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Ádventi sürgés-forgás

A sült gesztenye, a zamatos forralt bor finom illata lengte be advent elsõ hétvégéjén a
fürdõ elõtti sétányt.
A várakozás, a készülõdés ilyenkor leginkább a szívekben, az otthonokban kell, hogy
történjen, azok számára azonban, akik az ad-

venti idõszakot vendégként városunkban töltik, színes programokkal készült és készül a továbbiakban is a fürdõ és a turisztikai egyesület.
Az elsõ hétvégén a Hetednap Adventista
Egyház karácsonyi mûsorát láthatták az érdeklõdõk, illetve a fürdõ beltéri gyerekvilágában

A budapesti Lukács család legkisebb tagja,
Julcsika örömmel fedezte fel a mézeskalács házat.

zajlottak a vidám programok, a borházak pedig alkalomhoz illõ kínálattal várták a közönséget. Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, úgy
színesednek, bõvülnek a programok, melyekre
minden karosit és itt tartózkodó vendéget
nagy szeretettel várnak a szervezõk!

Sült gesztenye, forralt bor az elmaradhatatlan
téli kínálatban.
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A novemberi testületi
ÁTMENETI SZÛKÍTÉS
Az idei évi költségvetés elsõ háromnegyed évének alakulásáról
hallgatott meg beszámolót a testület november 27-i soros ülésén.
A képviselõk javasolták, hogy a
költségvetési rendeletben a polgármester részére az általános tartalék
és az év közben keletkezett saját
bevételek többlete terhére történõ
elõirányzat – átcsoportosítási jogát
5 millió forint helyett 500 ezer
forintban határozzák meg, ezt a
rendelkezést javasolják figyelembe
venni a következõ évi költségvetés
tervezésénél is.
Horváth Vencel bizottsági elnök
úgy fogalmazott: a szûkítés átmeneti idõszakra vonatkozik, addig áll
fenn, amíg a szabályozatlanság
meg nem szûnik.
A LEGTÖBB DÍJTÉTEL
VÁLTOZATLAN MARAD
Nem, bizonyos esetekben pedig
csupán minimálisan emeli a helyhasználati és egyéb díjakat az önkormányzat a jövõ évben.

A temetõi díjak változatlanok
maradnak, illetve Kötõ Attila javaslatára az egyes sírhelyek és az urnasírok megváltásának összege megegyezõ lesz jövõre.
Nem változik a bölcsõdei személyes gondoskodás díja sem. Az étkezési térítési díjak a gyermekek esetében ugyancsak változatlanok maradnak, az alkalmazottaké azonban
emelkedni fog.
A szociális étkeztetés díjánál csupán a kerekítés szabályainak alkalmazása miatt várható minimális
emelkedés.
A bérbe adott pakoló használati
díjaknál két százalékos emelkedés
várható, Zalakaros közterületein
azonban továbbra is ingyenes lesz
a parkolás.
A közterület-használati díjak két
százalékkal emelkednek, az út- és
közmûépítési díjak az idei évi inflációval megegyezõ mértékben nõnek 2015-ben, ahogyan a nem lakás
céljára szolgáló épületek bérleti díjai is. A lakásbérleti díjak viszont
nem emelkednek jövõre, s nem kell
számítani díjtétel emelésre a képújság tarifáinál sem.
A testület az Innovatív Dél-Zala

Vidékfejlesztési Egyesület felé javaslatot fogalmazott meg a piaci
helyhasználati díjak változatlanul
tartása ügyében.
TÛZIFA TÁMOGATÁS
A RÁSZORULÓKNAK
A szociális célú tûzifa támogatás
feltételeivel kapcsolatban úgy határoztak: minden jelentkezõ (a rendeletben elõírt feltételeknek megfelelõen) egy köbméter tûzifa átvételére jogosult. Amennyiben marad
még tûzifa, a jelentkezõk között
egyenlõ mértékben osztják el.
MÓDOSÍTÁSOK A SZERVEZETI
ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATBAN
Módosult a szervezeti és mûködési szabályzat, melynek feladat- és
hatásköröket szabályozó részét
azonban december 17-i ülésén tárgyalja majd a testület.
A mostani módosítások többek
között a korelnök fogalmát definiálják pontosabban, a képújságban
és a honlapon való közzététel szabályozásának, a testületi ülések vetítésének módját és az errõl készült

videó felvételek tárolásának, archiválásának szabályait tartalmazzák.
Meghatározták a testületi ülések idõpontját is, ezekre mindig
csütörtökön 16 órai kezdettel kerül
sor, az ülések dátumát közzéteszik
minden esetben.
VÁLTOZNAK
A KÉPVISELÕI TISZTELETDÍJAK
Módosították a képviselõk tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendeletet. Eszerint ha egy képviselõ egyidejûleg bizottsági elnök és
valamely más bizottságban tag, úgy
tiszteletdíja 120 430 forint. Ha egy
képviselõ több bizottságnak is tagja, tiszteletdíja havi 110 430 forint.
EREDMÉNYESEN GAZDÁLKODIK
A KAROS-PARK
Eredményesnek ítélte meg a
Karos-Park Kft. elsõ féléves gazdálkodását a testület. Benkõné Gulyás
Edit képviselõ gratulált Biczó Tamás
ügyvezetõnek a 6 millió forint feletti adózás elõtti eredményhez.
Mint mondta: a cég kifelé nyitása
az eredmények tükrében jól sike-

Behiákban is befejezték az építést
Hamarosan a végére ér a kistérségi buszöblök, buszvárók építésének projektje.
Városunkat érintõen a képviselõ-testület soros ülésén Tóthné Õry
Ibolya, az önkormányzat mûszaki
osztályának vezetõje tájékoztatta a
jelenlévõket a munkálatokról, a
projekt jelenlegi állásáról.
Elmondta: a mûszaki osztály kollégái folyamatosan ellenõrzik a
buszöblök kialakításának és a buszvárók építésének munkáit, az ülés
idõpontjáig nyolc építkezési helyszínt találtak teljesen rendben lévõnek. Az építések egy kisebb részénél hiányosságokat, illetve hibákat
találtak, melyeket a kivitelezõnek a
napokban javítania kell. Zala-karoson az ülés idõpontjában még zajlott egy buszváró építése, itt a támfal kialakítása miatt húzódtak el a
munkák.
Lapunk megjelenésének idején
azonban az építményeket készre
tudják jelenteni, emellett folyik a
keszthelyi utasváró átalakítása, felújítása is.
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ülés döntései
rült, további hasonló sikereket kívánnak a kft-nek.

megköszönve az eddigi aktív és hatékony együttmûködést.

ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ
VERSENY INDUL

TÖBB RENDEZVÉNYT IS
TÁMOGATNAK

Idén is meghirdeti adventi környezetszépítõ versenyét az önkormányzat, a díjazás azonban kategória független lesz. Az ad hoc bizottság (Czirákiné Pakulár Judit,
Magyar Mária, Benkõné Gulyás Edit,
Koma Ildikó) hat díjat oszt majd ki,
díjazottanként 15 ezer forint értékben. Az eredményhirdetésre a lakossági fórumon kerül majd sor.

Egymillió forinttal támogatja az
önkormányzat a jövõ évi Tour de
Zalakaros kerékpáros rendezvényt,
az összeget a szervezésben részt
vevõ turisztikai egyesületnek adják
át. Szintén támogatják a mentõállomás eszköz beszerzési kérelmét,
maximum 900 ezer forint erejéig.
Támogatják a jövõ évi sakkverseny
megrendezését is 2,5 millió forinttal.
Ajánlati felhívást fogadtak el a
Zalakarosi Krónika jövõ évi kiadására vonatkozóan, módosították a
bõvítés és a plusz csoportszoba létrehozása okán a Zalakarosi Óvoda,
Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát, valamint határoztak arról, hogy a testület bizto-

A JÁRÁSI HIVATAL
TÁJÉKOZTATÓJA
Dr. Józsa Zsanett, a nagykanizsai
járási hivatal vezetõje adott tájékoztatást a hivatal eddigi munkájáról, mûködési tapasztalatairól. A tájékoztatást a testület elfogadta,

sítja a szükséges személyi és tárgyi
feltételeket a plusz csoport létrehozása miatt.
FELÚJÍTÁSOKAT VÁRNAK
A FÜRDÕ VENDÉGHÁZ
ÜZEMELTETÕJÉTÕL
A Fürdõ Vendégház jövõ évi
bérleti díját 2 millió 600 ezer forintban határozták meg, az összeg
felét a bérbeadó felújításokra fordítja. A bérlõ feladata továbbá,
hogy a B épületet is üzemeltesse,
s itt egy szoba teljes felújítását és
berendezésének cseréjét hajtsa
végre.
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGOT
VÁLASZTOTTAK
A közbeszerzési bizottság tagjává választották Magyarné Kovács
Juditot, Dömötörffy Andrást,
Horváth Gábort, Vlasics Istvánt és

Baracskai Gyulánét. A sportalapítvány kuratóriumának elnöki
tisztségére Szabadics Attilát választotta a testület. A Zalaispa
felügyelõ bizottságában pedig
Horváth Vencel fogja képviselni a
várost.
SZABÁLYOZNÁK
AZ AVARÉGETÉST
A képviselõ-testület korlátozni
kívánja az avar és kerti hulladék
égetését a november 16. és április
30. közötti idõszakban, az ehhez
szükséges döntéseket is megfogalmazták az ülésen.
A korlátozás szerint (naponta
meghatározott idõszakban vagy a
hét meghatározott napján) engedélyezett a szabadban égetés. Felkérték a jegyzõt, hogy a helyi környezet védelmérõl és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet és a közösségi
együttélés alapvetõ szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl önkormányzati rendelet
módosítását készítse elõ, így a kérdést részletesen a decemberi ülésen tárgyalják.

Tiszta képet szeretnének
ÉSSZERÛ KÖLTSÉGMEGOSZTÁST VÁRNAK A HULLADÉKKEZELÉS ÜGYÉBEN
A helyi adókról tájékoztatta a képviselõtestületet Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzõasszony a november 27-én tartott ülésen.
Az adók kapcsán a hivatalban vizsgálat
indult arra vonatkozóan, hogy a
zalakarosi hulladékkezelési költségek, melyeket jelenleg a lakosság helyett az önkormányzat fizet meg a szolgáltatónak,
ténylegesen mekkorák, és mi azoknak a
fedezete.
Horváth Vencel, a gazdasági bizottság elnöke lapunk kérdésére elmondta: a vizsgálat alapján elõször meghatározást nyert,
hogy a településen valójában hány darab
kuka van a lakó-, üdülõ- és egyéb ingatlantulajdonosok használatában. A vizsgálat
második része kiterjedt arra, hogy az érintett ingatlantulajdonosok milyen adót fizetnek az ingatlanjuk után.
Itt szerepelt kommunális adó, építményadó, de volt olyan is, ahol a tulajdonos a
szemétszállításban részt vett kukával, de
adót nem fizetett.
Az elvégzett elemzések után megállapítható volt, hogy az önkormányzat által fizetett hulladékkezelési díjra alig nyújt fedezetet a lakóingatlanok után fizetett kommunális adó és az üdülõ tulajdonosok által fizetett építményadó. Ugyanakkor nagyon
eltérõek ezek az egy telekre esõ adók, holott telkenként egy kuka van.

A bizottság
elnöke hangsúlyozta:
az
önkormányzat
tiszta
képet
szeretne kapni
arról, hogy a
ténylegesen
használt kukaegységre menynyi éves fizetett hulladékkezelési díj jut.
U g ya n a k ko r
felkérték a hulladékkezelõt,
hogy az önkormányzat által
megfogalmazott alternatívák szerint adjon
ajánlatot. Várhatóan a szolgálató ezt január
közepéig végzi el. A kapott adatsorokat a
legközelebbi települési fórumon a lakossággal is ismertetik.
Tekintettel az elõzõekre az önkormányzat úgy döntött, hogy tiszta képe
és egyértelmû összefüggése nincs az egy
kukára esõ hulladékkezelési költség és az
erre szánt önkormányzati forrás között,
ezért 2015-re a törvény által engedélyezett határidõig nem jelent be adómérték
emelést. Továbbra is vizsgálják azt, hogy

a hulladékkezelési költségeket hogyan lehetne ésszerûbben megosztani a hulladék kibocsájtója és az önkormányzat között, ösztönözve arra a hulladék kibocsátót, a hulladékkezelõtõl kapott információk alapján, hogy a legoptimálisabban
gyûjtse a hulladékát. Azaz a zöld hulladék, a szelektív hulladék, a depóra kerülõ hulladék, esetleges helyi komposztálás
lehetõségei a lakosság elõtt ismertek legyenek, s a gyakorlatban is valósuljon
meg a szelektív és ésszerû gyûjtés, hulladékkezelés.
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KÖZMEGHALLGATÁST
TARTOTTAK
Közmeghallgatást hívott
össze november 27-re, a testületi ülést követõ idõpontban a képviselõ-testület.
A korábbiaktól eltérõ módon, annak érdekében, hogy
a munkahelyi elfoglaltságok
ne akadályozzák az érdeklõdõket a részvételben, az esti
órákban került sor a közmeghallgatásra a városházán.
Hozzászólási jogával három
zalakarosi állampolgár élt.
Kérdés hangzott el a közösségi ház felépülésének
idõpontjáról, a négysávos út
megmaradása
érdekében
emelt szót egy résztvevõ, valamint szorgalmazta a fürdõn
a gyógyvizes medencei frissítõ torna visszaállítását, mely
nem azonos a jelenleg is mûködõ fitnesz vízi tornákkal.
Javaslat hangzott el a fürdõnél az egyelõre egyébként
négy- és ötcsillagos szállodákban alkalmazott parkoltatási rendszer bevezetésével
kapcsolatban, a Harangláb utca hófogókkal történõ megvédésérõl, a Futrinka utcában
az irányfények megfelelõ elosztásáról, illetve a Banyavölgyi
utca
sebességkorlátozásáért települési tábla kihelyezésérõl, az itteni közbiztonsági helyzet rendezéséért
emelt szót egy résztvevõ.
Novák Ferenc polgármester elmondta: felhívja a
Karos-Park figyelmét a hófogók elhelyezésére, az irányfények, a sebességkorlátozás
témájában vizsgálatot és intézkedést ígér. Ami a négysávos utat illeti, annak rendezése egyelõre csak felmerült,
ám, ha meg is szûnik a négysávos út, helyén alapvetõen
nem parkolók kialakításában,
hanem sétány, kerékpár- vagy
gyalogút kiépítésében gondolkodnak, hiszen az alapvetõ cél a fürdõ elõtti rész forgalom elõli mentesítése.
A közösségi házat illetõen
a jelenlegi testület álláspontja
az, hogy saját forrásból nem
építkezik a város, amennyiben
pályázati támogatást tud lehívni, úgy elkezdi az építést. A
közösségi teret a következõ
idõszakban a fürdõ strandfürdõ feletti és melletti részénél
kívánják kialakítani.

Befejezõdött az önkormányzat által meghirdetett parlagfû
gyûjtési akció.
Önkormányzatunk éppen tíz
évvel ezelõtt indította el az
allergén gyomnövény visszaszorítása érdekében akcióját. Az idei évben, mely során 2014. június 20. és
augusztus 20. között lehetett a
gyökeres gyomnövényt leadni, összesen 5 fõ vett részt, akik összesen
25230 tõ parlagfû leszedésével járultak hozzá Zalakaros Város
egészséges környezetéhez. Külön
kiemelendõ Marton Józsefné, aki
amellett, hogy a leadott tövek
több, mint egyharmadát szolgáltatta, a kezdetektõl kezdve résztvevõje az akciónak. Az egészséges környezetért való elhivatottságát jelzi
az is, hogy több éve már az unokák
(Marton Bence és Marton Bálint) is
irtják e gyomnövényt. Az idei évben
rajtuk kívül Dörnyei Jánosné és Sziveri
Jánosné vett részt az akcióban.
A 2014. november 24-i záró eseményen részükre Novák Ferenc
polgármester emléklapok átadása
mellett ajándékutalványokat osztott ki összesen 30.000 Ft értékben.

Parlagfû akció után

Novák Ferenc polgármester az akcióban résztvevõkkel
(a képrõl Dörnyei Jánosné hiányzik).

A zárt ülés határozatai
• A képviselõ-testület elbírálta
a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíj pályázatra benyújtott
kérelmeket. A felhívásra 9 pályázat érkezett, ebbõl egy pályázó
nem felelt meg a szociális rászorultság fogalmának, így pályázatát el kellett utasítani. 8 pályázó
részére a képviselõ-testület 5000
Ft/hónap támogatást állapított
meg a 2015. évre, két tanulmányi
félévre, 10 hónapra. A támogatás
összköltsége 400 000 forint, melyet a 2015. évi költségvetésben
tervezni kell.
• A képviselõk tárgyaltak a hivatal épületében található Rack
szekrény átalakításáról. A Rack
szekrényben a telefonközpont illetve különbözõ informatikai eszközök vannak elhelyezve. A testület elrendelte a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal épülete 2. emeleti RACK szekrényének
átalakítását informatikai rendszer, eszköz,- vagyon,- és munkavédelmi szempontok érvényesülése érdekében. Három cégtõl
kérnek árajánlatot a döntés szerint.
• Tárgyaltak a képviselõk az
informatikai és informatikai biztonsági feladatok ellátásáról. A
képviselõ-testület úgy döntött,

hogy az informatikai álláshely ne
kerüljön betöltésre. Felkérték a
jegyzõt, hogy a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal SZMSZ-én
vezesse át azt a módosítást, hogy
az engedélyezett álláshelyek száma 1 fõvel csökken. A jegyzõnek
kell gondoskodnia az ajánlati felhívás elkészítésérõl és kibocsátásáról a Zalakarosi KÖH informatikai rendszerbiztonsági feladatainak ellátására. Külön ajánlati felhívásban kell gondoskodni
az informatikai rendszergazda
tanácsadás vállalkozási vagy megbízási szerzõdés keretében való
ellátására, konkrét feladatainak
meghatározásra a hivatal vonjon
be szakértõt.
• „Zalakaros Város Önkormányzata részére tárhely szolgáltatás biztosítása elõfizetési vállalkozási szerzõdés keretében” tárgyú ajánlati felhívást bocsájtott ki
a testület határozott idõre. A felhívásban szerepel, hogy szoftver
térképet kell kérni a jelenlegi
szolgáltatótól, feladat az adminisztratív jogosultságok, admin
jelszó, felhasználó név megkérése a jelenlegi szolgáltatótól. Ha a
weboldal másik tárhelyre kerül,
mesterkód és jogosultsági szintek
szabályozása, külön jelszavas hoz-

záférések és azok visszavonásának biztosítása is a szolgáltató
feladata lesz.
• A testület úgy döntött, ajánlati felhívást bocsát ki a képújság
üzemeltetésére, az alábbi szempontokra figyelemmel: jelenlegi
kódrendszer, mesterkód, hozzáférések tisztázása, illetve az archiválást is rendezni kell. A képújság
mûködési szabályzatot aktualizálni, módosítani kell ennek függvényében. Rendezni kell a képújság
üzemeltetéséhez szükséges helyiséghez a hozzáférést, a szoftverek kérdését, s a feltöltési levételi jogosultságok tisztázása is szükséges.
• A testület foglalkozott azzal,
milyen módon lehet korszerûsíteni a testületi üléshez kapcsolódó
feladatokat: ülés elõkészítés,
jegyzõkönyvezés, ülésvezetés,
hanganyag, ülések felvétele. A
Globomax Kft-t felkérik a rendszer gyakorlati bemutatására teljes körû prezentáció keretében,
hogy megalapozott képviselõtestületi döntés születhessen, a
jelenleg rendelkezésre álló technikai eszközöket költségcsökkentõ tényezõként kell figyelembe
venni.
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A Mesélõ ceruza meseíró pályázatot a magyar népmese napján indította útjára az iskola és a
városi könyvtár. A pályázat eredményhirdetésére a közelmúltban
került sor. A versenyben részt vevõk négy kategóriában készíthettek meséket Varga Attiláné Marika, a zalakarosi iskola nyugdíjba
vonult tanárának 21 alkotásának
valamelyikérõl.
A felhívásra 23 helyrõl 81 pályázat érkezett.
– Nem volt kis feladat a négytagú zsûrinek a mesék értékelése.
Horváth Zita könyvtáros-tanító,
Németh Zoltánné tanító, drámapedagógus, Halmos Ildikó, iskolánk volt tanára, a nagykanizsai
Honvéd Kaszinó igazgatója és Farkas Tibor tanár, a zalakarosi
BLOKK intézmény intézményvezetõje alkották az értékelõ csapatot – jelezte Horváthné Nagy Elvire
könyvtárvezetõ. – A pályamunkákat csak mesecímmel és a mesét
ihletõ kép sorszámával kapták meg korc s o p o r to k ra
bontva.
Az
é r t é ke l é s n é l
egytõl
tíz
pontot adhattak. Az így keletkezett
pontszámok
összeadásával
született meg
a
végeredmény. A díjátadóra a legjobb pályamunkák
beküldõi kaptak meghívást.
Az eredmények az alábbiak
szerint alakultak:
I. kategóriában a 2–4. osztályosok pályázhattak. 37 pályamunka
érkezett.
1. helyezést ért el: Szabó Mónika - Nagykanizsa, Piarista Általános
Iskola – Homokfény városának
megmentése, Schey Luca – Nagykanizsa, Zrínyi Általános Iskola – Madár hozta szerencse, Császár
Dominik – Zalakaros, Móra Ferenc
Általános Iskola – A mesefa.
2. helyezést ért el: Turkovics
Gerda – Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola – Egyszó Palkó.
3. helyezést ért el: Goldfinger
Blanka – Zalaegerszeg, Dózsa
György Általános Iskola - Szivárvány, Nagy Zsombor – Nagykanizsa,
Péterfy Sándor Általános Iskola – A
kisfiú és a manó barátsága,
Hozensteiner András – Zalakaros,
Móra Ferenc Általános Iskola – A
legféltettebb kincs címû meséjével.
II. kategóriában az 5–8. osztályosok küldhettek meséket. Itt is 37
mese érkezett.
1. helyezést ért el: Hajdu Réka –

Mesélõ ceruza – a díjátadó
Sümegcsehi – A méhecskévé változott királyfi.
2. helyezést ért el: Tóth Janka
Zsuzsanna – Nagykanizsa, Bolyai János Általános Iskola – A szegény fiú
nagy küldetése, Lugosi Csenge Anna – Nagykanizsa – A karnevál.
3. helyezést ért el: Lengyel Sára
– Zalakaros, Móra Ferenc Általános
Iskola – A magányos királylány, Farkas Rebeka – Sand – Az aranymadár, Vörös Cintia Dóra – Nagyrécsei
Körzeti Általános Iskola – Elvarázsolt házasság, Németh Petra –
Nagykanizsa, Hevesi Sándor Általános Iskola – A kulcs, Kérges Valentin Zoltán – Zalakomári Általános Iskola – A volt, nincs kívánság címmel
írt meséjével. Ebben a kategóriában
nagyon magas színvonalú mesék
születtek, ezért még különdíjak is
kiosztásra kerültek.
Díjazott lett: Dégi Donát István

– Sümeg – Segítség a túlvilágról,
Varga-Szömös Bianka – Nagyrécsei
Körzeti Általános Iskola – A csúf királynõ, Varga Liza – Zalaszentgrót –
A varázsfa, Lajos Petra – Zalakomári
Általános Iskola – Az öregember
meggondolatlan kívánsága címû
meséje.
A III. kategóriában (9–12. évfolyam) egy nagyon magas pontszámot kapott mese érkezett. A zsûri
1. helyezéssel jutalmazta Gárdos Bíbor – Kávás – Melengetõ strófák a
boldogságról címû meséjét.
A IV. kategóriában a felnõttek
küldhettek pályázatot. Összesen
hat pályamunka érkezett.
1. helyezést ért el: Bencze Margit
– Nagykanizsa – Az erényfa, Novák
Ferenc – Zalakaros – Az égigérõ fa.
2. helyezést ért el: Vass Antónia
– Székesfehérvár – A napba öltözött király.
3. helyezést ért él: Bánfi Katalin
– Zalaegerszeg – A virággá változott nap címmel írt mesével.
Minden díjazott könyvet, és azzal a képpel ellátott oklevelet kapta ajándékba, melyrõl a mesét írta.
Külön köszöntésre került a legfi-

atalabb (Goldfinger Blanka, Nagy
Zsombor) és a legidõsebb (Pataki
Jánosné) meseíró is.
A meséket beküldõ, de díjat
nem kapott pályázók is ajándékokat kaptak. A ráadás ajándék pedig
az Igricek együttes hangulatos mûsora volt Farkas Tibor vezetésével,
mellyel nem csak az alkotókat, hanem a november 17 - december 2ig tartó Zala Megyei Gyermekkönyvheteket is köszöntötték.
– A mesék útja azonban itt
még nem ért véget, hiszen a vég-

sõ szándék egy kiadvány, egy mesekönyv megjelentetése, melybe
illusztrációként kerülnének be
Vargáné Marika alkotásai és melléjük a legszebb, legérdekesebb,
legkülönlegesebb mesék, lehetõleg minél több a nyolcvanegybõl.
Legkésõbb a következõ év szeptember 30-án, a magyar népmese
napján szeretnénk megjelentetni,
s a bevételbõl származó pénzt beteg gyerekek gyógyítására felajánlani – mondta Horváthné Nagy
Elvira.

MEGVAN SZENT LÁSZLÓ TEMPLOMA
Legendákból, a „régiek” viszszaemlékezéseibõl eddig is sejthetõ volt, hogy Zalakarosnak a
mai Szent Anna templom elõtt is
volt már temploma. A közelmúltban egy mûhold felvétel azonban nyilvánvalóvá is tette, ami
eddig csak feltételezés volt.
Minden jel arra mutat tehát,
hogy településünk már a 13–14.
században is rendelkezett templommal. Az Isten házát azonban
egyáltalán nem a mai Zalakaroson kell keresni! Ez a régi, Szent
László tiszteletére emelt templom ugyanis a régi falu központjában állhatott, az akkori Karos
pedig a mai Garabonc közelében
helyezkedett el.
Novák Ferenc polgármester,
történész megkeresésünkre elmondta: a mûhold felvételen Klie
Zoltán városi fõépítész fedezte
fel az egykori templom alapjait.
A templom a Garabonc határánál
húzódó Malom-patak mentén
foglalt helyet, itt most szántóföld
található.
– A köznyelvben ma is Kápolnai-dûlõnek hívják azt a területet, melyen az egykori kápolna
állhatott. Még 1998-ban végeztem gyûjtéseket e témában, s
számos templomhoz kötõdõ legendával találkoztam. Ezekbõl
jól kivehetõ, hogy e területen
kõépítmény, templom állott,
sõt, a Szent László-templom sorsára is utalnak a legendák.
S hogy melyek ezek a visszaemlékezések? Az alábbiakban olvashatók az adatközlõktõl kapott történetek, a templomhoz
kötõdõ legendák:
– Karsa város temploma hatalmas volt, a mai Kápolna dûlõn volt.
– Amikor ágyúztak a törökök, tele volt és a benne tartóz-

kodók mind meghaltak.
– Akik kint voltak, elbújtak a
híd alá, és ahogy vonultak a törökök, az egyikük „ne Vidra” –
mondta a lovának, erre elõbújt
egy Vidra nevû asszony. A török
õt leszúrta, ám a többieket nem
fedezték fel.
– A törökök a falut is összeágyúzták, nemcsak a templomot, és sok házat kellett lerombolnia, ugyanis az 1800-as években sok téglát találtak ott.
– Németh Jánosné földjén
volt a templom, itt mindig sok
törmelék volt.
– Birka Bódi késõbb elment a
templom helyére, és téglát hordott haza óljának építéséhez.
Nagyon mélyre lement, ekkor
megjelent neki egy angyal,
amely felemelte a kezét, erre, õ
annyira megijedt, hogy eszméletlen lett. Úgy gondolta, hogy
hozzáért az oltári szentséghez,
ezért jelent meg az angyal. Többet nem mert elmenni.
Novák Ferenc elmondta: a
történetekbõl jól látszik, hogy az
egykori templomot a török rombolta le, s a pusztítás után a lakók más területre költöztek.
Ez a terület pedig nem más,
mint a mai Szent Anna templom
és környéke. Az akkoriak elõszeretettel építkeztek víz mellett, a
Szent Anna templom alatt is húzódik egy vízér egyébként.
A mûholdas felvétel most tehát azt látszik bizonyítani, hogy a
régi település az egykori templommal igenis létezett, Garabonc
mellett. Végleges válasz talajradar vizsgálat elvégzése után adható, ez ügyben az önkormányzat felveszi a kapcsolatot azokkal
a múzeumokkal, amelyek az ehhez szükséges eszközökkel és
szakemberekkel rendelkeznek.
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HERVIS KUPÁK
A nagypályás labdarúgó
szezon befejeztével a teremfoci felé fordul a labdarúgást
szeretõ és ûzõ sportemberek
érdeklõdése.
Városunkban az idei évben
két torna megrendezésére is
sor kerül. A már hagyományos
Hervis Kupa nõi teremlabdarúgó tornára 2014. december 7én, míg az erõsebb nem küzdelmeire
2014. december 20-án kerül
sor 9.00 órai kezdettel a tornateremben.
A férfi tornára a jelentkezés
befejezõdött, a nõ tornára nevezni a 30/5603476 telefonszámon, és az info@karosinfo.hu
címen lehet, de a szervezõk a
nézõket is szeretettel várják.

SAKK
Lejátszotta az idei évben
utolsó bajnoki mérkõzését is a
2014/2015. évi megyei sakk csapatbajnokságban a Zalakaros
és Térsége SE sakk szakosztálya.
Korábbi számunkban már
tájékoztattuk
olvasóinkat,
hogy csapatunk az elsõ fordulóban bravúros gyõzelmet aratott a tavalyi ezüstérmes Lenti
gárdája felett. Az október 26-i
második fordulóban a Nagykanizsa Aquaprofit III. csapatához
látogattunk, és arattunk ismételten két pontos (6-4) arányú
gyõzelmet. A hátsó táblákon a
Csuti-Hydrocomp III. meglepett bennünket, de a harmadik gyõzelmünk így sem forgott veszélyben (5,5-4,5). Az
õsz utolsó fordulójában ismételten egy rangadóra került
sor, mikor a Zala Volán II. csapata látogatott hozzánk. Míg
a Csuti ellen gyengélkedtek
hátsó táblán lévõ játékosaink,
addig a Zala Volán ellen gyõzelmeikkel segítették sikerhez
csapatunkat, így négy forduló
után 24,5 ponttal, egy pontos
elõnnyel vezetjük a bajnokságot a Lenti és a Tapolca VSE III.
csapatai elõtt. A következõ
fordulóban 2015. február 15-én
éppen Tapolcára utazunk,
mely mérkõzés nagyban befolyásolhatja a bajnokság végkimenetelét.
Az eddig elért eredményekhez ezúton is gratulálunk,
s reméljük, hogy a folytatás is
hasonlóan sikeres lesz.

Egészséghét az oviban
Az idei évben
került elsõ alkalommal
megszervezésre ez a
projekt. Lényege
az
egészség
megõrzése. A
felnõttek
ezt
próbálták tevékenységeken keresztül tudatosítani a gyerekekben. Ennek két
alapvetõen fontos része az
egészséges ételek fogyasztása
és a rendszeres mozgás. A szülõk
sok-sok zöldséggel, gyümölccsel támogatták a csoportokat. Így a hét
valamennyi napjára jutott zöldség,
gyümölcs, melyet a kicsik nemcsak
kóstoltak, hanem el is fogyasztottak. Szorgalmasan készítették, fogyasztották a gyümölcssalátát, dióval, mézzel, fûszerekkel töltött sült

almát, zabpelyhes almás sütit, aszalt
almát. A zöldségekbõl a felszeletelés vagy formával való szaggatás
után készültek el a tízórai falatok.
A saját maguk készítette ételeket
jobban el is fogyasztották a gyerekek. A gyümölcsök, zöldségek válogatása során szó esett a vitaminokról is, melyek különbözõ szempon-

tok alapján fontosak a szervezet
számára. Szó esett arról is, hogy a
megelõzés fontos része a tisztálkodás, fürdés, a védõoltások. A Pillangó csoportosok babafürdetést próbáltak ki. Vargáné Marton Mária a
csoportokat felkeresve vérnyomást
is mért a gyerekeknek, valamint a
táplálkozás, mozgás fontosságát
emelte ki. A Zalakarosi Civilek Egyesülete szervezésében és anyagi támogatásával dr. Buzás Judit tiszti fõorvosnõ tartott kóstolóval egybekötött elõadást a csoportoknak
„Mesetál zöldségekkel és gyümölcsökkel” címmel. A gyerekek az elõadáson nagyon aktívak voltak, a
zöldségekbõl és gyümölcsökbõl készült figurákat késõbb mind elfogyasztották. Ennek a hétnek a befejezõ mozzanataként a szülõknek,
érdeklõdõknek is tartott elõadást a
doktornõ az iskolában „Mit tegyek,
mit egyek, hogy egészségesen étkezzem?” címmel.
Novák Ferencné

A kompetencia alapú óvodai programcsomagból adaptált elem a tûzoltók munkájával való ismerkedés. A
gyerekek számára nagyon vonzó téma egy hetes tevékenységet ölelt fel.

Tûzoltós hét

TEREMLABDARÚGÁS

Muskátli Vendéglõ

Városkörnyéki döntõ (III. kcs.)
– II. hely (6 csapatból tartalékosan) – Nagykanizsa, 2014. november 27. (csütörtök). Kísérõ:
Kovács Tamás.
A csapat tagjai: SCHMIDT
ÁRON,
BOGDÁN
MILÁN,
NOVÁK MÁTÉ, NOVÁK LÁZÁR,
MARTON MÁTÉ BÁLINT, TÖRÖK ÁDÁM, STROBL ÁRON,
VÉKONY BENCE.

A hét elején mindhárom csoport felkereste a helyi tûzoltóságot. A gyerekek kíváncsian hallgatták a tûzoltó bácsi mindenre kiterjedõ bemutatását a
használt eszközökrõl, melyeket megfoghattak és ki is próbálhattak. A hét
folyamán tûzoltókról, a tûzrõl szóló
verseket, énekeket, mondókákat tanultak. Szó esett arról is, mikor ellenség, mikor barát a tûz. Voltak, akik le is
rajzolták a tûzoltóságon tapasztaltakat, mások gyönyörû tüzeket festettek. A hét zárásaként tüzet is gyújtottunk. A katicások kenyeret pirítottak,
szalonnát sütöttek, melyet jóízûen el is
fogyasztottak.

Zalakaros, Napnyugat köz 2/a (óvodával szemben)

Korlátlan ételfogyasztás 1.19O Ft/fõ.
Egész éves nyitva tartással várjuk kedves
vendégeinket 11-2O óráig.
Családi, baráti rendezvények lebonyolítását vállaljuk!
Szilveszterre 4O fõig az étterem ingyenesen lefoglalható,
ezen a napon a menüsor 4.4OO Ft/fõ. Érdeklõdni:
Telefon: 36-7O/331-32-67 – Filip Éva
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Az idei csapadékos idõjárás
nem igazán kedvezett a helyi természetjárásnak! Nem csak a nagy
sár, hanem a szúnyogok hada miatt is meggondolandó volt, hogy
felkeressék-e a Zalakarosra érkezõ turisták a várost övezõ erdõségeket – minderrõl az ez évi turista szezont értékelve Lõrincz
Sándor túravezetõ számolt be lapunknak.
Elmondta: az utóbbi évek turisztikai fejlesztésének köszönhetõen
egyre több színvonalas aktív turisztikai lehetõség várja az itt pihenni
vágyókat. A rekreáció jegyében
nagyszerû kerékpáros túrákat lehet
lebonyolítani a környéken kialakított és kitáblázott útvonalakon.
Ezekhez a programokhoz már több
helyen is lehet kerékpárokat kölcsönözni. Ezek közül is kiemelkedik a
Tourinform Iroda szomszédságában
kialakított Kerékpáros Központ,
ahol kiváló minõségû, folyamatosan
szervízelt Merida bringákat lehet
bérelni.
A kerékpáros turizmus további
fejlesztése érdekében újították fel a
Zalakarost Galambokkal összekötõ
kerékpárutat. A felújított kerékpárút átadáshoz kapcsolódott a nagyszabású
„Karosi
Kerékpáros
Maraton” elnevezésû bicajos program is, amin környék apraja-nagyja
részt vett. Ezen a programon a Délzalai Kék Virág túracsapat szervezésében 60 fõ tekerte le a Kis-Balatont kerülõ 34 km-es távot. A résztvevõk közül 9 bringás zalakarosi
volt.
A túracsapat szervezésében június elején a „Bringatúra a Berekbe”
elnevezésû túrát is megrendezték,
aminek a kiindulási és cél állomása is
Zalakaros volt. A 64 km-es táv letekerése igazi kihívás volt mindenkinek.
A gyalogos túraszezon a már hagyományos Egry József túrával kezdõdött március 15-én. Az idén hetedik alkalommal megrendezésre került túrán 39 fõ vett részt. A nagyszerû tavaszi idõjárásban lebonyolított túra végállomása Zalakaros
volt.
– A Szent Orbán napjához kapcsolódó túrát nevezhettük volna
„Szamócaszedõ túrának” is, a sok
megkóstolt erdei gyümölcs miatt!
November 8-án került megrendezésre a helyi természeti értékeket
bemutató „Halászlétúra a Pannonhát Tájparkban” elnevezésû túra,
aminek keretében a résztvevõk
felkeresték a városban található
lónyelvû csodabogyós területet a
Kanica erdõben, a program végén
pedig a Galamboki Halászcsárdában zárták a napot ponty és harcsa
halászlevek kanalazgatásával. Idén

Gyalogtúrák a Pannonháton
A HELYIEK MÉG KEVÉSBÉ CSATLAKOZNAK
További elõrelépés lehetne az
útvonalak kitáblázása, amiben a teljes Dél-zalai régió nagyon lemaradt
akár az országos, akár a környék turisztikai helyeitõl.
Elõre lépés lehetne a szállodákban dolgozó animátorok számára a
környék bemutatása, mivel, nem,
hogy a környéket, de még
Zalakarost sem nagyon ismerik! A
sok éves tapasztalat azt bizonyítja,
hogy jól szervezett színes programokkal fel lehet kelteni az emberek
érdeklõdését, akik szívesen vesznek
részt akár hosszabb túrákon is!
Bognár Ottó
is megrendezésre került a már hagyományos „Zalakarosi bortúra az
újbor ünnepén” elnevezésû program. A csodálatos õszi idõnek köszönhetõen 74 bor- és természetbarát gyülekezett Zalakaroson,
ahol Novák Ferenc polgármester
köszöntötte a résztvevõket, majd
bemutatásra és kóstolásra kerültek
Zalakaros város fehér és vörös bora – összegezte a túravezetõ.
Lõrincz
Sándor
kiemelte:
Zalakaros Város Önkormányzata
nagy gondot fordít a térség túraútvonalainak gondozására. A város
közterület-felügyelete a szezonban
havonta ellenõrizte azok állapotát.
Az elkészült jelentések alapján kijavításra került a „száz lépcsõnél” a
lépcsõ korlátja. A Zalaerdõ Zrt. kitisztította az itt található záportározót.
A Zalakarost Zalamerenyével öszszekötõ zöld sáv jelzés felújítása is
megtörtént. Elkészült az erdõ kivágása miatt megszûnt jelzések pótlása az útvonal töréspontjainál. Ezzel
párhuzamosan visszavágták az útra
lógó növényzetet.
A városon áthaladó Dél-dunántúli Kéktúra útvonala végig kiválóan
jelzett. A Mókus köz végében a vadászháznál került ki egy új jelzés. A
várost behálózó kék, piros, sárga és
zöld körjelzések végig jól követhetõek. Az ezekrõl az útvonalakról
készült térképet a Tourinform Irodában minden érdeklõdõ ingyenesen megkaphatja. Zalakaros turisztikai súlyához képest rendkívül kevés
szervezett gyalogos túraprogram
kerül megrendezésre! Sajnos a rendezvényeken sem az itt üdülõk, sem
a helyi lakosok nem vesznek részt,
pedig a bakancsos turizmus alapját
biztosító turista útvonalhálózat behálózza a környéket.

A MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJA
Az 1953. november 25-én lejátszott Anglia–Magyarország
mérkõzés emlékére, melyen az Aranycsapat világszenzációt jelentõ 6-3 arányú gyõzelmet aratott, a Magyar Labdarúgó Szövetség november 25-ét a Magyar Labdarúgás Napjává nyilvánította
1993-ban. E nap emlékének tisztelegve 2014. november 29-én a
Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Alapítvány focistanövendékeinek, az iskola tanulóinak focidélutánját rendezték meg.
A sportnapon természetesen bárki részt vehetett, ezzel a lehetõséggel szerencsére összesen mintegy 60 gyermek és szülõ
élt, akik közül megemlítendõ az egyetlen hölgy, Turkovics Gerda.
A szervezõk a résztvevõket két csapatra (fehér és sárga) osztották, akik korcsoportonkénti, kicsik-nagyok és közös felnõtt-gyerek
mérkõzéseken küzdöttek meg egymással. A focimérkõzéseken kívül
játékos, ügyességi versenyekre (pl. seprûfoci) is sor kerültek.
A Stégli János szervezésében és Jankovics Attila vezényletével
lebonyolított sportdélután közös étkezéssel egybekötött baráti
beszélgetéssel zárult, a gyerekek csoki jutalomban is részesültek.
A szervezõk örültek annak, hogy a tavalyi sportnap után az
idei is ilyen nagy létszám mellett került megrendezésre, remélik,
hogy jövõre is hasonlóan nagy érdeklõdés fogja övezni e labdarúgást népszerûsítõ eseményt.
Fotó: Szörcsök Szilárd
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CSILLAGVARÁZS ZALAKAROSON
DECEMBER 13. (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, karácsonyfadísz készítése: (Fedett gyermekvilág)
13.00: Teke bajnokság (Fedett gyermekvilág)
14.00: Vízi ügyességi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Fürdõ
elõtti sétány)
DECEMBER 20. (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, karácsonyfadísz készítése: (Fedett gyermekvilág)
13.00: Csúszdaverseny (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Pöttyös labdák viadala”- vízi vetélkedõ
(Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Klub Oázis táncverseny (Fedett gyermekvilág)
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Fürdõ
elõtti sétány)

DECEMBER 26. (PÉNTEK)
10.00–20.00: Karácsonyi vásár és forralt boros
est (Fürdõ elõtti sétány)
DECEMBER 27. (SZOMBAT)
– Szilveszteri készülõdés
10.00–20.00: Szilveszteri vásár és forralt boros
est (Fürdõ elõtti sétány)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, arcfestés, szilveszteri party csákó, trombita készítése (Fedett gyermekvilág)
13.00: Mesetorna gyerekeknek (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Vizes 4-es”- vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Elõszilveszteri kölyökparty (Fedett gyermekvilág)
20.30–02.00: Elõszilveszteri éjszakai fürdõparty. (Zene: Freya Band,
Sztárvendég: Jolly és Suzy. Belépõ: 1.990 Ft/fõ; diák/gyermek: 1.690 Ft/fõ

10.30: Kreatív foglalkozás, arcfestés, szilveszteri party csákó, trombita készítése (Fedett gyermekvilág)
11.00: Aquafitness (Élményfürdõ)
13.00: Mese-kvíz (Fedett gyermekvilág)
14.00: Kalóznap, kincsvadászat (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Családi activity (Fedett gyermekvilág)
17.00: Zalakarosi Fúvósok fellépése (Fürdõ fogadóépület
Jelmagyarázat:
FÜRDÕBELÉPÕVEL LÁTOGATHATÓ PROGRAMOK/ A feketével jelölt programok komplex
(élményfürdõ) belépõvel INGYENESEN vehetõk
igénybe. Amennyiben ALAP fürdõbelépõje van aznapra, és szeretne részt venni a programokon, úgy
lehetõség van komplex kiegészítõ jegyet váltani a
fürdõ pénztárában (1300 Ft/fõ áron).
A zölddel jelölt programokon való részvétel INGYENES.
A keretben lévõ program külön, az adott
rendezvényre megváltott belépõvel látogatható.

DECEMBER 28. (VASÁRNAP)
– Szilveszteri készülõdés
10.00–20.00: Szilveszteri vásár és forralt boros
est (Fürdõ elõtti sétány)

A rendezvény ideje alatt a Fürdõ elõtti sétányon borházak, kézmûvesek várják a Vendégeket!

Zenés karácsonyvárás
Az ádventi programok nyitányaként az iskolában a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar adott nagy sikerû koncertet a
gyerekeknek. A játékba a közönséget is bevonták, fotónkon
éppen az elsõ osztályos Kovács Kata segédkezik a zenekar vezénylésében.
Az iskolai ádvent a hagyományos gyertyagyújtással folytatódik, a koszorún a kimagasló eredményeket elért gyermekek
gyújthatják meg a gyertyákat.

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. Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanuk elõtti járdán ill. közlekedõ kerékpár- és gyalogutakon a növények, ill. a térköves és betonos útburkolatok állagának megóvása érdekében a környezetbarát síkosságmentesítõ anyagokat részesítsék
elõnyben. A jégolvasztó - csúszásgátló környezetbarát kálcium – kloriddal kezelt zeolit (CaCl2-os zeolit) a helyi benzinkúton ill. a hipermarketekben is beszerezhetõ. A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P: 7.00–15.00 – 93-340-924. Ügyeleti telefonszámok: +36-305523-425, +36-30-5837-240, +36-30-2357-222
Segítõ közremûködésüket megköszönve:
Biczó Tamás, KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

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

