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A NYITOTT BALATON PROGRAM KERETÉBEN

Szlovák utaztatói study tour-
nak adott otthont Zalakaros,
mint a Balaton régió 4évszakos
családi fürdõje, ahol a résztve-
võk kipróbálták a fürdõnket,
koncentrálva az újdonságainkra,

az új beltéri gyermekvilág nyúj-
totta családbarát szolgáltatá-
sokra.

Az utazási iroda képviselõk
hangsúlyozták, hogy Szlovákiá-
ban és Lengyelországban is

mind keresettebbek a családok-
nak összeállított utazási csoma-
gok.

A szlovák vendégek vásárló-
ereje nõ a forint gyengülésével,
mely kedvezõen befolyásolja a

Magyarországra
irányuló utazási
döntések megho-
zatalát. 

A résztvevõk
Zalakaros õszi
program- és szol-
gáltatási palettájá-
val ismerkedtek. A
Kis-Balaton régió-
ban a bivalyrezer-
vátum, a Kányavá-
ri-sziget, a közeli
élmény- és kaland-
parkok, valamint a
csöntepusztai gaz-
daudvar állt az ér-

deklõdés középpontjában. 
A helyi aktív idõtöltési lehe-

tõségek  legkeresettebb szolgál-
tatásai között a vezetett túrák-
ról,  a segwayrõl, a kerékpáro-
zási lehetõségekrõl és a Zala fo-
lyón indított kenu túrákról is-
merhettek meg részleteket. A
tanulmányút résztvevõi öröm-
mel nyugtázták, hogy a fürdõ-
város, valamint annak közvetlen
(Kis-Balaton) és távolabbi kör-
nyezete (Balaton) tartalmas
programkínálattal rendelkezik
egy 3, 5, vagy akár egy 7 éjsza-
kás családi kikapcsolódáshoz,
nyaraláshoz. A Ruefa- és a Her-
kules Reisen képviselõi jelezték,
hogy a jövõ évi katalógusaikban
Zalakaros és annak szolgáltatói
kiemelt figyelmet kapnak az ér-
tékesítés központú marketing
irányvonalait szem elõtt tartva.

Városunkban az õszi szünet
a nyári vakáció egy hetére em-
lékeztetett, hiszen legfõbb cél-
csoport ilyenkor a családok,
akiknek számára az iskolai szü-
netek keretében szerveznek
programokat a turisztikai egye-
sület és a Zalakarosi Fürdõ
munkatársai. Így történt ez az
õszi szünetben is, a Tök jó Zala-
karoson programsor megvaló-
sításával.

– Hogy mennyire indokolt
volt az õszi szüneten átívelõ
programsor szervezése, mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy
az október 22. és november 2.
közötti idõszak átlagos szobaéj-
szakákra vonatkozó töltöttsége
80% feletti volt városi szinten,
mely idõszak elsõ felében számos
szállásadónál a 100%-ot is elérte a
kihasználtság – tudtuk meg Jám-
bor Tímeától, a város stratégiai
marketing vezetõjétõl. – A zala-
karosi kínálat a Nyitott Balaton
programsorozat része is volt egy-
ben, hiszen Zalakaros a Kis-Bala-
ton fürdõvárosa és egyben a Bala-
ton régió 4évszakos családi fürdõ-
je, melyet minden alkalommal
igyekszünk hangsúlyozni.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Tök jó Zalakaroson 

Szlovák utaztatók városunkban
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Zalakaros Város Önkormány-
zata a Start közmunka program
keretében a lakóövezeti járdák
felújítását végzi.  Elõzetes felmé-
rések alapján, elõször a kritikus
állapotú járdaszakaszok  térbur-
kolása történik, a Hegyalja utca
nyugati oldalán a Hajló köztõl a
játszótérig. Folytatásként a
Hegyalja és Liget utca rossz álla-
potú járdaszakaszai következ-
nek. Régóta felmerült lakossági
kérésre a Hegyalja–Rózsa utcai
árok is lefedésre kerül, ezáltal le-
hetõség nyílik a hiányzó burkolat
kiépítésére. A tervek között sze-
repel, hogy a felújításra szoruló
összes járda modern térkõ bur-
kolatot kapjon.

TISZTELT ZALAKAROSIAK!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy városunkban a sze-
métszállítás  2014. november 3-tól 2015. április 30-ig hetente
egy alkalommal, hétfõn történik.

Zalakaros Város Önkormányzata

A Zalakaros, Üdülõsor és az épülõ élménytó között megépült a ke-
rékpárút, melynek mûszaki átadására a közelmúltban került sor.

A projekt megvalósítása során Zalakaroson 710 méter hosszú, új kerék-
párút épül az Üdülõ sor északkeleti sarkától indulva, végig a Gyógyfürdõ
keleti oldalán. Az újonnan épített, valamint az ugyanennek a projektnek
a keretében korábban felújított, Galambok felé vezetõ kerékpárutat ös-
szekötõ szakasz kitáblázására is sor kerül. A kerékpárút érinti a Gyógyfür-
dõ keleti oldalán tervezett, Termáltó és Ökopart címû projekt keretében
megvalósuló beruházást.

Az új kerékpárutat tavasztól használhatják a bringások.

újításokatJárdafelújításokat
végeznek

Új kerékpárút épült

Tájékoztatjuk a tisztelt
zalakarosi polgárokat, hogy
2014. október 23–án, a Ptk.
578/J. (1) bekezdése alapján
Társasági Szerzõdés kereté-
ben alapításra került a
Zalakarosért, a Virágzó Vá-
rosért Civil Társaság. Termé-
szetes személyek a Társasá-
got nem gazdasági érdekû
közös céljaik elõmozdítása
érdekében hozták létre, a
szervezete pártoktól függet-
len.

A Társaság célja Zalakaros
város mûködésének, fejlõdé-
sének elõmozdítása, a polgá-
rok érdekei érvényre juttatá-
sának segítése. A tagok e cél
érdekében feltérképezik a
helyi közösségek, a lakosság
véleményét, elképzeléseit,

igényeit és ezt megfelelõ
formában közvetítik a dön-
tések meghozatalának elõké-
szítésében és a döntésben
résztvevõ személyek, szer-
vek, szervezetek felé.

A Társaság tagjai folya-
matosan, napi rendszeres-
séggel tartják egymással a
kapcsolatot a tevékenységük
végzése során. Szükség ese-
tén tájékoztatókat, rendez-
vényeket készítenek elõ,
szerveznek és bonyolítanak
le. A Társaság tagja lehet
minden zalakarosi választó-
polgár, aki a Társaság céljai-
val egyetért, a tevékenysé-
gében részt kíván venni és a
szükséges belépési nyilatko-
zatot, aláírásával hitelesíti.

Társaságot alapí



2014. november 13. 3

Befejezõdött az élménytó elsõ üteme, meg-
történt a mûszaki átadás, a napokban pedig
megkezdõdött a feltöltés próba. A folytatásról

a képviselõ-testület dönt hamarosan, az eddigi
munkákról az itt látható képekkel adunk tájé-
koztatást olvasóinknak.

Halottak
napján
Szeretteinkért gyújtot-

tunk gyertyát halottak nap-
ján. 

Novák Ferenc polgármes-
ter és Benkõné Gulyás Edit
képviselõasszony Minden-
szentek alkalmából koszorút

helyezett el és mécsest gyúj-
tott meg az I-II. világháborús
emlékmûnél is,  települé-
sünk hõsi halottainak tiszte-
letére.

Készül az élménytó

A Civil Társaság alapító
tagjai: Deme Zoltán, Szilágyi
Istvánné, Vass Ferenc, aki a
Társaságot harmadik szemé-
lyek és a hatóságok elõtt kép-
viseli, mint ügyvivõ

A tagsággal kapcsolatos
minden döntést a Társaság
tagjainak többségi véleménye
határozza meg.

Az alapítók várják, azoknak
a Zalakarosi polgároknak a je-
lentkezését, akik a Társasági
Szerzõdésben megfogalma-
zott célok érdekében tevéke-
nyen részt kívánnak venni.

Vass Ferenc

tottak
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A marketing vezetõ elmondta:

Zalakaroson az õszi szünet idõsza-
kában többnyire kiemelt, az átla-
gosnál magasabb árfekvésû ajánla-
tokat értékesítettek a szállásadók a
városunkba látogató turisták szá-
mára, a cél a szolgáltatók bevétel-
ének maximalizálása volt.

– Az õszi szünetben a Nyitott
Balaton és a „Tök jó Zalakaro-
son!” programsorozat kereté-
ben vendégeinket a Béres Ale-
xandra vezette Klub Oázis ani-
mációs programokkal („A Ka-
rib-tenger kalózai” kvízjáték,
„Vizes hetes vízi vetélkedõ”,
kincskeresés, kalóznap, „Kér-
dezz – Felelek vetélkedõ”, Klub
Oázis táncverseny, „Lovagok és
Hercegnõk napja”), „Szellemir-
tók party”-val, tökfaragással,
tökös-pókos csillámtetoválással
vártuk.

Az aktív idõtöltés kedvelõi Ka-
tus Attilával kerékpártúrán, vala-
mint „Vízi Viadalon” vehettek
részt.

A Vízi Viadal keretében az idei

„Nagy Vagy!” vetélkedõben 5.
helyezést elérõ herendi csapat mér-
kõzött meg a zalakarosi iskola csa-
patával.

Az õszi vakációs hangulatról a
Majka&Curtis Halloween fürdõpar-
ty gondoskodott.

A magyar vendégek fõleg a család-
barát, a külföldiek pedig a gyógyásza-
ti szolgáltatásokat vették igénybe.

A kialakított kínálat is ezt tükrö-

zi 78% (belföld) és 22% (külföld)
szobafoglaltsági aránnyal – jelezte
Jámbor Tímea.

ELKÉSZÜLTEK 

A FEJLESZTÉSEK 

A KIS-BALATONNÁL

Befejezõdött a Kis-Bala-
ton ökoturisztikai fejlesztése.
A Kányavári-szigeten négy-
szintes, faszerkezetû kilátót
építettek, ahonnan jól belát-
ható a Hídvégi-tó. A tájba il-
lõ, fedett kerékpártároló is
épült, és felújították a sziget-
re vezetõ bekötõutat. A be-
ruházás részeként családi és
mozgássérült parkolóhelye-
ket, gyermek játszóhelyet is
kialakítottak.

A szigetre vezetõ fahíd
mellett akadálymentesített
tájékoztatópontot helyeztek
el, wifi-hozzáférési lehetõ-
séggel. A megújult, kibõví-
tett tartalmú honlap
(www.kisbalaton.hu) a Kis-
Balaton és környékének lát-
nivalóit mutatja be az érdek-
lõdõknek.

Az Ingói berekben felújí-
tották a leromlott állapotú
kilátót, ahonnan a látogatók
megfigyelhetik az egybefüg-
gõ nádas vízi világát, az itt
fészkelõ madarakat. A szigo-
rúan védett természetvédel-
mi területre csak engedéllyel
és kísérõvel lehet belépni.

Zalaváron, a Kis-Balaton
Házban az üzemelési költsé-
gek csökkentésére napele-
mes energiaellátást építettek
ki. A bemutatóház 2000-ben
nyitotta meg kapuit a látoga-
tók elõtt. A kiállításokat
2008-ban ugyan megújítot-
ták, de az uniós pályázatnak
köszönhetõen az idén a zöld
energia hasznosításának be-
mutatásával bõvült a tárlat.

A térség növény- és állat-
világát jelenleg két szabadon
látogatható részen, a Kánya-
vári szigeten és a Hídvégi-tó
északi részén vezetõ kerék-
párútról szemlélhetik meg a
látogatók. A Kis-Balaton víz-
minõség-védelmi szerepérõl,
a térség történelmérõl, nép-
rajzi, táji és természeti érté-
keirõl a Zalaváron található
Kis-Balaton Ház interaktív ki-
állításai nyújtanak további
érdekességeket.

A felújítás mintegy 81 mil-
lió forint összköltségû volt,
amit európai uniós forrásból
finanszíroztak.              (MTI)

Tök jó Zalakaroson 

Zalakaros Város Önkormányzata a Magyaror-
szág-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmû-
ködési Program keretében 475 000 Euró támogatás-
ban részesült. A Mura és a Dráva természeti környe-
zetében megvalósuló, „Cycle in a network” címû

projekt résztvevõje Nagykanizsa, Zalakaros,
Kapronca önkormányzat, valamint Muraköz megyei
turisztikai szervezete.

A résztvevõk mintegy 300 kilométer hosszan,
Zalakarost, Nagykanizsát és a horvátországi

Kaproncát, illetve Csáktornyát érintõ kerékpáros út-
hálózatot, valamint kiszolgáló létesítményeket való-
sítottak meg közel kétmillió eurós költségvetéssel. A
létrejövõ túraútvonal a Termál-Völgy – Kis-Balaton
kerékpáros hálózathoz kapcsolódva erõsíti a horvát-

magyar kerékpáros turizmust. 
Mint ismeretes, Zalakaroson a

projekt keretében 710 méter hosz-
szú kerékpárút épül, valamint a
galambokig vezetõ 998 méter
hosszú meglévõ kerékpárutat újí-
tották fel.

A felújított bicikliúton az õszi
szünetben számos Zalakarosra ér-
kezõ családos vendég kerékpáro-
zott, kihasználva az indián nyár
utolsó napjainak napfényes idõjá-
rását. A szállodák majdnem mind-
egyikének van kerékpárkölcsönzõ
szolgáltatása, a magánszállásadók
vendégei pedig a Kerékpárosház
kerékpárjait kölcsönözhették. Az
õszi szünetben Zalakaros szállás-
kapacitásainak kihasználtsága
80% körüli volt, ezért külön ke-
rékpáros programmal is készült a

város, melynek keretében Katus Attila, Zalakaros
egészségturisztikai nagykövete vezette kerékpártú-
ra és verseny került megrendezésre. A ragyogó õszi
idõben sokan vállalkoztak a túrára, melyet hazafelé
gyorsulási versennyel is fûszereztek.

Rengeteg programmal kedveskedteka gyerekeknek is.

Kerékpárral az indián nyárban

Kerékpártúra Katus Attilával ( a sportoló a kép bal oldalán).
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– Zalakarosinak vallod magad?
Kétlaki vagy? Pesti srác vagy?

– A „szülõvárosomhoz” köt a
családi légkör, a családi ház, a
gyermekkor csodás emlékei. Az
igazi, nagybetûs OTTHON mindig
is Zalakaros marad számomra. Je-
lenleg azonban „pesti srác va-
gyok”. Ami távozásra késztetett
ismételten innen, az a munka és a
megélhetési lehetõség hiánya.
Munkahelyem, ahol dolgoztam
megszûnt, jelenleg is állást kere-
sek. Sajnos az értelmiségi fiatalo-
kat tapasztalatom szerint nem
igazán becsülik meg kisvárosunk-
ban. Többször próbáltam a kör-
nyéken elhelyezkedni szakmám-
ban és újabb szakterületeken is,
azonban tapasztalatom szerint az
"idegen",  nem helyi szakembere-
ket nem egy esetben jobban
elõnyben részesítik. Munkahely és
jövõkép hiányában sajnos újra el
kellett költöznöm. 

– Alap végzettségedet tekint-
ve okleveles agrármérnök vagy,
vízgazdálkodási szakmérnök és
projektmenedzser, de hivatásos
és technikai búvár képesítéssel is
rendelkezel. Nálunk azonban in-
kább fotósként ismernek. Hon-
nan jött a fotózás?

– A fotózással a búvárkodás kap-
csán kezdtem ismerkedni még 2008
tavaszán. A víz alatti világ csodáját
meg akartam örökíteni, és autodi-
dakta módon elkezdtem képezni
magam. Rengeteget olvastam utá-
na az interneten és faltam a fotós
szakkönyveket, mígnem 2010-ben
megvettem életem elsõ profi tü-
körreflexes fényképezõgépét. 

Elõször a természetfotózás terü-
lete érdekelt kizárólag, majd egy
kis idõ elteltével próbálkozni kezd-
tem más területekkel is. Pár tanfo-
lyam és gyakorlás után, saját kis há-
zi stúdióban munkákat is kezdtem
vállalni, valamint a rendezvény fo-
tózás is felkerült a palettára.

– Meg lehet ma élni fotózásból
szerinted? Mi a tapasztalatod?

– Nekem a fotózás egyenlõre
hobbi szinten egy kellemes kikap-
csolódás és mellék kereseti lehetõ-
ség. Megélni vidéken ebbõl nehéz-
kes, mivel az emberek a jó minõsé-
gû képekre már kevésbé költenek.
Esküvõi fotózás vagy esetleg új-
szülöttrõl fotósorozat készítése,

amire még leginkább igény van.
A mai világban lassan minden-

nel készíthetõ fénykép, és az
interneten olyan mértékû fotó
áradat ér minket nap mint nap,
hogy az igazán jó minõségû képek
ebben az áradatban lassan elvesz-
nek és az igény is rájuk. Budapes-
ten az igény számos fotós szakte-
rületen nagyobb, azonban itt a pi-
ac is sokkal telítettebb. Egy ver-
senyképes stúdió elindítása és fel-
futtatása pedig roppant költséges.
Azonban mindennek ellenére pró-
bálkozom a jövõben is ezen szak-
mában is megvetni a lábamat.

Itt Zalakaroson egyébként ren-
dezvényfotósként a Tourinform
iroda megbízásából dolgoztam.

Roppant jó emlékeket õrzök ezek-
rõl a rendezvényekrõl, és nagyon
jó volt együtt dolgozni egy dina-
mikus felfogású, fiatal csapattal. A
jövõben hasonló felkérések során
valószínû fogunk még együtt dol-
gozni.

– Ma már „mindenki tud” fo-
tózni, legalábbis én, mint újság-
író, ezt érzékelem. Te mit gon-
dolsz errõl?

– Nos, igen, képminõségileg
„jó” képeket tûzõ napsütésben jó
fényviszonyok között lassan min-
den eszközzel lehet készíteni, és
lassan már a tükörreflexes fényké-
pezõgépek belépõ szintje is elér-
hetõ sokak számára. De számomra
ezek csak eszközök, egy jó kép el-
készítéséhez a fotósra, az emberre
van szükség. A digitális világban,
ahol büntetlenül ezer számra lõ-
hetjük a képeket, a nagy számok
törvénye alapján mindenki fog
tudni egy-egy jó képet készíteni.
Azonban sok esetben ezek az em-

berek nem is tudják, mitõl lett jó
a kép, csak tetszik nekik és mások-
nak. Aki ért a fotózáshoz, az tud-
ja is, mitõl jó egy kép és tudja is,
mit akar az adott pillanatból ki-
hozni és megörökíteni; magyarán:
tudatosan mutatja be az élet
egyes pillanatait és nem a vélet-
lenszerûség játszik a munkájában
nagy szerepet. A kép minõsége
számomra soha nem az élességébe
vagy a zajszintjében van, persze
ezek is fontosak, hanem, hogy ké-
pes-e mesélni valamit az adott fo-
tó. Számomra egy jó kép percekig
nézhetõ és a mögöttes mondani-
való, a történet, amit bemutat, a
lényeg. Sajnos újságokban is egyre
inkább csak tényközlõ fotók je-

lennek, meg egy-egy pillanatról,
és ahogy az információ áradatba,
ami minket ér, rohanunk tovább,
az igazi "mesélõs" képekre való
igény is elveszett bizonyos média
csatornákban. Ugyanakkor egyes
fórumokon és az internet révén a
jó képeket is könnyebb eljuttatni
az arra érdemes szemekhez. Hogy
a jó képekre az igény a jövõben
mekkora marad, ez nagyrészt az
emberek igényén fog múlni. A fo-
tózás egy szakma és valahol mû-
vészet is. Szipál Márton világhírû
fotómûvész az egyik kurzusán an-
nyit mondott nekünk, hogy a jó
fotómûvésznek a feladata nehe-
zebb, mint egy festõnek. Mert a
festõ azt rajzol a vászonra, ami a
fejében van. Egy fotósnak ezt a
képet az életben kell megtalálni,
és az arányokat és a pillanatot és a
komponált képet ebbõl kell össze-
állítania. A fotós szakma ezért
úgy gondolom mindig is nélkülöz-
hetetlen lesz, mert nem a készülé-

kek, hanem az emberi tényezõ az
igazi lényeg benne.

– Mesélj kicsit a búvárkodás-
ról, hiszen nem mindennapi hob-
bi ez. Hobbi egyáltalán? Vagy ke-
reseti lehetõség is esetleg?

– A búvárkodás hatalmas szere-
lem lett! 2007 óta merülök és fo-
lyamatosan képzem magam. Igen,
valahol hobbi, valahol szenvedély
és sport, sõt ma már munka és
pénzkereseti lehetõség is. A merü-
lésben a repülés, a súlytalanság ér-
zése egyfajta hatalmas szabadsá-
got ad, és egy olyan közegbe visz,
ahol garantáltan megfeledkezik
az ember a hétköznapok monoto-
nitásáról. Rendkívül sok helyen
merültem már és igyekszem is mi-
nél több helyre eljutni. Merültem
trópusi tengerekben korallzátony-
ok között, az Adrián is természe-
tesen rengeteget. De elõszeretet-
tel merülök bányatavakban, vagy
akár ausztriai magashegyi glecs-
csertavakban is. Magasabb vég-
zettségeim alapján elõszeretettel
merülök Magyarországon barlan-
gokban és bányákban is, így Buda-
pesten Kõbányán. De a behatolá-
sos roncsmerülések is a kedvence-
im közé tartoznak. Egyszóval víz
legyen! Mostanában inkább a
technikai összetettebb dekomp-
ressziós merüléseket részesítjük
elõnyben egy kis búvár közösség-
gel. Legnagyobb élmény talán
most jelenlegi friss élményként
egy második világháborús bombá-
zó repülõgép B-17-es roncsának a
megmerülése volt a múlt hónap-
ban Vis szigete mellett több mint
72 méteres mélységben.

– Hol, hogyan képzeled el az
életedet a továbbiakban?

– Jelenleg Budapesten képze-
lem el, de a munkalehetõségek
fogják megszabni az irányvonalat.
Zalakaroson a fiatalokat szerin-
tem egy kicsit modernebb gon-
dolkodásmód tartaná itt, ami le-
hetõséget biztosítana aktívabb,
fiatalosabb kikapcsolódásra is. En-
nek jelei egyre kézzelfoghatób-
bak amúgy. De meglátásom sze-
rint elõnyben kéne részesíteni a
helyi fiatalokat a munkavállalás
terén is. Számos ismerõsöm költö-
zött el és él a fõvárosban hasonló
tapasztalatok miatt, mint amirõl a
beszélgetés elején beszámoltam.
Kicsit jobban meg kéne becsülünk
egymást a városunkban és össze-
fogva tevékenykedni, kevésbé
irigykedni.

Zalakarosról jöttünk 
BESZÉLGETÉS SZITA BALÁZZSAL

Zalakaroson élt 1986 óta, de
az egyetemi évek és a késõbbi
munkahely miatt távolabb került
Zala megyétõl. A közelmúltban
rendezvényfotósként találkoz-
hattunk vele városunkban, két
zalakarosi fotókiállítást is jegyez-
het, és a nagy szenvedélye, a bú-
várkodás szintén kötõdik a fotó-
záshoz is. Zalakarosról jöttünk
rovatunk vendége Szita Balázs.

A búvárkodás hobbi, szenvedély és sport.
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Kovács Beatrix szerkesztõ érdek-
lõdésünkre elmondta: a televíziós
csatorna ez év szeptemberétõl sugá-

rozza új és egyedi mûsorát,
mely hétköznaponként este,
a 19 órai híradó elõtt 18.50
órakor jelentkezik. A Keszt-
helyi Televízió vonzáskörzeté-
be tartozó települések óvo-
dásai és kisiskolásai monda-
nak, olvasnak mesét a nézõk-
nek. 

– A Hét Szív Virág célja a
mesék népszerûsítése, a me-
semondó kultúra felvirágoz-
tatása, és persze terjesztése
minél szélesebb körben –
tette hozzá. – A mesemûsor-
ral egy idõben szavazós játé-
kot indítottunk a televízió
Facebook portálján, ahol a
hónap legjobb mesélõit dí-
jazzuk. Egyébként folyama-

tosan forgatunk, eljutottunk már
több település óvodájába és iskolá-
jába, s nyugodtan mondhatom,
hogy mindenütt örömmel fogad-
tak bennünket, s szívesen meséltek
a gyermekek. November 5-én pél-
dául az egész napot Zalakaroson

töltöttük, ahol fantasztikus kis me-
sélõkkel, jobbnál jobb mesékkel ta-
lálkoztunk. Ahogy mindenütt: az
óvodások és iskolások jóvoltából. A
Hét Szív Virág újabb és újabb intéz-
ményekbe jut el, hiszen nem kér-
dés, hogy az elképzelés az eddigi
tapasztalatok alapján elérte célját.

Kovács Beatrix azt mondja, a jel-
szó továbbra is "Mesére fel!" E mot-
tó jegyében javasolja, hogy minden-
ki, aki szereti a meséket, továbbra is
figyelje a Keszthelyi Televízió
weboldalát (www.tvkeszthely.hu),
ahol mindig friss információkat kap-
nak a mûsorról. Péntekenként
páldául megnézhetik a következõ
heti mesélõk bemutatkozását, de az
érdeklõdõk a Facebookon is tájéko-
zódhatnak: a közösségi portálon
ajánlókat és fotókat láthatnak a Hét
Szív Virág csapatának jóvoltából.

Ezen a napon lehetett számítógé-
pet használni, a felnõtteknek ingyen
beiratkozni, könyvet kölcsönözni is.
A nap folyamán a kosárfonás rejtel-
meibe is beavatták a lelkes érdeklõ-
dõket. A különleges tudományt
Zsirainé Kulcsár Mária informatikus
könyvtáros és népi mesterségek ok-
tatója mutatta be. Elmondta, hogy
milyen alapanyagokat, eszközöket
használ a kosárfonás során. Ez után
mindenki kiválasztotta, hogy melyik

munkadarabot szeretné elkészíteni.
Az elõadó bemutatta a befûzés és a
fonás lépéseit, s mindenkinek segít-
séget nyújtott a munkában. Kis idõ
elteltével szépen emelkedtek a fo-
nássorok, s már lehetett látni a kiala-
kuló kosárkákat, kalitkákat. Többen
próbálkoztak dekorálni színes szálak-
kal és gyöngyökkel is. A lezárás után
többen hihetetlennek tartották,
hogy képesek voltak elkészíteni egy
ilyen munkadarabot. 

Így készül
a rajzfilm

Az Országos Könyvtári Na-
pok Hetének nyitányaként a
Kecskeméti Rajzfilmstúdió
munkatársai mutatták be a
rajzfilm készítésének menetét,
fázisait, lépéseit az érdeklõdõ
diákoknak az általános iskolá-
ban. 

Megmutatták, hogyan ké-
szült egykor és hogyan készül
manapság, a számítógép se-
gítségével egy-egy rajzfilm. Az
1971 óta mûködõ rajzfilmstú-
dióban számos, a gyerekek ál-
tal ismert és kedvelt rajzfilm
készült el. A rajzolás, a háttér-
kép, a mozdulatok, a zenei
aláfestések, a hangszinkron, a
forgatókönyv lépéseit a Ma-
gyar Népmesék sorozat egyik
filmjével mutatták be. A gye-
rekek csodálkoztak, hogy egy
csupán tíz perces filmhez több
ezer darab rajzra, számos fes-
tésre van szükség. Betekint-
hettek az animációs és a 3D-s
rajfilmek készítésének világá-
ba is. Itt már virtuális figurák-
kal készítik a filmeket, vagyis a
báb a valóságban megfogha-
tatlan, csak a képernyõn léte-
zik. A gyerekek megtekinthet-
tek egy ilyen technikával ké-
szített rajzfilmrészletet is, me-
lyet most készítenek és még a
nagyközönség számára nem
megtekinthetõ. Ez pedig Lázár
Ervin, A négyszögletû kerek
erdõ címû gyermekregényé-
nek feldolgozása lesz rajfil-
men, 3D-s technikával. Elõke-
rült egy új sorozat, mégpedig
a cigány népmesék feldolgo-
zásának néhány részlete is,
melybõl egy rövidebbet meg
is tekinthettek. Kosárfonásos Könyves Vasárnap

Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényeként  rendkívüli
vasárnapi nyitva tartással és különleges programmal várta a
zalakarosiakat a városi könyvtár.

Hét Szív Virág
MESÉT MONDANAK A KAROSI GYEREKEK

Hét Szív Virág. Ez a címe a
Keszthelyi Televízió új mûsorá-
nak, melynek keretében gyerme-
kek mesélnek a nézõknek, elsõ-
sorban természetesen egymás-
nak, társaiknak. A közelmúltban
a televízió stábja városunkban
forgatott, az óvodában és az is-
kolában egyaránt lelkes, ügyes
gyerekek voltak segítségükre a
mese felvételek készítésénél.

A mesélõ óvodások (fent) és iskolások (lent).
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Elsõ alkalommal rendezték meg idén hagyományte-
remtõ céllal a Bakony Expot, a Bakonyi ízek vásárát
Veszprémben, a Veszprém Arénában. A zalakarosi Mol-
nár család is meghívást kapott a termékbemutatóra, a
család kézmûves lekvárokkal, szörpökkel, chatney-val
mutatkozott be. A vásáron közel 60 kiállító vett egyéb-

ként részt, Zala megyét három kiállító képviselte.
Molnár Veronika elmondta: az expon a saját kéz-

mûves termékek mellett Zalakarost is népszerûsítet-
ték, hiszen a zalakarosi prospektusok nagyon népsze-
rûek voltak és sokan jelezték, hogy nagyon szeretik a
várost és jártak is már nálunk.

A három hétig tartó elõkészület
alatt nagyon sokféle tevékenységet
végeztek a csoportok. Mindenki
hallott a Mihály-naphoz kötõdõ vá-
sárok hagyományáról. Megismerték
a portéka, a vásárfia, alku jelenté-
sét, a vásárbíró szerepével. 

Sok-sok vásári kikiáltó mondókát

tanultak a portékák eladásához. Az
ének-zene dalos anyaga s a mesék
témája is a vásárhoz igazodott. A
gyerekek az õszi sétáik, kirándulásaik
során rengeteg természetes anya-
got, termést gyûjtöttek: fakéreg,
ágacskák, mohák, termések, levelek.
Ezekbõl is sok portéka készült, de

természetesen az anyagok széles
skálájából az óvodapedagógusok irá-
nyításával rengeteg árut tudtak elõ-
varázsolni a gyerekek. A termelõi pi-
acra is ellátogattak, ahol ismerkedtek
az áruval, alkudni gyakoroltak, s ter-
mészetesen mindenki vásárolt vala-
mit. Kordély Gábor keramikus mûhe-
lyében egy régi kézmûves mesterség
mai képviselõjét láthatták munka
közben. Szembesültek a már elké-
szült kerámiák sokféleségével is. A
hagyományokhoz híven a szülõk az
idén is sok otthon készített áruval
egészítették ki a vásári kínálatot.

A vásár reggelén mindenki az
óvoda hagyományos ruháiba öltöz-
ködött fel. A csoportok berendez-
ték a vásárt. A sok árutól roskado-
zó asztalok kínálatából elõször
azok részesültek, akik elvállalták az
árus szerepét. A vásár kezdésére
rengeteg érdeklõdõ gyûlt össze az
aulában, köztük az elsõ osztályosok
is. Minden csoport hangos mondó-
kázással hívogatta vásárolni az egy-

begyûlteket. Miután a vásárbírók
megnyitották a vásárt, a jelenlévõk
is megcsodálhatták a gyerekek
munkáit. Az árusok hangos szóval
kínálták áruikat. A vásárlók kosárkái
gyorsan teltek áruval. Miután már
alig akadt áru az asztalokon, a Rü-
gyecske néptánccsoport elõadásá-
ban tánc mûsor vette kezdetét. Ez-
után Vizeliné Paksi Valéria vezeté-
sével minden résztvevõnek élményt
nyújtó táncházban vettek részt a
vendégek és a gyerekek. 

BOLYAI 
MATEMATIKAVERSENY

Nagykanizsa,
2014. október 22.

1. helyezett: Horváth Tama-
ra   8. osztályos tanuló

2. helyezett: kovács Luca   8.
osztályos tanuló

Felkészítõ tanáruk:Dávid
Mátyás

VÁROSKÖRNYÉKI

TEREMLABDARÚGÁS

Teremlabdarúgás városkör-
nyéki (IV. korcsoport) 2014. ok-
tóber 16. (csütörtök), Zala-
komár.

A Zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola csapata I. he-
lyezést ért el!

Csapat tagjai:
• Bali Szabolcs
• Matyovszky Márton
• Péter Bence
• Nagy András
• Szörcsök Noel Szilárd
• Koma Bence László
• Negreán József
• Csinyáth Dominik
• Schmidt Áron
• Miháczi Márton
Felkészítõ és kísérõ tanár:

Kovács Tamás

Karosiak a Bakony Expon

DARTS MAGYAR
KUPA 2014.

A Magyar Dartsszövetség
szervezésében megrendezésre
került ifjúsági magyar kupán a
2014. évi Steel Utánpótlás Ma-
gyar Kupa Serdülõ kategóriában
1. helyezést ért el : Neumajer Kit-
ti 8. osztályos tanuló. 3. helyezést
ért el: Neumajer Gergõ 5. osztá-
lyos tanuló.

Õszi vásár az óvodában
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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

Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a háziorvosi ellátás
keretein belül a jövõben dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos lehe-
tõséget biztosít a háziorvosi rendelõben történõ vérvételre. A
vérvételek a szerdai délelõtti rendelési napon történnek majd,
a doktornõvel történõ elõzetes egyeztetés alapján.

További pontos tájékoztatást a Zalakaros, Fõ u. 6. szám alatti
rendelõben kaphatnak.

A doktornõ rendelési ideje Zalakaroson a Fõ utca 6. szám alatt
változatlanul:

Hétfõ: 12.00 – 15.30
Szerda: 8.00 – 11.30
Péntek: 12.00 – 15.00

TÁJÉKOZTATÁS VÉRVÉTEL

LEHETÕSÉGÉRÕL

FOGÁSZATI RENDELÉS 

Dr. Oláh Eszter Borbála 2014. május 1. napjától biztosítja a fog-
orvosi alapellátást Zalakaros Város, Pat, Galambok, Miháld, Sand,
Zalaszentjakab, Zalaújlak települések vegyes fogászati körzetében, a
8749 Zalakaros, Fõ út 6. szám alatti rendelõben.

RENDELÉSI IDÕ:

Hétfõ, szerda: ..................................................................9.00–15.00
Kedd, csütörtök: ............................................................12.00–18.00
Péntek: ..............................................................................8.00–14.00

Szerdánként iskola fogászat mûködik.

Dr. Oláh Eszter Borbála fogorvos elérhetõsége: 
06-70/603-7776 – e-mail: fogorvos@zalakaros.hu

NOVEMBER 29. (SZOMBAT) – Adventi készülõdés

10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, adventi díszek készítése

(Fedett gyermekvilág)
13.00: Mesetorna gyerekeknek (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Vizes 4-es”- vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág) 
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Fürdõ elõtti sétány)

DECEMBER 6. (SZOMBAT) – Érkezik a Mikulás a Fürdõre!

10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, télapós és adventi ablakdíszek

készítése (Fedett gyermekvilág)
13.00: Mikulás-kvíz (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Csúszik a Mikulás”- csúszdaverseny (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Kérdezz-felelek (Fedett gyermekvilág)
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Fürdõ elõtti sétány)

DECEMBER 7. (VASÁRNAP) – Érkezik a Mikulás a Fürdõre!

10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Kreatív foglalkozás, arcfestés, télapós és adventi ablakdíszek

készítése (Fedett gyermekvilág)
11.00: Aquafitness (Élményfürdõ) 
13.00: Memóriajáték (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Úszik a Mikulás” - vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág) 
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Családi activity (Fedett gyermekvilág)

CSILLAGVARÁZS ZALAKAROSON 

–ADVENT ELSÕ KÉT HETE

A jó hangulatot az EMERTON-díjas 

MADARAK HÁZIBULIZENEKAR garantálja. 
HELYSZÍN: ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELÉPÕJEGY ÁRA VACSORÁVAL: 2500 Ft
ITAL BATYUBÓL

JEGYÁRUSÍTÁS ÉS ASZTALFOGLALÁS A GAZDASÁGI IRODÁBAN
(ZRINYI U. 2.) – TELEFON: 93/340-392; 30/6932617

AZ ESTET TOMBOLASORSOLÁS SZÍNESÍTI!

A BÁLON KAPHATÓ LESZ A ZENEKAR CD-JE, AZ ÁRUSÍTÁSBÓL 
BEFOLYÓ ÖSSZEGGEL  ALAPÍTVÁNYUNK PIHENÕKUCKÓ 
KIALAKÍTÁSÁT TÁMOGATJA AZ ISKOLA AULÁJÁBAN.

www.madarak.hu

ZALAKAROSI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2014. november 15-én 19.30 órától
RENDEZI VACSORÁVAL EGYBEKÖTÖTT

„KUKORICÁS” BÁLJÁT
MELYRE EZÚTON SZERETETTEL MEGHÍV MINDEN ÉRDEKLÕDÕT.


