai viszont majd ez évtõl
lesznek mérhetõk.
– 2014-ben hasonló nagy volumenû beruházásokat a fürdõ
nem tervez, társaságunk a 2014es évet tervezési idõszaknak tekinti, az elkövetkezendõ évek fejlesztéseire vonatkozó tervek elkészítésérõl fog szólni, ez alapján
szeretnénk felkészülni a következõ uniós pályázati ciklusra.
Természetesen idén sem ma-

radnak el a fejlesztések, jelenleg
zajlik a gasztronómiai egységek
felújítása, amely látható változásokat hoz majd. A gasztronómia
korszerûsítésére külsõ forrás bevonásával kerül sor a fürdõ és a
bérlõk hosszú távú együttmûködésével. Fontosnak tartjuk, hogy
egész évben korszerû, modern
vendéglátó egységek biztosítsanak minõségi vendéglátást,
amely összhangban áll a fürdõ által megvalósított egyes részlegekhez kötõdõ célcsoportok igényeivel. Erre kiváló példa az önkiszolgáló éttermek megvalósítása,
amellyel gördülékenyen lebonyolítható a nyári csúcsok nagy forgalma és igen népszerû a gyermekekkel érkezõk körében is.
Év elején megvalósul a súlyfürdõ, nyáron pedig a fedett fürdõhöz tartozó vizesblokkok teljes
körû felújítása. A tavaly átadott,
azóta is nagy sikerrel üzemelõ szauna udvar bõvítésére is sor kerül
idén nyáron. Rengeteg feladatunk
adódik az önkormányzat öko-tó
pályázatának megvalósítása körül,
nagy energiákat fektetünk abba,
hogy idén végre el tud indulni a
fürdõ szolgáltatásaira épülõ szálloda beruházási projekt a fürdõ
melletti területen.
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Mozgalmas év után újabb komoly
Egy évvel ezelõtt, szinte ugyanebben az
idõben jelent meg lapunk új évi elsõ száma,
melyben többek között Novák Ferenc polgármesterrel beszélgettünk 2013 várható kihívásairól, feladatairól. A polgármester akkor úgy fogalmazott: mozgalmas, változásokkal, nehéz kihívásokkal teli év lesz a
2013-as. Most, hogy már „visszafelé nézünk”, ugyanezt gondolja-e? Hogyan értékeli az elmúlt esztendõket a város elsõ embere? Errõl beszélgettünk Novák Ferenccel.

INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL
– Az biztos, hogy hivatali, önkormányzati szempontból valóban hihetetlenül mozgalmas évet
tudhatunk magunk mögött – fogalmazott a polgármester. – Közös
önkormányzati hivatalt alakítottunk Zalamerenye és Zalaszabar
településekkel, s a munkatársak
fegyelmezett és rugalmas hozzáállásának, a megfelelõ koordinálásnak köszönhetõen gördülékenyen zajlik a közös munka azóta
is.
Megtörtént az intézmények átszervezése, melyet részben a járási rendszer kialakítása, részben a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ létrehozása indukált.
Utóbbi kapcsán több aggodalom
látott napvilágot év elején, mely
részben érthetõ volt, hiszen minden új, ismeretlen változás fenntartásokkal tölt el mindenkit. Úgy
vélem, a gyerekek nem kerültek
rosszabb helyzetbe, sõt tudtuk a
körülményeiket javítani, a zeneiskolásoknál például hozzájárultunk
a tandíjakhoz, s az év elején bevezetett, azóta alkalmazott pedagógus életpálya modell, az új bértábla megfelelõ módon rendezte a
pedagógusok helyzetét is.
– Komoly fejlesztési célokat
fogalmazott meg az önkormányzat egy évvel ezelõtt. Nyugodt a
lelke, hogy minden elképzelést
meg tudtak valósítani?
– Bátran állíthatom: nem csak
ígérgettünk. Egyik legnagyobb
„intézményünk”, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. igen sikeres évet zárt.
Megépült a fedett gyermekvilág,
megtörtént a gyógyászati részleg
felújítása, szauna udvart alakítot-

tak ki, közel egymilliárd forintot
tudtak fejlesztésekre fordítani
úgy, hogy a fürdõ nyereségét az
önkormányzat továbbra sem vette
ki osztalékként, így azt a zrt. pályázati önrészekhez, egyéb munkálatokhoz felhasználhatta. Nem
kis dolog az sem, hogy sikerült növelni a vendégszámot a fürdõn tavaly. Ez azért is volt nagyon szívügyünk, mert a 2010 elõtti idõszakban folyamatos csökkenést tapasztaltunk, ezt sikerült elõbb
megállítani, majd vissza is fordítani, részben a minõségi fejlesztésekkel, részben a hatékony marketing munkával, az eredményekben
pedig oroszlánrésze van a felkészült, lelkiismeretes kollektívának.
Bonyolult elõkészítõ folyamat,
munkafázis
után
végre
megtörtént a
LED-lámpatestek beszerzése, melyek
s e g í t s é g é ve l
komoly energia megtakarítás várható az
e l k ö ve t ke z õ
években.
A
projekthez
kapcsolódóan
március folyamán nemzetközi konferenciát is rendezünk a környezetvédelmi beruházások témájában.
A napokban
A fedett
történt meg a

felújított autóbusz pályaudvar átadása, megújult és frekventáltabb
helyre került a termelõi piac,
ugyancsak megújult és bõvült a
kamerarendszer, megtörtént a
Szõlõ utca csapadékvíz zárt rendszerben történõ elvezetése, a parkerdõ világítás,mérõhely kialakítása;
a tornateremben felújítottuk a parkettát, takarítógépet szereztünk
be, a pavilonsor pergolái megépültek, az oly régóta szükségszerû nyílászáró csere is megtörtént a hivatalban. Befejezõdött a lovas iskola
bontása, s számos, a kényelmet,
esztétikumot javító járdafelújítás is
történt.
– Utóbbiak mindegyike a Start
közmunka program keretében,
ha jól emlékszem…?

– Igen, a Karos-Park segítségével, a közmunka program keretében. Kis dolgoknak tûnnek, de a
mindennapi életünkben igenis
fontosak: megújították az iskola
sportudvarát, járdáit, kerítését, a
konyha elõtti terület térkövezése
is megtörtént. Megújult a járda az
óvodától a Liget utca 43-as házig,
gyönyörû lett a 750 éves emlékmû környezete, megszépült a
templom elõtti tér, parkolót alakítottak ki a temetõ elõtt, rendezõdött a gyógyszertár elõtti bejárat,
a Karos-Park székház környezete,
a Bodahegyi és Petõfi út találkozásánál lévõ terület. Vallom, hogy
a rendezett környezet sokkal többet elárul rólunk, mint gondolnánk, ezért számomra ezek ki-

gyermekvilág máris beváltotta a hozzá fûzött reményeket.
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kihívások várnak az önkormányzatra
emelten fontos lépések voltak. Ha
belegondolunk, hogy mondjuk
három évvel ezelõtt a Városházától a kerékpáros házig milyen állapotok voltak, vagy, hogy nézett ki
az iskola sportudvara, akkor nem
is kérdés, mennyire lényeges lépéseket sikerült tennünk. De szerintem nagyon fontos volt az is, hogy
a fürdõ fogadóépületének helyzetét is rendezni tudtuk, végre az
épület nagyjából azt a célt tölti
be, amit már az elején is kellett
volna: üzletek, megfelelõ pihenõ
terek, nyitott pénztárak biztosítanak minõségi fogadást, szolgáltatást.
– Milyen feladatok várnak az
önkormányzatra ebben az évben?
– Most már napok kérdése, és
látványosan is hozzáfoghatunk a
Közösségi Ház bontásához, melyrõl korábban a testület határozott. Eddig a közmûvek rendezése
miatt a tényleges bontás még
nem kezdõdhetett el. Pénzügyi lehetõségeink függvényében elindul egy új, a városhoz méltó közösségi központ építése is. A közbeszerzési eljárás lezárultával indulhat a termál-tó és épületeinek
beruházási folyamata, elkezdõdik
a horvát-magyar kerékpáros projekt részeként a Galambok-Zalakaros közötti kerékpárút felújítása, mely egészen a termáltóig vezet majd. A Zalaispa saját finanszírozásban modern hulladékudvar építésébe fog Újmajor területén, a szükséges hozzájárulást és
támogatást a testület korábban
megadta a cégnek. Az udvar létre-

hozása lehetõséget ad az olcsóbb
hulladékkezelésre, ezáltal az önkormányzati terhek csökkentésére. Az autóbusz pályaudvar felújítását lehetõvé tevõ pályázat részeként 11 buszöböl és 9 buszváró
létesül illetve újul meg idén, végre
megépíthetjük a Bodahegyi úti
játszótérhez vezetõ járdát, sor kerülhet a Rózsa-Hegyalja utcai ke-

gi ház építésének elõkészítése jegyében is zajlik majd. A látványos
elemek mellett törekednünk kell a
település közösségi életének gazdagabbá tételére. Igyekszünk felkészülni az új uniós pályázati ciklusra, illetve a megyei fejlesztési
koncepcióban meghatározott feladataink megvalósítására.
Remélem, hogy ebben – ahogy

helyünket,
látványos
eleme
mindennek többek között a
sportudvar vagy a rendezvénytér.
Gyarapodott a civil szervezetek
száma, tartalmas partnerkapcsolatokat alakítottunk ki. Igyekeztünk
segíteni a magánszállásadók egyesületének, szép és hasznos összefogás volt tapasztalható a Föld
Napja akció keretében, újszerû és

Az iskolai sportudvar népszerû a gyerekek körében.
resztezõdés elõtti árok lefedésére,
a balesetveszélyes helyek kiváltására, hiányzó járdaszakaszok pótlására, s az új piac mellé is épülhet
járda. 2014 a tó beruházás, a kerékpáros fejlesztések, a ledes
program lezárása és az új közössé-

Rengeteg programot kínált az elmúlt évben a város, újdonság
és óriási siker volt a Kannavirág Szépe választás.

eddig is – számíthatunk országgyûlési képviselõnk, Manninger
Jenõ támogatására.
Bízom benne, hogy nemzetközi kapcsolataink az elmúlt évek
aktivitását folytatva erõsödnek,
tartalommal gazdagodnak, s abban is, hogy városunk egyesületeinek, intézményeinek gazdag
programkínálata ez évben is mind
többeket vonz majd.
– 2014 a választások éve is,
így egy kicsit talán idõszerû a
legutóbbi három év értékelése.
Röviden mit mondana az eltelt
idõszakról?
– Összességében az elmúlt három év meghatározó volt a település életében.
A fürdõt új pályára állítottuk,
megállítottuk a negatív tendenciákat, a családbarát fürdõ létrehozásával és a modernizációval pedig növekedést indítottunk el.
Gyermekeink a megye egyik legkorszerûbb intézményeibe járhatnak, az iskola és társintézményei pedig példamutatóan elõl járnak a közösségi élet szervezésében is.
Megõriztük a település korábbi
értékeit, tovább szépítettük lakó-

sikeres rendezvényünkön, a termékfesztiválon szintén példás öszszefogást tapasztaltunk. Büszke
vagyok arra, hogy óvoda felújítási
projektünket országos mintaprojektnek minõsítették, akárcsak a
közfoglalkoztatottság keretében
megvalósuló térkõ gyártást. Látványos utcafásítás történt, s a
fenntartható turizmus keretében
földalatti esõvízgyûjtõ tartályokat helyeztünk el több közintézménynél, közterületen.
Soha ennyi rendezvény nem
fogadta az idelátogatókat, adott
lehetõséget a helyieknek a kikapcsolódásra.
Ezúton köszönöm meg mindenkinek a munkáját, tevékenységét, amivel hozzájárult a település
életének gyarapításához.
Bízom abban, hogy megkapom
a lehetõséget arra, hogy továbbra
is Zalakarosért, a zalakarosiakért
végezhessem a munkámat a következõ idõszakban is.
2014-re két dolgot kívánok:
tisztességes kampányt, a településnek és polgárainak további sikereket, jó egészséget, boldogságot!
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A szolgálatban lévõket köszöntötték
Szilveszter késõ délutánján a
legtöbben már az esti évbúcsúztató bulikra készülõdtek.
Sokaknak azonban ez a nap is
épp olyan volt, mint a többi, hiszen munkájuk révén szolgálatban, szolgálattal töltötték az év
utolsó napját, éjszakáját is.
Városunkban a tûzoltó- és a
mentõállomás, az orvosi ügyelet
épülete csupán kis feldíszített karácsonyfával emlékeztette a dolgozókat, hogy azért még az ünnepi idõszakot éljük. A katasztrófavédelem,
rendvédelem és egészségügy azonban talán éppen az ünnepek idején
kell, hogy fokozottabban figyeljen
ránk, így õk aztán tényleg nem engedhetik meg maguknak a pihenést ilyenkor sem.
A zalakarosi hivatásos állományok
dolgozóit az év utolsó napján meglátogatta városunk polgármestere is,
hogy az itt élõk és az önkormányzat
nevében megköszönje egész éves
helytállásukat és munkájukat.
Egy jelképes ajándék, egy kis beszélgetés során kiderült: mindenütt
bíztak abban, hogy csendesen zaj-

lanak az ünnepek, nagy baj sehol
nem történik.
Az orvosi ügyeletet tartó dr.
Mihalics Tibor, Zalakomár háziorvosa elmondta: az ünnepek alatt viszonylag csendes napjaik voltak a
kollégáknak is, leginkább az üdülõ
vendégek „látogatása” a gyakoribb
ilyenkor.
Koncz Tibor, a mentõállomás vezetõje Németh Tibor mentõápolóval
fogadta a polgármester látogatását,
mint mondták: õk is nyugodt napokra számítanak, bár riasztásoktól azért
nem volt mentes a két ünnep közötti idõszak sem.

Újévi
fúvós gála

A Nagykanizsai Fúvószenekar 2014. január 4-én második alkalommal rendezte meg nagy sikerû Újévi Fúvós Gáláját a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ színháztermében.
A zsúfolásig megtelt nézõtéren kitûnõ hangulat uralkodott, melyrõl a házigazda zenészek mellett az újjáalakult Nagykanizsai Szimfonikus zenekar, a
Zalagyöngye Táncegyüttes és az est vendége, Koós János gondoskodott.
Az elõadást – nagy örömünkre – a karosiak is némileg magukénak
érezhetik, hisz amellett, hogy Tatár Csaba a Nagykanizsai Fúvószenekar
karnagya és 15 éve a Karos Fúvósegyüttest is irányítja, rengeteg zalakarosi
is hozzájárult a koncert sikeréhez a fúvószenekar, vagy a táncegyüttes tagjaként. A zeneiskolában, illetve a Karos Fúvósegyüttesben folyó szakmai
munkát dicséri, hogy szeptember óta 13 karosi zenész (Gál András, Kovács
Gergõ – trombita, Erõss Kristóf – tenorkürt, Marton Viktória, Angyalosi
Gergõ – tuba, Kovács Tamás, Bodor Péter – harsona, Tóth Dominika,
Angyalósi Dóra, Takács Petra, Horváth Tamara, Kovács Luca, Kovácsné Balogh Gabriella – klarinét) játéka segíti a kanizsaiakat, akik az ott szerzett
rutint természetesen a Karos Fúvósegyüttesben továbbra is nagy kedvvel
kamatoztatják.

A tûzoltóságon
Kránicz
Zsolt
zászlós
vette át Novák
Ferenctõl a jelképes ajándékot.
– Amióta az
állomást megépítették, évrõl
évre kevesebb a
vonulásunk a
környéken, úgy
gondolom, jelenlétünk, a folyamatos jelzéseink
a lakosság felé, illetve az egyre javuló lakossági figyelem, fegyelem
az oka ennek – mondta.
A Zalakarosi Fürdõ is teljes készültségben volt a karácsonyi, újévi
idõszakban, no persze õk nem a
testi épségünkre vigyáztak, hanem

szórakoztatásunkról, felhõtlen kikapcsolódásunkról gondoskodtak
ezekben a napokban is. Szabó Ferenc csoportvezetõ a polgármester
érkezésekor éppen az esti szilveszteri buli elõkészületeinek utolsó pillanatait ellenõrizte.
– Ilyenkor a legszorosabb a
munkarendünk, hiszen a hajnalig
tartó fürdõruhás parti után a délelõtti nyitásra kifogástalan rendbe kell tennünk a medencéket és a
medencetereket. Megkönnyebbülök, ha ezen az éjszakán túl leszek
– árulta el nevetve.
A buli minden bizonnyal jól sikerült – legalábbis az utólagos beszámolók errõl tanúskodnak. A településen is rend és biztonság uralkodott, melyrõl a rendõrõrs munkatársai folyamatos járõrözéssel is
gondoskodtak.

SZÉPKORÚAK KARÁCSONYA
Karácsony elõtt a könyvtárba várták az önkormányzat és a Karosi
Civilek Egyesületének tagjai a Zalakaroson egyedül élõ hetven év feletti lakosokat. A meghívókat és az ajándékokat már a héten idõben
elkészítették és kihordták a szorgos civilek.
Az ünnepi találkozóra karácsonyi zenével, karácsonyi dekorációval
várta a könyvtár az egyedül vagy az önkormányzat kocsija segítségével érkezõ meghívottakat, akiknek karácsonyi mûsorral is kedveskedtek az iskola diákjai és az óvodások. Elõször Németh Tamás, Milne: János király karácsonya címû versét szavalta el. Ezután az óvoda mindhárom csoportjából érkezõ kis óvodások karácsonyi énekeket és verseket adtak elõ. A mûsort a 6. osztályosok verses-zenés összeállítása
zárta. Ezután Novák Ferenc polgármestere köszöntötte a vendégeket, s egy pohár pezsgõvel együtt koccintottak a boldog, békés karácsonyra, a sikeres újévre, s mindnyájuk egészségére.
Az elkészített ajándékokat az egyesületi tagok adták át. Az idõnként könnyes szemekben lehetett látni a hálát, az õszinte köszönetet. Egy közös beszélgetés, anekdotázás után szeretettel a szívükben
távoztak haza. Akik nem tudtak eljönni, azoknak elvitték az egyesületi tagok a kis karácsonyi ajándékot, hogy nekik is legyen bontogatnivaló a karácsonyfa alatt.
Ugyancsak megajándékozták a térség rászoruló családjait is a karácsony elõtti napokban, az õ számukra a Szociális Alapellátó Központ
szervezett gyûjtés, fõként játékokat vártak a nagylelkû adományozóktól.
A gyûjtésben nagy szerepet vállalt az iskola, a Szabadics család, valamint az önkormányzat fideszes képviselõi, akiknek felajánlásaiból
vadonatúj játékokkal is sikerült meglepni a rászoruló gyermekeket.
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Addig zenélek, míg szükség lesz rám
INTERJÚ PATAKY ATTILÁVAL
Negyven éve, 1974 óta formálja a magyar könnyûzenei életet az Eddával Pataky Attila, az együttes
frontembere. Bulijaikon idõsek és fiatalok éneklik
együtt a nagy slágereket, a Kört, az Elhagyom a várost, az Álmodtam egy világot, az Éjjel érkezem címû
dalt, és hosszan, nagyon hosszan sorolhatnánk a közismert és közkedvelt Edda-dalokat.
Pataky Attilát a közelmúltban a zalakarosiak is
hallgathatták, nem is akárhogy és akárhol: az énekes
a Zalakarosi Fürdõ szilveszteri bulijában lépett fel,
rendhagyó körülmények között: az élménymedence
partján, késõbb pedig a medencében. A buli után rövid beszélgetésre invitáltuk õt.
– Hogy sikerült a karosi buli,
hogyan fogadtak a vendégek a
fürdõn?
– A fellépéseim között a
karosi különlegesnek számított,
hiszen az elmúlt években sehol
nem léptem fel szilveszterkor.
Úgy éreztem azonban, hogy ennek a különleges évnek (negyven
éves az együttes) jó ómen lesz
egy ilyen kezdés, és ezért vállaltam el a fellépést. Jól tettem,
mert extra körülmények között,
extra közönséggel, extra bulit
csaptunk. Az utolsó résznél lerúgtam a csukámat és nadrágban,
ingben besétáltam a vízbe, hogy
ott énekeljük el a Kört.
– Milyen terveitek vannak az
Eddával az idei évben?
– Hálát adok az Istennek, hogy
játszhatunk, mert igény van ránk.
60-70 koncertet adunk egy évben, ez mellett egyéni fellépéseim is lesznek, s idén is folytatjuk
a tavaly bemutatott Kör címû
musicelünk elõadásait a sikeres
bemutató után. Tervezzük a következõ musicelünket, melyet õszszel szeretnénk is színpadra
vinni. Ez egy zenei trilógia második eleme lesz majd, szintén Edda dalokból. Ilyen még a világon
nem volt, hogy egy zenekar a saját dalaiból építkezve három musicalt mutasson be. De a közönség legnagyobb megelégedésére
játszunk, zenélünk folyamatosan.

– Az elmúlt évbõl mit emelnél ki? Mi volt számodra a legnagyobb siker, eredmény?
– Mint mondtam, tavasszal
mutattuk be az új musicelünket,
nagy boldogság volt számunkra a
fogadtatása, rengeteget játszottunk, sok megjelenésem volt, és
örülök, hogy a sajtón és a médián
keresztül is elmondhatom a véle-

nám, olyan lenne, mintha letagadnám, hogy hova születtem.
Nem akarok kinézni sem svédnek, sem angolnak, ide születtem
a Kárpát-medencébe, itt kell érvényesülnöm. Magyarnak, nemzeti érzelmûnek vallom magam.
Politikusok oldalán nem nagyon
mutatkoztam az elmúlt két évben, legfeljebb a Békemenet élén

Víz közepén, kör közepén – a legendás Kör
így még biztos nem hangzott el.
ményemet a világról. Ezt tartom
a legnagyobb sikernek 2013-ból.
– Idõnként politikusok oldalán is feltûnsz, nyíltan vállalod
politikai nézeteidet. Nem árt ez
a zenének, vagy erõsíti egymást
a kettõ?
– Nem árt, sõt! Ha nem vállal-

láthattál, és annak meg is volt az
oka, hogy miért vállaltam. Az ok
egyszerû: Magyarországért mentem.
– Több koncerteden saját magam is láttam, hogy a tizenéves
fiatalok mellett hatvan éves
nagymamák is veled énekelnek.

Felmerül bennem a kérdés, mi
lesz az Eddával 10–20 év múlva?
Bírjátok erõvel?
– Nagyon remélem, hogy tíz
év múlva még játszani fogunk,
bízom benne, hogy szükség lesz
ránk! Komolyra fordítva a szót,
addig szeretnék színpadon lenni,
amíg kellek, amíg érdekli az embereket, amit csinálok. Szívesen
megyek fel a színpadra, ezért képes vagyok sok mindent meg is
tenni, rendszeresen sportolok,
egyben vagyok. Odafigyelek a
kondíciómra, a lelkemmel is foglalkozom. Csak akkor tudok felmenni a színpadra, ha egyben vagyok testben, lélekben.
– Milyen zenét hallgatsz az
autódban?
– Ez nagyon hangulatfüggõ.
Van, hogy sprituális zenét, lehet,
hogy a régi hetvenes éveket, de
szeretem a maiakat is; attól függ,
milyen a lelkiállapotom. Most
kaptam meg Vastag Csabától legújabb lemezét, idefelé meghallgattuk, hogy mit tud a srác.
– Mit üzensz a karosi rajongóknak?
– Azt, hogy szeressék a jó zenét, ha lehet, a rock zenét. Szeressék az Eddát, mert az nekünk
is jó. De legfontosabb, hogy tegyék azt, mihez kedvük van, tegyék azt, ami boldogságot okoz
nekik!
Szécsényi Szabolcs
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Karácsony
az óvodában, iskolában
Az adventi készülõdés ideje alatt az óvoda épülete kívül-belül ünnepi díszbe öltözött a karácsony jelképeivel és fényeivel. A várakozás
idején a gyerekek a gyertyagyújtások mellett naponta meglepetés
zsákocskákat bontogattak, e mellett szívükben is készültek a szeretet ünnepére, a karácsonyra.

KARÁCSONYI FINOMSÁGOK A KÖNYVTÁRBAN
A könyvtár szervezésében és a Szilágyi család közremûködésével a bejgli sütés rejtelmeivel is megismerkedhettek a karosiak karácsony elõtt.

Az utolsó óvodai napon a
feldíszitett karácsonyfa ünnepi fényénél gyújtották meg a gyerekek
az utolsó adventi gyertyát az adventi koszorún. A karácsonyi angyalka ezúttal is elhozta üzenetét a
kicsiknek.
Ezután csoportok kis mûsorral
ajándékozták meg egymást.
A karácsonyi angyalkák jóvoltából az ajándékok is megérkeztek a
gyerekekhez. A szülõi munkaközösség támogatásával 60.000 forintot
költhettek az óvodapedagógusok
játékra. A gyerekek nagy örömmel,
kíváncsisággal vették birtokukba és
próbálták ki az új játékokat.
Az iskolások szinte egész dél-

elõttöt betöltõ mûsorral köszöntötték a karácsonyt, az adventi
gyertyák lángjait ismét az arra legérdemesebb tanulók lobbantva
lángra. Az osztályok remek, színvonalas produkciókkal készültek, külön színfoltja volt a karácsonyi mûsornak az angolosok zenés, táncos
mûsora, de nagy tapsot kaptak a
kis elsõs hópihék és rénszarvasok, a
színjátszást vállaló diákok, a modernebb mûsorral fellépõ hetedikesek.
A meglepetés itt sem maradt el: az
iskolai alapítvány jóvoltából minden
osztályt ajándék várta a fa alatt,
sõt, az életvitel órákra a leányok
varrógépet is kaptak, melyet nagy
ujjongással köszöntek meg.

A „beavatás” elõtt a cukrászda munkatársai a bejglirõl, annak származásáról, magyarországi megjelenésérõl is meséltek, ez után következett a tényleges sütés, melynek során több apró trükköt tudtak ellesni még a hallgatóság idõsebb tagjai is. A finomságokat késõbb jóféle borral is le lehetett öblíteni, hiszen a délután borászati bemutatóval és borkóstolóval folytatódott. Papp Lajos gyenesdiási borász
mondta el különleges borainak, a mézes boroknak az összetételét,
készítésüknek menetét. Legvégül a garabonci Soós János méhészetével, a méz jótékony hatásaival ismerkedhettek meg a résztvevõk.

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS A SZÜLÕI
MUNKAKÖZÖSSÉG SZERVEZÉSÉBEN

Színvonalas koncerttel zárta az adventi idõszakot a zeneiskola. A hagyományokhoz híven az intézmény növendékei adtak
mûsort a vendégeknek, belopva a szívekbe a karácsony meghitt
hangulatát. A koncertet gyertyafényes, közös éneklés zárta.

A Szülõi Munkaközösség ünnepek elõtt karácsonyi kézmûves foglalkozásra hívta meg a gyerekeket. Az alsósok és a felsõsök egyaránt mézeskalácsot is sütöttek, s kézmûves foglalkozásokon vehettek részt. Az ügyes
kezû anyukák elõre meggyúrták a tésztát, s a gyerekeknek már csak sodorni, szaggatni és díszíteni kellett. A sütés után mindenki megkapta az
általa készített süteményt. Néhányan azonnal el is fogyasztották, de a
többség hazavitte ajándékba vagy az otthoni karácsonyfájára. A kézmûves foglalkozáson csuhé - és papírangyalkák, méhviasz gyertyák, sógyurma díszek, gipszfigurák, gyertyatartók és egyéb apró ajándékok készültek
a fürge kezek segítségével. A feldíszített karácsonyfa alatt, karácsonyi zene mellett szinte minden tanuló tudott karácsonyi ajándékot készíteni
szeretteinek vagy saját magának. Köszönjük a lelkes szülõknek ezeket a
karácsonyvárós, együttdolgozós, ráhangoló adventi déluánokat!
Horváthné Nagy Elvira
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Megkezdõdtek az úszás diákolimpia versenyei
Január hónapban megkezdõdtek az úszás diákolimpia versenyei, ahol a Móra-iskola, illetve a
Karos Sprint Úszóklub tagjai is
rajthoz álltak.
Diákolimpiai verseny lévén az
úszók elsõsorban az iskolájuknak
szereznek dicsõséget, azonban érdemes megemlíteni a Karos Sprint
Úszóklub más iskolákban tanuló
növendékeit is, hiszen az õ eredményeik is az úszóklubban folyó remek szakmai munkát bizonyítják.
A városi és városkörnyéki úszóversenyen Nagykanizsán egyéni
számokban
az
úszóklub növendékei 14 elsõ és 10
egyéb dobogós
helyet szereztek.
Ez az eredmény
azért is dicséretes,
mert a felkészülést
a megváltozott
körülmények (az
uszoda átalakítása) is nehezítették.
Legjobban három
úszónk (Darnai Réka, Egry Miléna és
Olasz Barnabás)
szerepelt, õk egyaránt 2-2 aranyéremmel gazdagí-

tották éremkollekciójukat, de rajtuk
kívül is többen szereztek több érmet.
Az eddig elért eredményekhez a
felkészítõ edzõknek: Sneffné Ágoston Mónikának és Stégli Jánosnak
és a diákoknak gratulálunk.
Eredmények: (Karos Sprint Úszóklub növendékeinek eredményei)
Leányok: II. korcsoport: 50 m gyors:
3. Turkovics Gerda, 50 m hát: 2. Horváth Lili, 50 m mell: 1. Turkovics Gerda, III. kcs: 100 m gyors: 1. Darnai Ré-

ka, 3. Turkovics Rebeka, 100 m hát:
1. Turkovics Rebeka, 50 m mell: 1.
Darnai Réka, IV. kcs: 100 m gyors: 1.
Egry Miléna, 100 m hát: 1. Egry
Miléna, 100 m mell: 1. Jakabfy Viktória, 2. Kovács Luca.
Fiúk: I. korcsoport: 50 m gyors: 1.
Olasz Barnabás, 50 m hát: 1. Olasz
Barnabás, II. kcs.: 50 m gyors: 1. Marton Máté Bence, 3. Novák Lázár Ernõ, 50 m hát: 1. Novák Máté, III. kcs.:
100 m gyors: 1. Novák Benedek, 2.
Koma Bence, 50 m mell: 1. Koma

Bence, 2. Novák Boldizsár, IV. kcs.:
100 m gyors: 2. Varga Krisztián, 3.
Bertók Olivér, 100 m hát: 1. Varga
Krisztián, 100 m mell: 2. Bertók Olivér.

„UTOLSÓ ÜTÉS”
A Közösségi Ház szervezésében 2013. december 28-án
megrendezett Utolsó ütés teniszversenynek köszönhetõen a tenisz kedvelõi a labdák
ütögetésével búcsúztatták az
óévet.
A résztvevõk póker párosban döntötték el az elsõ helyezést. A játék lényege, hogy
minden egyes gémben cserélõdnek a párosok tagjai, így
mindenki játszik mindenkivel;
a játékosok egyéni pontokat
kapnak, s ez alakítja ki a végsõ sorrendet. A verseny végén Deutsch Szabolcs és
Friskó Tamás azonos ponttal
álltak az élen, így õk rövidítésben döntöttek az elsõ
helyrõl, melyet végül Szabolcs szerzett meg.
Friskó Tamásnak köszönhetõen a megjelentek közös
szendvicsevéssel búcsúztatták az óévet és természetesen sor került a pezsgõs koccintásra is.

ASZTALITENISZ

Tornázz velünk Karoson!

Félidejéhez érkezett az asztaliteniszezõk megyei bajnokságának küzdelme, ahol a Zalakaros és Térsége Sportegyesület két
csapattal is szerepel.
Az elmúlt évek sikereit követõen a 2013/2014. évi bajnokságban csapatainknak nehezebb dolga van, ennek ellenére továbbra
is él a remény a sorozatban ötödik bajnoki cím megszerzésére,
hisz mindkét csapatunk a dobogón (2 és 3. hely) foglal helyet, minimális különbséggel lemaradva az 1. helyezett Zalakomár II. csapatától.
Játékosaink azonban nemcsak a megyei bajnokságban remekelnek, hanem a különbözõ egyéni megmérettetésekrõl is éremmel térnek haza. Decemberben rendezték meg a Szakony István
Emlékverseny felnõtt küzdelmeit a nagykanizsai Bolyai-iskolában.
A megyei bajnokságban játszók számára kiírt tornán Takács Péter,
a zalakarosiak erõssége is részt vett, és végül a második helyen
végzett. A TOP 12 bajnokság „B” csoport küzdelmeiben a
Zalakaros és Térsége SE pingpongosai is ütõt ragadtak. A küzdelmek két hatos csoportban kezdõdtek, ahonnét az elsõ két helyezett jutott az elõdöntõbe. Ez két versenyzõnknek (Takács Péter,
Halász Lajos) is sikerült, azonban a döntõbe már csak Takács Péter került, aki ott sem talált legyõzõre, így elsõ helyen végzett,
míg Halász Lajos harmadik, Bedike Tibor pedig a nyolcadik helyen végzett.

Városunk a felnõtt és fiatal sportolni vágyókat több lehetõséggel is
várja. Minden héten szerdán 17.30-tól az iskola tornatermében tartanak
tornát, nem csak hölgyeknek! Polifoam, láb- és karsúlyzók rendelkezésre
állnak, de lehet vinni természetesen sajátot is. A hozzájárulás 200 forint,
az összegyûlt pénzbõl újabb edzõ felszereléseket kívánnak vásárolni.
Csütörtökönként 17.45-tõl TRX edzések zajlanak a tornateremben,
az órák ezer forintba kerülnek, eszközöket az edzõk biztosítanak.
Mindezeken túl foci, zumba, nippon zengo, karate edzések is zajlanak. A foci kedden és csütörtökön 19 órától a tornateremben, a karate kedden és pénteken 17 órától a Hotel Aphroditéban, a nippon
zengo szerdánként 17.30-tól, a zumba ez után, 18.30-tól a Hotel Aphroditéban! Az edzéseken hozzájárulást kell fizetni, hogy hol, mennyit,
azt az edzõknél érdemes megkérdezni.

Hervis Kupák
A decemberben megrendezett nõi és férfi Hervis Kupa labdarúgó
torna sikerének is köszönhetõen az újévben is összecsapnak a teremlabdarúgás képviselõi. A férfiak küzdelmére 2014. február 1-én, a hölgyekére 2014. február 2-án kerül sor 9.00 órai kezdettel a tornateremben. A tornákra nevezni a 30/5603476 telefonszámon, és az
info@karosinfo.hu címen lehet, de a nézõket is szeretettel várjuk.
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JANUÁR–FEBRUÁRI PROGRAMOK:
Január 24. (péntek) 17.00: Magyar Kultúra Napja
(helyi mûvészeti csoportok fellépése) – Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Január 25. (szombat) 09.00: Városi Amatõr Labdarúgó Kupa
Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Január 25.: „Régi szép korok, jó kis disznótorok” – Falusias disznóvágás, történelmi lakomával – 7Vezér Történelmi Kalandpark.
Szervezõ: Általános Iskola, +36 93 340 367
Február 1.: PÓTBUÉK 2014 ! Pótszilveszter az Aphrodite****
Hotel Venusban ***+ 7Vezér Történelmi Kalandpark.
Info: +36 30 383 59 69
Február 1.: „Kisze Kisze Kiszõce…” – Tüzes látványosságok, máglyarakás, íjászverseny, Sámántûz. Info: +36 30 383 59 69
Február 1.: HERVIS férfi teremlabdarúgó kupa Zalakaros, Általános
Iskola tornaterme. Info: Deutsch Szabolcs: +36 560 34 76
Február 2.: HERVIS nõi teremlabdarúgó kupa Zalakaros, Általános
Iskola tornaterme. Info: Deutsch Szabolcs: +36 560 34 76
Február 8.: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni…”
történelmi koccintás és bordal a Honfoglalás kori Skanzenben
7Vezér Történelmi Kalandpark. Info: +36 30 383 59 69
Február 15. (szombat) 09.00: Zalakaros és Térsége Termál Amatõr
Labdarúgó Kupa – Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Február 15. (szombat) 17.00: Fáklyás, gyertyafényes romantikus
séta a Parkerdõben – Zalakaros, Parkerdõ
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Január–Február 13.00: Téli sportok délutánja – „Sportolj és Nyerj”
(szombat vagy vasárnap, amikor a hóviszonyok megfelelnek a
program megrendezéséhez) – Zalakaros, Parkerdõ
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Január–Március: Zalakaros és Térsége teke csapatbajnokság
(tavaszi forduló) – Zalakomár, Teke pálya
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár

Horgászengedélyek meghosszabbítása, horgászjegyek, területi
jegyek, napi jegyek kaphatóak a Balaton és vízrendszerére (Zala
folyó, Hévíz folyás, Máriai árok, Fenyvesi árok), a zalakarosi
Tourinform irodában!
Elérhetõség: Tourinform Zalakaros
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 10.
Tel:93/340-421
e-mail: zalakaros@tourinform.hu

KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:
Február 10, 24 (hétfõ) 17.00: Dalárda próba
Zalakaros, Általános Iskola
Január 29. Február 12, 26 (szerda) 14.00: Ezüst Klub
Zalakaros, Általános Iskola
Február minden csütörtök 17.00, szombat 09.00:
Néptánc (Rügyecske, Zöld Ág) – Zalakaros, Általános Iskola
Február minden csütörtök 19.00: Bottal-fogó
Zalakaros, Általános Iskola
Február minden kedd 18.00, szombat 11.00:
Karos Fúvósegyüttes – Zalakaros, Általános Iskola
A programváltozás jogát fenntartjuk!

SZAUNAMESTER KÉPZÉS
Helye: Gránit Gyógyfürdõ Zrt. 8749 Zalakaros Thermál út 4. (az
elméleti és gyakorlati is itt történik, elõre láthatólag).
Ideje: 60 óra, mely 35 óra elméleti és 25 óra gyakorlatból áll.
Kezdési idõpontja: terveink szerint 2014. február közepe, hogy
2014. március végére befejezõdjön.
Költsége: önköltséges.
Jelentkezni, továbbiakban érdeklõdni a munkaugy@granitzrt.hu címen 2014. 01. 31-tõl 02. 02-ig lehetséges.
Jelentkezési feltétel: egészségügyi alkalmasság + nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.

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

