Zalakaros város lapja

XIX. évfolyam 22. szám
Nem panaszkodhatnak a
karosi kisgyerekek, hiszen december 6-án a Mikulás mindenhova eljutott, mindenkit megajándékozott, s érkezéséhez kötõdõen jobbnál jobb programok közül
válogathattak az apróságok.

2014. december 18.

A legkisebbek örömére

Az adventi ünnepkör kiemelt
eseménye a Mikulás érkezése, aki
ajándékkal jutalmazza meg azokat,
akik az év során jól viselkedtek, és
eljut azokhoz is, akiknek szülei nem
élnek olyan körülmények között,
hogy gyermekeiknek ezen a napon
is ajándékot tudjanak vásárolni.
Az önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is az iskola tornatermét rendezte be Mikulás számára,
hogy a város apróbb és nagyobbacska gyerekeivel találkozhasson. A Mikulás-várás idejét az Igricek zenekar
tette könnyebbé, dalaikat a gyerekek
is szívesen énekelték, s a hívó dallamokra vére megérkezett a Nagyszakállú is, hogy aztán kioszthassa finomságokkal teli csomagjait a sok-sok kisgyerek között. Akadtak, akik verssel,
énekkel, rajzzal lepték meg a Nagyszakállút, aki bizony nem titkolta: maga is örül az ajándékoknak, jól esik neki is, hogy a kicsik így is gondolnak rá.
A vidám délután során ugrálóvár
és kakaóbár is várta a gyerekeket.
(Folytatás a 4. oldalon.)

MIKULÁS-AJÁNDÉKOK VÁROSSZERTE

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ
Kétezertizennégy éve
Történt egy nagy Csoda:
Szûz Anyától megszületett
Jézus, Isten fia!
Ezáltal lett Karácsony
A szeretet ünnepe
Az emberiség öröme:
Jézus eljövetele!
A Város lakóinak
Áldott, szép ünnepet
Kíván az Ezüst Klub tagság:
Békét, szeretetet!

Templomi koncert
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon adott
koncertet az Isteni Irgalmasság
templomában a Nõi Kar és a
Vonós Kamaraegyüttes.
A Benkõné Gulyás Edit vezényelte kórus ismert karácsonyi és komolyzenei mûvekbõl állította össze repertoárját,
a színvonalas elõadás méltón
illeszkedett a várakozás örömteli pillanatihoz.
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Sikerrel zárult a Koccintás

A LEGKEDVELTEBB BORVIDÉKI TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT
Városunk idén is szép eredménnyel zárta a Koccintás elnevezésû
versenyt, melynek célja, hogy egy adott pillanatban minél többen
emeljék helyi borral töltött poharukat koccintásra.
Novák Ferenc polgármester a
Zalai Borvidék Legkedveltebb Borvidéki Települése címet vehette át
a szentendrei díjátadón Nagy Istvántól, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkárától.
A Koccintást, a borvidéki települések közötti megmérettetést
immár negyedik alkalommal szervezték meg. A verseny szabályai
szerint az a település nyerheti el a
Legkedveltebb Borvidéki Település
Magyarországon címet, ahol a
legtöbben koccintottak a nyáron.
Nagy István a díjátadón elmondta, hogy a minisztérium számára fontos a termelõk és a fogyasztók közvetlen kapcsolatainak erõsítése. Az államtitkár hozzátette: a minisztérium célja, hogy
javítsa a magyar élelmiszerek piacra jutási esélyeit, és elõsegítse a
fogyasztók tájékozottságát a jó
minõségû magyar élelmiszerekkel,
az eredetvédett magyar termékekkel és azok készítõivel kapcsolatban.

A Koccintásnak is nagy szerepe
van ezen törekvések megvalósításában, ezért a minisztérium 2011
óta szakmai támogatója, Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter
pedig a kezdetektõl fogva fõvédnöke az eseménynek. A versenyt a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa is támogatja.
A Koccintás verseny egy civil
kezdeményezés a magyar szõlõés borkultúra értékeinek felmutatására. Minden borvidéki település
maga választhatja meg azt az idõpontot, amikor a Koccintást szervezi. Kis- és nagy település egyaránt eséllyel indul a megmérettetésen, mivel a szabályok szerint
nem csak a koccintók számát, hanem az adott településen élõk
számához viszonyított arányát is
figyelembe veszik.
Településünkön a városnapi
programokhoz kötõdõen tartották meg a koccintást, errõl tanúskodik a fotó is.

ZÖLD ÓVODA-DÍJ MÁSODSZORRA IS
A zalakarosi óvoda 2011. szeptemberében kapott zöld tevékenységeinek eredményeként Zöld Óvoda-díjat. Az intézmény 3
évig használhatta ezt a megtisztelõ címet, mely az idén szeptemberben járt le. A díj másodszori elnyerésére újból pályázott
az intézmény. A beadott pályamûvek elbírálása megtörtént, a
szakmai zsûri 99.5%-ra értékelte a beadott munkát. A pályázatot Novák Ferencné óvónõ készítette. A díj átadására szakmai
nap keretében 2014. december 17-én kerül sor Budapesten a Magyar Mezõgazdasági Múzeumban. Így újabb három esztendeig
birtokolhatja a kitüntetõ címet a Blokk intézményegysége.

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-ig: ..........................................................93-340-924
Ügyeleti telefonszámok: ......................................+36-30-5523-425
+36-30-5837-240
+36-30-2357-222
Segítõ közremûködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

3

2014. december 18.

A SZAK adománygyûjtése
A RÁSZORULÓKAT, AZ EGYEDÜLÁLLÓKAT LEPIK MEG
Az év során folyamatosan
gyûjtik a támogatást, az adományokat a kistérség rászoruló családjainak a Szociális Alapellátó
Központ (SZAK) munkatársai városunkban és környékén. Karácsony elõtt azonban különös
hangsúlyt kap az adománygyûjtés.
Azokat, akik nehéz körülmények
között élnek, ebben az idõszakban
még inkább szeretnék támogatni,
nem titkolt cél, hogy a családok életét kissé bearanyozzák. Talán ilyenkor mi magunk is érzékenyebben
vagyunk mások helyzetére, problémáira, többet és szívesebben adunk.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint,
hogy a SZAK által meghirdetett karácsonyi gyûjtésre rengeteg felajánlás érkezett.
– Ki tartós élelmiszerrel, ki ruhával segített és segít bennünket a
gyûjtésben, de akadnak, akik bútorokat, használati tárgyakat szeretnének adni a nehezebb körülmények között élõknek. Utóbbiakat is
örömmel szállítjuk a megfelelõ
helyre, átadásuk elõtt azonban telefonos egyeztetés is szükséges,
hogy a megfelelõ idõben, megfelelõ jármûvel tudjuk kiszállítani a
holmikat – tudtuk meg Marton Balázstól, a SZAK vezetõjétõl.
Elmondta: jól mûködõ hálózatuk
révén (a FAL nevû programjuk megyei szinten is elismerést és bemutatási lehetõséget érdemelt) pontosan
fel tudják mérni, melyik településen
melyik családnak van nagyobb szüksége a támogatásra, így olyan helyekre jutnak el az adományok,

amelyeken valóban nagy segítséget
jelentenek.
– Az idei évben a Zalakarosi
Fürdõ is bekapcsolódott az adománygyûjtõ helyszínek sorába,

amit ezúton is szeretnék megköszönni. Talán itt még nagyobb figyelmet kapnak elesett embertársaink. Emellett azonban az iskola,
az óvoda, a bölcsõde is segíti a
gyûjtést, a helyi Médium Market
elõtti adománygyûjtõ dobozban is
gyarapodnak a tartós élelmiszerek,
Galambokon ugyanígy, de sorolhatnám a kistérség többi települését is.
A fürdõn jártunkkor, advent harmadik hétvégéjén Szabadics Zoltán
vállalkozó adta át éppen tartós élelmiszerekbõl összeállított csomagját,
a SZAK munkatáraira bízva azok
megfelelõ helyre juttatását.

– Nagyon fontosnak tartom,
hogy a lehetõ legtöbb módon siessünk segítségére azoknak, akiknek
erre valóban szükségük van. Az év
során folyamatosan is támogatok
magam,
illetve cégünk, a
Szabadics
Zrt. is különbözõ
szervezeteket, magánszemélyeket,
de a karác s o n y
elõtti
adományozást
talán mindennél kiemeltebben kezeljük. Melyikünk
nem szeret örömöt szerezni, ajándékozni? Ki nem szeret az arcokra
mosolyt csalni, boldogságot látni,
okozni? Sokszor a kevés is elég ehhez, néha persze többet is kell tenni. De karácsony elõtt adni, tudni,
vagy legalábbis sejteni, hogy azok,
akikhez ez eljut, és elgondolni,
mennyire fognak örülni, felemelõ
érzés – mondta Szabadics Zoltán.
Marton Balázs SZAK vezetõ elmondta: az adományokat folyamatosan csomagolják és juttatják el a
családokhoz, egyedülállókhoz, azon
igyekeznek a munkatársakkal, hogy
még karácsony elõtt meglepetést
szerezzenek mindenkinek.

Luca szokásokat elevenítettek fel
Az adventi ünnepkör környezetünkben is tartott szokása a Lucázás. Luca napjához a hagyományok
szerint számos babona, jóslás tartozik. A jeles naphoz tartozó több hagyományt is felelevenítettek a hét
folyamán a gyerekek. A Luca naphoz kapcsolódó boszorkányos népi
játékot tanultak és játszottak el. A
környékünkön jellemzõ „kotyolás”
énekét tanulgatták szorgalmasan.
Luca búzát vetettek, melyet folyamatosan gondoznak, s ha kizöldell,
a karácsonyi asztal dísze lehet, s következtethetünk a következõ év jó

termésére. A Luca kalendárium –
Luca naptól karácsonyig tartó napi
folyamatos vezetése a következõ
év havi idõjárását jósolja meg . Az
óvodapedagógusoktól hallhattak a
Luca szék készítésérõl, a hozzá kapcsolódó hiedelemrõl. A székre
ugyan nem az éjféli misén álltak fel
a Katicás gyerekek, de kipróbálták,
meg lehet-e látni róla boszorkányokat. A titkot majd karácsonykor
árulják el. A hét befejezéseként a
kotyolás szokását elevenítették fel
a kicsik és nagyobbak, lelkesen énekelték: „Luca , Luca , kitty, kotty, ga-

lagonya kettõ, három…” „Ennek a
gazdának annyi disznaja legyen,
hogy az egyik ólból kifusson, a másikba befusson, és a harmadikba is
jusson!”

AJÁNDÉKUTALVÁNY
A KARÁCSONYFA ALÁ
Akár wellnes- vagy fürdõjegyet is ajándékozhatunk a
közelgõ karácsonyon, de természetesen más alkalmakkor
is ismerõseinknek, hozzátartozóinknak. A Zalakarosi Fürdõn ugyanis ajándékutalványok vásárolhatók, melyeket
különleges alkalmakkor adhatunk át azoknak, akiket
szeretnénk meglepni.
Az utalványok egyenként
ezer forint értékûek, s természetesen tetszõleges értékben rendelhetõk. Ezeket
az utalványokat egy évig,
bármikor fel tudja használni
tulajdonosuk, s a fürdõ árlistájában szereplõ összes szolgáltatás megvásárolható vele, akár fürdõbelépõ is.
Rengeteg szolgáltatás közül lehet választani a
Zalakarosi Fürdõ kínálatából.
Az élményfürdõ belépõkön
túl több mint 20 féle wellness-és alakformáló kezelés,
masszázs és csomag található. Csakra- és lávaköves maszszázs a test és lélek egyensúlyáért, csokoládé masszázs a
boldogságért, édes mézes
masszázs a bõr szépségért,
bamboo masszázs az erõs fizikumú sportolóknak, az izmok lazítására, kényeztetõ
arc és fejmasszázs a fejen található szervek frissességének megõrzéséért. Aki pedig
az ünnepi lakomák után formába szeretné magát hozni,
vagy újévkor fogadalmat
tesz, a Zalakarosi Fürdõn
megteheti az elsõ lépést az
egészséges életmód felé. A
wellness élmények mellett a
szépségrõl és fittségrõl karcsúsító testkezelések, cellulit
masszázs, ultrahangos kezelés, konditerem, szolárium és
Flabélos gondoskodnak.
A fürdõ honlapján található
webshopban vagy telefonon
akár otthonról, a karosszékbõl
is elindítható a karácsonyi bevásárlás, sorbanállás nélkül.

Novák Ferencné

AZ ÖNKÉNTESEK OLTOTTAK
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott közlemény
szerint a közelmúltban városunkban, a Szõlõ utcában egy trafó alatti kapcsolószekrény égett. A helyszínre elsõként kiérkezõ zalakarosi önkéntes tûzoltók porral oltóval eloltották a tüzet, az eset során nem sérült meg senki.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Ugyancsak a város ajándékát vitte el a nehezebb körülmények között élõkhöz a Télapó a Szociális
Alapellátási Központ közremûködésével a december 6-át követõ napokban.
Az ajándékozást
támogatta
a
Gránit Gyógyfürdõ
Zrt.
és
Szabadics Zoltán
vállalkozó.
Eljutott a Mikulás a sportkedvelõ gyerekekhez (és felnõttekhez) is: járt a
karatékáknál,
megjutalmazta a
zengo-edzésen
részt vevõket. Az
uszodában is sok
idõt töltött, s bár
biztos alaposan
megizzadt a meleg ruhájában,
mégis sokáig gyönyörködött a vízben pancsoló apróságokban, akiknek a fürdõ ezen a napon megengedte a gyermek vízi birodalom teljes birtokba vételét.

Sajnos, az esõs idõ nem könnyítette meg a dolgát, s mivel szánja
elakadt a sárban, futni is kénytelen
volt, hogy tényleg mindenhova el-

A legkisebbek örömére

érjen. A Zalakarosi Futrinkák siettek
segítségére, akik nevükhöz méltóan
futva szállították a Futrinka-gyerekekhez az ajándékokat, s mint
mondták: a kicsik õszinte öröme,
boldogsága, a tágra nyílt, csodálkozó gyerekszemek egy pillanat alatt
elfeledtették az esõ-futás és a hideg
minden kellemetlenségét.
Mi sem természetesebb, mint,
hogy a Mikulás az óvodásokat, az iskolásokat és a bölcsiseket is meglátogatta!
Az ovisoknál az énekek, mondókák, versek tanulása, a mesehallgatás nem maradhatott el a készülõdés során. A Mikulás figuráját a gyerekek festéssel, kézimunkával készítették el. A hét folyamán megismerkedtek a Mikulás legendájával is. A
hét utolsó napján aztán az õsz öreg
Mikulás bekukkantott a csoportok-

TÚL AZ ELSÕ ÜLÉSEN
A Zalakarosért, a Virágzó Városért Civil Társaság 2014. december másodikán megtartotta az elsõ megbeszélését. A megjelent
szimpatizáns tagok a szervezeti, technikai kérdések után több
városi témában és fõleg az aktuális nagyobb súlyú várospolitikai
ügyekben mondták el véleményüket. Külön, kiemelten véleményezték a tagok a közösségi ház beruházást és véleményükrõl levélben tájékoztatták Novák Ferenc polgármestert.
Az alapítók tájékoztatása alapján a megbeszélést aktív,
együttmûködõ tenni akarás jellemezte.
A társaság alapítói kérik azokat a zalakarosi választópolgárokat, hogy akiket érdekel a Zalakarosért folyamatosan politizáló
tenni akarás lehetõsége, vegyék fel a kapcsolatot az alapítókkal
a +36-20/4742-623 illetve a +36-30/3089-473-as telefonszámokon.
Az alapítók ezúton is áldott, békés karácsonyt és boldog újesztendõt kívánnak a városlakóknak.

ba, s elhozta az SZM által vásárolt
apró ajándékokat. A kicsik versekkel, dalokkal fogadták, köszönték
meg a látogatást. A Mikuláson kívül
Farkas Tibor téli dalokkal lepte meg
a gyerekeket. A második osztályosok Mikulás-mesével kedveskedtek

az ovisoknak. Ebéd elõtt valamenynyi óvodás szorgalmasan tisztítgatta kiscipõjét, melybe a délutáni pihenés idején hozta el ajándékát a
Nagyszakállú.
Hatalmas várakozás elõzte meg
a Mikulás jöttét a bölcsõdében is.
A legkisebbek Mikulás bácsi csizmájának díszítése közben verseltek,
mondókáztak, a szorgos kis kezek
nyomán nagyon szép alkotások születtek, melyeknek a jó, öreg Mikulás
is nagyon örült. Zenéltek is a picik,
így nem csoda, hogy a Nagyszakállú
örömmel ment hozzájuk és vitte el
nekik ajándékait.
Nem maradtak csomagok nélkül
a szállodák és a fürdõ dolgozóinak
gyermekei sem, rájuk is gondoltak
mindenütt, sõt a fürdõn aznap az
ott tartózkodó gyerekek mindegyikének kedveskedett a Télapó.
És igen, ezen a napon szabad
volt édességet enni, szabad volt a
szokásosnál is nagyobbat hancúrozni. Ez a nap a gyerekek örömnapja
volt, s köszönet a sok-sok felnõttnek, akik azon igyekeztek, hogy
emlékezetessé tegyék számukra
Szent Miklós napját.
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Nagykanizsán él, négy felnõtt
gyermek büszke édesapja. Nagyfia Jászberényben fogorvos, idõsebb leánya Nagykanizsán él,
ikerlányai pedig felsõfokú továbbtanulás elõtt állnak.
Baráti és rokonai kapcsolatai
révén a kezdetek óta Zalakaroshoz is kötõdik. Vallja: a karosi
táj, a nyugalmas környezet mindig is rabul ejtette, a település fejlõdését pedig évtizedek óta követheti, sõt maga is tevékenyen
részt vállalt és vett benne. A
Zalakarosról jöttünk rovatunk
vendége Krampek Mihály, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. közelmúltban
kinevezett vezérigazgatója.
– Több mint két évtizede, 1992
óta dolgozik városunkban: a fürdõ
mûszaki igazgató-helyettese, majd
igazgatója, most pedig elsõ számú
vezetõje. De hol kezdõdött a pályafutása?
– Nagykanizsai lakos vagyok,
Miskolcon végeztem nehézipari
mûszaki egyetemet, ahonnan a
nagykanizsai üveggyár újonnan
szervezõdõ mûszaki gárdájába kerültem. Új technikaként ekkor indult Magyarországon elõször az
elektromos üvegolvasztás, hõálló
üvegtermékeket állítottunk elõ. Az
ehhez szükséges licencet is megvásároltuk egy japán cégtõl, ahova tanulmányútra is mentünk, így két alkalommal is volt lehetõségem a
„Felkelõ nap országában” járni. Tizenhat évig voltam az üveggyár
munkatársa, legvégül termelési és
kereskedelmi fõmérnöke. 1992-ben,
az akkori zalakarosi fürdõigazgató
váltás során keresett meg Horváth
Vencel, az akkori Rt. újonnan kinevezett igazgatója, hogy segítsem a
munkáját igazgatóhelyettesként. Ismeretségünk régre nyúlt vissza, így
nem volt nehéz együtt dolgoznunk, ám azt el kell mondanom:
kezdetben mindannyiunknak gyakorlatilag egy új szakmát kellett
megtanulnunk, hiszen egy fürdõ
irányítása, fejlesztése egészen más
kihívást jelentett. Nincs olyan részlege a fürdõnek, amit ne újítottunk
volna fel ez idõ alatt, vagy ne építettünk volna át az igényeknek, kihívásoknak megfelelõen. Közel két
évtized alatt mintegy hatmilliárd
forintot fordítottunk beruházásokra.
– Mennyiben lesz más most, a
vezérigazgatói kinevezést követõen az Ön munkája itt a fürdõn?
– Valójában nem lesz újdonság
egyik terület sem a gazdasági,
pénzügyi terület kivételével, hiszen
korábban is a mûszaki feladatok
mellett a szolgáltatás, a gyógyászat
munkájával is foglalkoznom kellett.
Azért azt nem állítom, hogy váltani könnyû, de megfelelõ partnerek-

Zalakarosról jöttünk
BESZÉLGETÉS KRAMPEK MIHÁLLYAL, A GRÁNIT GYÓGYFÜRDÕ
ZRT. KÖZELMÚLTBAN KINEVEZETT VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL
kel és munkatársakkal dolgozhatok,
akikkel kölcsönösen segítjük egymást. A turisztikai egyesület ad
olyan többletfeladatot, ami egyelõre szokatlan számomra, de nem
gondolom, hogy problémát okoz –
csupán a feladat új. S személy szerint nekem új az önkormányzattal
és a partnerekkel való kapcsolattartás, hiszen ez eddig nem tartozott
a fõ feladataim közé. De tényleg
gyermekkorom óta ismerem a várost, az itt élõket, munkám révén a
közszereplõket, így nem az alapokról kell kezdenem az ismerkedést
sem.
– Elsõként milyen feladatokat
határozott meg magának, illetve
munkatársainak?
– A legfontosabb feladat, hogy a
fürdõ a hatszázezres vendégforgalmat ismét elérje éves szinten, s a piacokon nagyon komoly marketing
munkára van ehhez szükség. Meglátásom szerint nemcsak a vízi gyermekbirodalmunkat, de az élmény
részleget is reklámoznunk kell, hiszen a 12 év feletti korosztály képviselõire is szükségünk van, õket
pedig a Vízipók birodalom már kevésbé köti le. Az említett korosztály elérése érdekében az élményblokk fejlesztését, bõvítését fontos
feladatnak tartom. Az Európai Unió
új pályázati ciklusa remélhetõleg
tartalmaz majd olyan kiírásokat,
forrásokat, amiket mi e cél eléréséhez igénybe tudunk venni. Feladat
egyébként az is, hogy erre a pályázati ciklusra a lehetõ legjobban felkészüljünk. A fürdõ megfelelõ
készpénz állománnyal rendelkezik,
hitelállománya is rendezett; ez lényeges, hiszen bármilyen jó egy pályázati kiírás, ha nincs hozzá megfelelõ önerõ, illetve, ha ezt nem
tudjuk produkálni, pályázni sem tudunk. Felelõsen állíthatom, hogy a
Gránit Gyógyfürdõnek ilyen problémája nincs.
– A tavaly kezdett gasztronómiai fejlesztést rengeteg kritika
érte. Nem is fejezõdött még be,
holott a tervek szerint ezen már
túl kellene lenni, de a vendégek a
szolgáltatás minõségét is erõsen
kifogásolták, illetve a rendelkezésre álló egységeket is rémisztõen
kevésnek találták. Várható itt változás?
– Kétségtelenül voltak nehézségeink fejlesztéseink ezen részé-

ben. Én belülrõl is láthattam, követhettem az egészet. Magára a
minõségi fejlesztésre hatalmas
szükség volt, arra azonban senki
nem gondolt, hogy az egyik legrégibb bérlõnk a legnagyobb egységgel nem fogja tudni ellátni májusban a strandot, a kezdésre nem
lesz megfelelõn felkészülve. Olyan
hiba is elõfordult, hogy a másik
bérlõnek pedig a mûködési engedélyek nem álltak rendelkezésre
idõben. Õk is belátták ezt a hibát,
beszéltünk is róla, a következõ évi
strandkezdést már zökkenõmentesre ígérem. Szerintem nagy elõrelépés az is, hogy jövõ májusban
minden gasztronómiai egység ki
fog nyitni (ez idén nem így volt!),
s nem lesz fennakadás az ellátás-

ban. Nyárra befejezõdik az élménytó melletti étterem építése,
így az is „munkába tud állni”.
– Minden váltásnál óhatatlanul
felröppennek olyan hangok, hogy
most nagy változások jönnek, elbocsátások várhatók, fenekestül
fordul fel a világ. A fürdõn is lehet
hallani ilyen hangokat. Hogyan
tudná megnyugtatni az aggodalmaskodókat?
– Üzleti tervünk növekedést
prognosztizál. Ennek kisebb létszámmal egyszerûen nem is lehet
megfelelni, úgyhogy egészen biztosan nem lesz semmiféle elbocsátás.
Legkésõbb jövõ év elején meghirdetjük az állásokat a szezonra is, és
az sem titok, hogy elsõsorban a
zalakarosiakra és Karos környékiekre számítunk. Beszélgetésünk elején bõvítési tervekrõl is szóltam,
márpedig semmiféle bõvülés a jövõben nem képzelhetõ el új munkahelyek létesítése nélkül. Aggodalomra tehát semmi ok nincs!
– Változott a felügyelõ bizottság összetétele. Ez mennyiben befolyásolja az itteni munkát?
– Az új tagok számomra nem
újak, hiszen mindannyiukat ismerem, többekkel dolgoztam is már
együtt. Ami a bizottság feladatát illeti, a nevében is jelzi: felügyeli a
képviselõ-testület és a társaság
közgyûlése által elfogadott üzleti
terv megvalósulását, csak nem ügydöntõ módon.
Bízom benne, hogy munkatársaimmal, a bizottság tagjaival és minden partnerrel kiválóan együttmûködve tudunk dolgozni. Rajtam és
kollégáimon biztosan nem múlik.

VERSENYEREDMÉNYEK
Körzeti Teremlabdarúgás Diákolimpia II. korcsoport – 2014. november 25. (kedd) Zalakomár: A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola csapatának eredménye: III. helyezés. A csapat tagjai: Olasz Barnabás,
Vékony Bence, Lechner Werner, Szörcsök Hunor, Balogh Levente, Balogh
Máté, Elekes Barna, Kerék Kolos. Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.
Advent fényei rajzpályázat – 2014. december 5., Pacsa: 1. helyezett Csöndör Kamilla 7. osztály, 1. helyezett Kovács Luca 8. osztály. Felkészítõ tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.
Karácsonyfa készítés – Csapatverseny, 2014. december 5., Pacsa: 3.
helyezett Gál Gergely 7. osztály és Császár Eszter 6. osztályos tanuló.
Felkészítõ tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.
Nilfisk-Advance Termelõ, Tisztítóberendezés-Gyártó Kft. – Mivel
takarítanád? – kreatív ifjúsági rajzpályázat: 2. helyezett: Bali Szabolcs
7. osztály. Felkészítõ tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.
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Ma a karácsony a forgatag
ünnepe. Az emberek ziláltan rohannak ide s tova. Keresik az
ajándékokat, szervezik az ünnepi lakomákat. Ami az ünnepet
ünneppé teszi, az az ajándékok
értéke sokszor. „Annyira szeretlek, nézd itt ez a drága ajándék!” A gyerek, a felnõtt örül.
Modernkori játékok, eszközök.
Egy telefon, iphone, egy laptop,
egy tablet, és a megannyi kütyü,
amely ma az ajándékozott kezében, holnap pedig a szemétben.
Mert tönkrement, elavult, meguntam, a másik szebb. Tényleg,
ez lenne a szeretet ünnepe?
Sokan egész évben arra gyûjtenek, készülnek, hogy valami olyan
dologgal ajándékozhassák meg
szeretteiket, ami az enyészeté lesz
rövid idõn belül, hiszen sokszor
így is lettek gyártva. A garancia
után elveszti ténylegesen a mûködõképességét.
Gárdonyi Géza, amikor megírta
a szép egyházi énekünket: Fel
nagy örömre ma született, akkor
megénekelteti velünk azt is, hogy
„egyszerû pásztor térdeden állj,
mert ez az égi s földi király”. Az
egyszerû pásztor nem modernkori
ember - érhet a vád - de nem is
együgyû, hanem egyszerûségében
mégis felismerõ és nyitott. Engedi
magában eluralkodni a felismerést, a megállást, a hódolatot. EnEz évben is megrendezte a
Zalakarosi Civilek Egyesülete az idõs
egyedül élõ emberek karácsonyát az
önkormányzat, az óvoda és az iskola, valamint a könyvtár közremûködésével.
Az elõkészítõ munkákban sok
önkéntes vett részt, s az idõsek
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Karácsony?
DR. HÁDA LÁSZLÓ ATYA GONDOLATAI
gedi magát, hogy szeretve legyen,
és viszonozza ezt a szeretetet. A
mi életünk bonyolult, megfelelni
akarunk mindennek és mindenkinek, de ebben a megfelelési vágyban ténylegesen elfelejtünk mármár szeretni. Bonyolultak lettünk
mi magunk is.
A szeretet pedig nem változott
azóta sem igazán, legfeljebb nehezebb lett megélni. A szeretet jelenlét. Jézus így jött el közénk,
hogy jelen akart lenni az életünkben, egyszerûen jött közénk, és
sokszor ma is észrevehetetlen, és
mi elmegyünk mellette, mint egy
idegen mellett. Tudjuk, hogy létezett õ, mint történelmi tény, de
hol van, mutatkozzon be Nekem,
fedje fel magát, és ha már itt van,
segítsen ebben meg abban. Pedig
jelen van, felfedi Önmagát, ma is
szólogat, csak lelkeinkben túl
nagy a zaj. Itt élek a világunkban,
avagy nem? Mivel foglalatoskodjak, ha nem ezzel? És õ, csendesen
vár, türelmesen. Ott vár mindenhol, ahol templomában engedi
magát a sokszor hideg falak közt

is, hogy valaki jöjjön hozzá, mint
egyszerû pásztor, és õ ránk mosolyogva elcsendesítse életünk zaklatott fonalát. Várj még, ne menj,
ne rohanj, csendesedj el, állj meg,
legyél jelen, itt és most. A tegnap
elmúlt, a holnap messze van, ma
szeress!
Amikor gyermek voltam, nem
vágytam nagy dolgokat karácsonyra, és nem is kaptam igazán
nagy dolgokat. De emlékszem
egykori plébánosom prédikációjára, emlékszem a sekrestyéssel való
közös szaloncukor csenésre a karácsonyfáról, mely a templomban
állt. Azt hiszem, hogy szerettek.
Szerettek, mert jelen voltak az
életemben, és én engedtem, hogy
jelen legyenek az életemben. Az
én karácsonyom ma sem több, és
ma sem kevesebb. Az ajándék jelkép, puszta figyelmesség. De ha
együtt vagyunk, akkor itt vagyok,
és mint egyszerû pásztor lelkem
térdeire borulva engedem nézni
õt, hogy rám mosolyoghasson.
Kedves Hívek!
Az idei év nagy ajándékot tar-

togatott nekünk, amikor is április
27-tõl önálló plébánia lett
Zalakaros. Egyházi értelemben ez
olyan, mikor várossá lett településünk. Önállóságunk természetesen
magával hozza a reményteli feladatainkat is, hogy a plébániának
majdan legyen egy méltó plébániaépülete is, amely még a jövõ
feladatai közé tartozik. Ehhez is
rendeztük a helyi önkormányzat
jóvoltából a templom alatti földterület tulajdonjogát.
Az év utolsó nagy ajándéka az
lesz, hogy amikor ezen cikk megjelenik, addigra az egyházközségünk képviselete átveheti az idén
szentté avatott II. János Pál pápa
vérereklyéjét Stanis³aw Dziwisz
krakkói bíborostól, amelyet templomunknak adományoz, hogy az
égi szent mindinkább lehessen
közbenjárónk Istennél.
Ezúton köszönöm meg minden
zalakarosinak, akik válaszolnak
életükben a jézusi jelenlétre, valamint mindazoknak, akik bármilyen módon is támogatták az idei
évben plébániánk munkáját mindannyiunk üdvösségének szolgálatában állva.
Istentõl megáldott szép lelki
élményekkel gazdagodó karácsonyt és reményteli új évet kívánva, magam és egyházközségeink képviselõtestületei nevében:
Dr. Háda László
plébános

Idõsek karácsonya
MÛSORRAL, AJÁNDÉKKAL KEDVESKEDTEK

közül sokan
fogadták el a
karácsony
elõtti szíves
invitálást. A

vendégeket
Novák
Ferenc
polgármester
üdvözölte, aki
koccintott is a
jelenlévõkkel az
ünnepekre, az új
esztendõre. A

meghívottaknak vidám mûsorral
kedveskedtek, melyben közremûködtek az óvodások és az iskola tanulói, valóban bearanyozva az idõs
emberek délutánját.
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Hervis Nõi Teremlabdarúgó torna
ZALA, VESZPRÉM, SOMOGY ÉS BARANYA MEGYÉBÕL IS ÉRKEZTEK CSAPATOK
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Móra Ferenc
Általános Iskola tornatermében
került 2014. december 7-én megrendezésre a Hervis Nõi Teremlabdarúgó Torna. A nagypályás
labdarúgó szezon befejeztével e
tornával kezdetét vette a teremfoci szezon.
A Hervis Labdarúgó Kupa küzdelmeiben ezúttal is nyolc csapat
mérte össze erejét. A megmérettetésre Zala, Veszprém, Somogy és
Baranya megyébõl is érkeztek csapatok, akik kettõ négyes csoportban kezdték meg a küzdelmeket,
ahonnét az elsõ kettõ helyezett jutott az elõdöntõbe, míg a harmadikok az 5., a negyedikek a 7. helyért
játszottak. A tornára kilátogató nézõk már a csoportmérkõzések során is színvonalas, küzdelmes mérkõzéseket láthattak, de az igazi izgalmakat a helyosztók tartogatták,
ahol a legtöbb esetben mindössze
egy gól döntött. Természetesen a
nézõk nemcsak a hölgyek bájaiban,
hanem bizony technikás megoldásaikban is gyönyörködhettek.
A csoportmérkõzések során a
zalaegerszegi csapatok remekeltek,
hisz mind a Göcsej I. és II., mind a

Istentõl megáldott, nagyon
boldog KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és ÚJ
ESZTENDÕT kívánunk minden
kedves olvasónak a református gyülekezet
nevében!

Teskánd csapata bejutott az elõdöntõbe. Az elõdöntõ mezõnye a
PMSC gárdájával egészült ki. A ta-

döntõbe. A zalai döntõrõl a
Teskánd gondoskodott, akik meglepetésre nagyon simán verték a

valyi évben remeklõ NTE csapatainak ezúttal nem termett babér, hisz
mindössze a 6. illetve a 7. helyen
végeztek. Az elsõ elõdöntõben Göcsej két csapata „feszült” egymásnak, melybõl az elsõ csapat jutott a

PMSC csapatát. Mind a bronz mérkõzés, mind a döntõ kiegyenlített
küzdelmet hozott, és mindkétszer
a Göcsej gárdái gyõztek 1-2 góllal,
így a képzeletbeli dobogóra ezúttal
is a zalaiak állhattak fel. Végered-

mény: 1. Göcsej I. (Zalaegerszeg), 2.
Teskánd, 3. Göcsej II., 4. PMSC (Pécs),
5. Tapolca, 6. NTE I. (Nagykanizsa),
7. NTE II., 8. Csököly.
A szervezõk különdíjjal jutalmazták a legjobb kapust, mezõnyjátékost és a leggólerõsebb játékost
is, illetve nõi torna
lévén megválasztásra került a legszebb játékos is. A
torna legjobb kapusa Erõs Evelin
(PMSC.), a legjobb
mezõnyjátékos Megyeri Bogi (Göcsej
I.), míg a gólkirály 7
találattal Tálosi Szabina (Teskánd) lett.
A legszebb játékos
címet a szervezõk
szavazatai alapján
Lehota Szimonetta
(Göcsej.) kapta.
A dobogósok és a különdíjasok
kupa, illetve Hervis ajándékokkal
gazdagodtak, melyeket Deutsch
Szabolcs, a tornák fõszervezõje
adott át. Folytatás 2014. december
20-án.
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Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”
(Máté 11:28)

REFORMÁTUS ISTENTISZTELET
Minden vasárnap és egyházi ünnepnap

SZILVESZTER
A BETYÁR CSÁRDÁBAN!
TÖLTSE NÁLUNK AZ ÉV UTOLSÓ NAPJÁT!
kellemes környezetben, élõzenével,
menüválasztási lehetõséggel!

GRATIS POHÁR PEZSGÕ!
Nyitva tartás: 12 órától, érkezés tetszés
szerint! BELÉPÕJEGY NINCS,

DE ASZTALFOGLALÁS SZÜKSÉGES!
Asztalfoglalás: +36-70/615-8445
8749 Zalakaros, Jegenye sor 1.
MENÜAJÁNLAT MEGTEKINTHETÕ:

www.betyarcsarda.hu

HELYREIGAZÍTÁS

Az elõzõ lapszámunkban megjelent, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által lapunkhoz eljuttatott „A pályaválasztásban segítenek” címû cikkünk kapcsán az alábbi kiegészítést közöljük:
A Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara fontos feladata a pályaválasztás elõtt álló tanulók tájékoztatása. Az idei év õszén kö-

zel 200 fõ pályaválasztás elõtt álló 7–8. osztályos
diák vett részt Zalakaroson pályaorientációs üzemlátogatáson a
szállodák hathatós közremûködésének köszönhetõen. A diákok és
kísérõ tanáraik meglátogatták a
Hunguest Hotel Freya, Hotel Karos SPA, Hotel Vital, ART Hotel és
Aphrodite Hotelt.

ZALAKAROSBAN Vasárnap 10 órakor
CSALÁDSEGÍTõ SZOLGÁLAT épületében,
„Közösségi Tér” – Zalakaros, Zrínyi u. 2.
(Gyógyszertár mellett, Buszmegálló mögött)
Megközelíthetõ: gépkocsi bejáró melletti
kiskapun keresztül, az udvarból.

GALAMBOKON Vasárnap 11.30 órakor
Református Imaházban –
Galambok, Somogyi Béla út 16/B
(Tájház melletti, dombra vezetõ útról)

Bõvebb információ:
Kovács István református lelkipásztornál
E-mail: ist.kovacs68@gmail.com
Tel.: +36-93-951-592
Mobil: +36-30-903-26-69
Honlap: www.galambok.refdunantul.hu

Zalakarosi Szilágyi Cukrászdába egész
éves munkára pultost keresünk. Zalakaros és környékérõl várjuk a jelentkezõket. Fényképes önéletrajzot kérünk a
szilagyi.cukraszda@ gmail.com címre.

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

