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TISZTELT ZALAKAROSIAK!

Lezárult nemcsak egy év, hanem egy vá-
lasztási ciklus is. Az elmúlt esztendei három
választást követõen az idei év csendesebb-
nek ígérkezik.

Az utóbbi idõszakban tele-
pülésünk megõrizte helyét a
turizmusban, a meglévõ érté-
kek és eredmények továbbfej-
lesztésével továbbra is vonzó
település Zalakaros, folyama-
tosan nõtt állandó lakosaink
száma.

Köszönöm mindazoknak,
akik ezen eredmények eléré-
sében közremûködtek.

Az elmúlt idõszakban há-
rommilliárd forint értékû be-
ruházást tudtunk megvalósí-
tani eredményes pályázataink

révén, befejezésre vár a termáltó és meg-
kezdõdhet a hulladék-udvar építése. Nagy
lehetõséget adhat a termáltó szolgáltatás-

rendszere és a mellé települõ
gasztronómia mind a telepü-
lésnek, mind a fürdõnek. Vá-
rosunknak szüksége van mo-
dern kulturális, közösségi tér-
re. A városközponti fejleszté-
sek, a tornaterem felújítása, a
csapadékvíz hálózat korszerû-
sítése, bõvítése, az utak, jár-
dák folyamatos felújítása és
egyéb sok fontos cél elérése
mellett a fürdõfejlesztés és
ezzel együtt a település ver-
senyképességének további
megtartása a kitûzött célunk.

Szeretnénk ebben az évben véglegesen
megoldani a háziorvos kérdést.

Tisztelt zalakarosi lakosok!
Fontos, hogy a következõ fejlesztési,

2014–2020-as idõszakban tudjunk élni a le-
hetõségeinkkel. Törekszünk az önkormány-
zati munka átláthatóságára és a lakosságba-
rát, hatékony, szakszerû, a testület munká-
ját alaposan elõszítõ hivatal munkájára.

Ebben az évben ünnepeljük a fürdõ
fennállásának 50. évfordulóját, amely kivá-
ló lehetõséget nyújt arra, hogy még ismer-
tebbé tegyük településünk nevét.

Minden karosinak, hozzánk látogató
vendégeinknek sikerekben gazdag új esz-
tendõt, jó egészséget, boldogságot kívá-
nok!

Novák Ferenc polgármester

Hagyományosan a civil szerve-
zetek vezetõivel köszöntötte az
új esztendõt Novák Ferenc pol-
gármester és a képviselõ-testü-
let. 

A 31 szervezet képviselõinek

apró ajándékkal, fogadással ked-
veskedtek, ezzel is megköszönve
a településért végzett önkéntes,
áldozatos munkájukat.

A polgármester külön is mél-
tatta az idén fennállásának 85.

évfordulóját ünneplõ Önkéntes
Tûzoltó Egyesületet, úgy is, mint
a település legrégebbi önkéntes
szervezetét.

A jelenlévõknek a legkiseb-
bek, az óvoda Búzavirág csoport-
ja mûsorral is kedveskedett.

Polgármesteri köszöntõ 2015

Újévi koccintás

MEKKORA FIGYELMET

ÉRDEMEL AZ OROSZ

PIAC MA?

Részletek
az 5. oldalon
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FELHÍVÁS!

ZALAKAROS VÁROS ÉRTÉKTÁR 

A magyar nemzeti értékekrõl és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvényben, valamint a magyar nemzeti értékek
és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) kor-
mányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtása vé-
gett, Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
145/2013. (VI. 27.) határozata alapján a Zalakarosi Óvoda, Bölcsõ-
de, Közösségi Ház és Könyvtár, a Zalakaros Város Települési Ér-
téktár mûködtetõje.

Az Értéktár mûködésével és adminisztrációs feladatainak ellátásá-
val, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Zalakarosi
Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár többcélú intéz-
mény Közösségi Ház és Könyvtár intézményegységét bízza meg.

A Zalakaros Város Értéktár alakításában a közös „kincses-
kamra” feltöltésében bárki részt vehet.

Az értéktárak létrehozatalának célja:
• számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érde-

kében, hogy ebbõl egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis
készüljön;

• a gyûjtõmunkát a lehetõ legszélesebb körre kiterjeszteni;
• létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentõségû

nemzeti értékek gyûjteményét;
• a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is

csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat;
• gondoskodni az értékek megismertetésérõl bel- és külföldön

egyaránt;
• gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelmérõl, erõsítve

a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot.

A javaslatot a Kormányrendelet 1. melléklete szerint kell el-
készíteni. A javaslatnak tartalmaznia kell:

• a javaslattevõ adatait,
• az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait,
• az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy

audiovizuális-dokumentációját,
• a Hungarikum törvényben való megfelelést (a nemzeti érték

mibenlétét) valószínûsítõ dokumentumokat, valamint 
• szakértõ, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy

ajánló levelét.

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Javaslat értéktárba
történõ felvételhez) letölthetõ Zalakaros Város honlapjáról:
(http://www.zalakaros.hu/varoshaza/hivatal/nyomtatvanyok/) menü-
pont alatt.

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a
kozossegihaz@zalakaros.hu e-mail címre vagy postai út esetén elekt-
ronikus adathordozón lehet eljuttatni 2015. február 28. napjáig
Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár irodájába
(8749 Zalakaros Zrínyi u. 2.)

A beérkezett - formai és tartalmi szempontból hiánytalan - ja-
vaslatokat a Zalakaros Város Értéktár Testület bírálja el.   

Zalakaros, 2015. január 15.

Novák Ferenc
Zalakaros Város Települési Értéktár

Elnök 

TISZTELT LAKOSSÁG!

A ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2015. évben több alkalommal
házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtési akciót szervez

A házhoz menõ szelektív gyûjtés során a ZALAISPA Nonprofit
Zrt. a kommunális hulladék gyûjtéséhez hasonlóan a hasznosítható
szelektív hulladékokat közvetlenül az ingatlan elõl gyûjti be az
erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás sárga színû zsákokból.   

Kérjük, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra ta-
posva, míg a karton újság papírokat pedig összehajtva rakják a
gyûjtõzsákokba, vagy kötegelve a gyûjtõzsák mellé. Soha ne te-
gyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szen-
nyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A
zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kérjük, helyezzék ki.

MI KERÜLHET A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÕ 
SÁRGA SZÍNÛ ZSÁKBA?

– PET palack: (ásványvizes, üdítõs palackok,) kilapítva 
– PP+HDPE mûanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok
– Élelmiszer tárolására használt mûanyag flakon, kanna kimosott

állapotban
– Fémcsomagoló anyagok (üdítõs, sörös, konzervdobozok) 
– Újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füze-

tek, papírtartalmú italos doboz

Fontos! A gyûjtõzsákba, egyéb akár mûanyagból, akár fém-
bõl készült tárgy (pl: virágcserép, törött edények, játékok, írósz-
erek, bútorok), ruhanemû, elektronikai tárgy és háztartási sze-
mét nem kerülhet.

MIKOR ÉS HOGYAN SZÁLLÍTJÁK EL?

A szelektíven gyûjtött hulladékot AZ ALÁBB MEGJELÖLT SZOM-
BATI NAPOKON szállítjuk el:          

Kérjük, a sze-
lektíven gyûjtött
mûanyag hulla-
dékot kizárólag
a naptárban je-
lölt szállítási na-
pon helyezzék
ki.

A gyûjtõjára-
ton dolgozó kol-
légáink minden
alkalommal an-
nyi üres szelektív
hulladékgyûjtõ
zsákot helyez-
nek el ingyene-
sen, amennyi
mûanyag hulla-
dékkal teli zsá-
kot Ön kihelye-
zett.

Január ..............................03.
Február ............................07.
Március ............................07.
Április ..............................04.
Május ................................02.
Június................................06.

Július ................................04.
Augusztus........................01.
Szeptember ....................05.
Október ..........................03.
November ......................07.
December ......................05.
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A TESTÜLET elrendelte többek
között, hogy a hivatal vizsgálja felül
a szakmunkás ösztöndíj bevezeté-
sének lehetõségét és a középiskolai
ösztöndíj támogatási rendszert. 

Meghatározták a pénzügyi-, vá-
rosfejlesztési, ügyrendi és humán-
politikai, valamint a gazdasági, vá-
rosfejlesztési és turisztikai bizottsá-
gok feladat- és hatáskörét is.  

Elfogadták a testület idei évi
munkatervét, azzal a kiegészítéssel,
hogy a februári ülésre fel kell venni
napirendre a hulladékszállítási díj
koncepció elõterjesztést, valamint
az új közösségi ház megvalósítási
lehetõségének vizsgálata elõter-
jesztést. 

Ugyancsak elfogadták a város
környezeti állapotáról készült tájé-
koztatást, egyúttal felkérték a pol-
gármestert, hogy a lakóhely kör-
nyezeti állapotáról a lakosságot a
2015. februári lakossági fórumon tá-
jékoztassa.

A CSALÁDSEGÍTÉS tevékenysé-
gérõl szóló beszámolót is megsza-
vazták azzal, hogy az intézmény a
fenntartójának, azaz a kistérségi
társulásnak számoljon be a nehéz-
ségeikrõl, terveikrõl, annak érdeké-
ben, hogy segítséget kapjanak a
minõségi javulás, a személyi és inf-
rastrukturális fejlesztés terén.

DÖNTÉST HOZTAK arról, hogy
a Hangulat utca csapadékvíz-elve-
zetésére vonatkozó elõterjesztést a
2015. évi költségvetés tárgyalásakor,
a rendelkezésre álló költségvetési
források ismeretében tárgyalják
majd meg. 

JÓVÁHAGYTÁK a háziorvosi
alapellátási feladatok biztosítására
vonatkozó, dr. Tarnai Zsuzsanna há-
ziorvossal kötött megbízási szerzõ-

dés határidõ módosítását, az ehhez
kapcsolódó tájékoztatást lentebb
olvashatják részletesen. A háziorvo-
si ellátás mûködéséhez szükséges
OEP finanszírozáson felül 200 ezer
forint havi hozzájárulást is biztosí-
tott a testület az idei évi  költségve-
tése terhére.

A ZALAI Mentésügy kérelme
alapján a mentõszolgálat eszközbe-
szerzéséhez – a kistérségi társulás
településeinek az orvosi ügyelethez
biztosított hozzájárulásának ará-
nyában – 510 000 forint támogatást
biztosítottak.

RÉSZLETESEN foglalkoztak a
képviselõk a 2014–2020 évekre vo-
natkozó, a Területi Operatív Prog-
ramban helyet kapó fejlesztésekkel.
A legfontosabb megvalósítandó
feladatok körét szedték csokorba
pályázati kategóriánként (telepü-
lésfejlesztés, szolgáltatás fejlesztés),
melyeket részleteiben a következõ
számban ismerhetnek meg. A ter-
vezett fejlesztések megvalósításá-
hoz tanulmánytervek, megvalósít-

hatósági tanulmányok elkészítteté-
sét vállalta fel a testület, a feladat-
tal a polgármestert bízva meg.

SZAVAZOTT a testület arról,
hogy pályázatot nyújtanak be a
Földmûvelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság által kiírt, a
nemzeti értékek és hungarikumok
gyûjtésének, népszerûsítésének,
megismertetésének, megõrzésé-
nek és gondozásának támogatásá-
ra irányuló pályázaton.

JÓVÁHAGYTÁK a KAROS-
PARK Kft. 2015. évi üzleti tervét, va-
lamint a fürdõ felügyelõ bizottsá-
gának ügyrendjét és a fürdõ 2015.
évi üzleti tervét, illetve a 2015. évi
egységes idegenforgalmi- és mar-
keting tervet

A „KAROSI KRÓNIKA megje-
lentetésére és on-line megjelente-
tésre” benyújtott pályázatok közül
a zalakarosi székhelyû Zalai T-Ma
Kiadó Kft. ajánlatát fogadták el, a
cég egy évre vonatkozóan
4.716.240 forintért vállalta a fenti
feladatokat. 

Testületi döntések
ÖSSZEFOGLALÓ A DECEMBERI SOROS ÜLÉSRÕL

A képviselõ-testület soros,
2014. december 14-i ülésén több
fontos kérdésben is született
döntés. Lapunk ez évben most
elõször jelenik meg, az ülés dön-
téseirõl így ezúton tudunk tájé-
koztatást nyújtani.

Mivel a zalakarosi háziorvosi körzet praxisjogának értékesítésére még nem került sor, így az ellá-
tásban továbbra is szükséges, hogy Zalakaros Város Önkormányzata a tartós helyettesítésrõl gon-
doskodjon. Többek között errõl is született döntés a 2014. december 17. napján megtartott képvise-
lõ-testületi ülésen. Dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos továbbra is vállalta a betegek ellátását 2015. ápri-
lis 30. napjáig, a helyettesítését pedig dr. Pintér Anna zalakomári háziorvos látja el. 

A doktornõvel való egyeztetés alapján a jövõ év április 30-ig folyamatosan lehetõség nyílik a be-
tegek számára a Zalakaros, Fõ u. 6. szám alatti rendelõben történõ vérvételre, ami a páciensek szá-
mára megkönnyíti a laborvizsgálaton való részvételt, hiszen a betegeknek nem szükséges a nagyka-
nizsai laborhoz utazniuk. A minták elszállításához az önkormányzat nyújt segítséget.

Az önkormányzat továbbra is azon dolgozik a lakosság érdekeinek szem elõtt tartásával, hogy a
praxisjog értékesítéséig hátralevõ idõben a település egészségügyi alapellátása zavartalanul mûköd-
hessen.

TISZTELT ZALAKAROSI 
LAKOSOK, ZALAKAROSI

VÁLLALKOZÓK!

Tájékoztatjuk Önöket,
hogy a képviselõ-testület dön-
tése nyomán az önkormány-
zat és intézménye: Zalakarosi
Óvoda, Bölcsõde, Közösségi
Ház és Könyvtár- valamint az
önkormányzati többségi tu-
lajdonú gazdasági társaságok:
Gránit  Zrt., Karos Park Kft.,
valamint a Szociális Alapellá-
tó Központ álláshirdetéseit
kötelezõen közzé kell tenni a
város hivatalos honlapján, a
www.zalakaros.hu honlapon.
A lakosság a honlapon is tájé-
kozódhat az aktuális állás-
ajánlatokról.

Arról is döntött a képvise-
lõ-testület, hogy a helyi vál-
lalkozók tájékoztatása érde-
kében az önkormányzat és
intézménye: Zalakarosi Óvo-
da, Bölcsõde, Közösségi Ház
és Könyvtár, valamint az ön-
kormányzati többségi tulaj-
donú gazdasági társaságok:
Gránit  Zrt., Karos Park Kft.,
valamint a Szociális Alapellá-
tó Központ azon megrende-
léseit, beszerzéseit, amelyre
saját beszerzési szabályzata
szerint többes árajánlat ké-
résre köteles,  szintén közzé
kell tenni a város hivatalos
honlapján.

Tájékoztatás háziorvosi
szolgálat ellátásáról

Játékos sportvetélkedõ
Városkörnyéki 1. helyezés – 2015. január 7.

Megyei 5. helyezés – 2015. január 14.

A csapat tagjai: Angler Lili, Balogh Levente, Bogdán Richárd, Eisenschreiber Anna, Elekes Barna, Horváth
Lili Virág, Kassa-Kovács Kolos, Lechner Werner Herbert, Marton Mátyás Bence, Matyovszky Péter, Stampf
Marcell, Tálos Csenge, Tóth Jázmin, Tóth Petra, Török Petra, Vékony Bence Zsolt. Felkészítõ tanár: Jankovics
Attila.
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Az elmúlt év második felétõl
azonban a rubel válsága miatt
csökkenni kezdett az orosz turis-
ták száma, s az idei évre még na-
gyobb visszaesés várható. 

Joggal teheti fel az olvasó a
kérdést: vajon ez minket
Zalakaroson mégis milyen szinten
érint? Miért foglalkozunk az oro-
szokkal egyáltalán, amikor
Zalakaros kiemelt küldõ területe a
német nyelvterület, illetve a figye-
lem a cseh, lengyel és szlovén ven-
dégek felé fordul. 

Jámbor Tímea, mint a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
stratégiai marketing vezetõje a
2015. év külföldi piacokon terve-
zett marketingtevékenység össze-
állításánál vizsgálta 2014 külföldi
vendégstatisztikai adatait, a für-
dõre látogató vendégek tekinte-
tében.  A fürdõ jegyeladási sta-
tisztikája alapján kimutatás ké-
szült, mely szerint a legtöbb kül-
földi vendég Németországból ér-
kezett. A német vendégsereget a
rangsorban cseh, osztrák és orosz
vendégek követték. A fürdõre lá-
togató orosz nemzetiségû vendé-
gek aránya az elmúlt évben öt
százalékot tett ki, az azt megelõ-
zõ évben ez az adat nem volt
mérhetõ, a változás így minden-
képp figyelemre méltó. Jámbor
Tímea elmondta, hogy az orosz
nemzetiségû vendégek egy része
fõként zalakarosi apartmanokban
szállt meg, s gyógyászati szolgál-
tatásokat vett igénybe, másik ré-
szük a Hévíz–Balaton régióból a
fürdõvárosunkba látogató orosz
anyanyelvû családos napi fürdõ-
vendég.

Érdekességként megemlíthetõ,
hogy az elmúlt évben Zalakarosra
egy olyan orosz befektetõ érke-
zett és vásárolt apartman-komple-
xumot, aki a Zalakarosi desztiná-
cióban üzleti lehetõséget lát még-

pedig  a nyaralás alatt az apartma-
nokat igénybe vevõ orosz vendé-
gek körében. A befektetõ a tavalyi
szent pétervári kiállításon segítet-
te a zalakarosi értékesítési munkát,
s a további együttmûködést 2015-
ben is szorgalmazza.

A külföldi vendégforgalom (be-
szélhetünk itt akár a német vagy
az orosz piacról) meghatározó té-
nyezõje elsõsorban a légi össze-
köttetés biztosítása. Zalakaros ab-
ban a kedvezõ helyzetben van,
hogy a fürdõvárostól 17 km-re egy
nemzetközi repülõtér található
Sármelléken. A Hévíz-Balaton re-
pülõtérre elsõsorban német váro-
sokból, másodsorban Moszkvából
érkeznek heti rendszerességel
charter-és menetrendszerinti jára-
tok. Miért is mondana le Zalakaros
ezekrõl a potenciális orosz vendé-
gekrõl? 

A kérdést a Zalakarosi Turiszti-
kai Egyesület turisztikai szakembe-
rei is tárgyalták és elfogadták a
stratégiai marketingvezetõ állás-
foglalását az orosz piac tekinteté-
ben, amely az egyesület marketing
és üzleti tervbe számszerûsítve is
be lett építve.

– Az egyesület elnökségének
egyhangú véleménye szerint az
eddiginél nagyobb figyelmet
nem fordítunk az orosz terüle-
tekre 2015-ben, ha fogalmazha-
tunk így: szinten kívánjuk tartani
a tavalyi bemutatkozást és az er-
re szánt összegeket – fogalmazott
Czirákiné Pakulár Judit turizmusért
felelõs alpolgármester. – A szállo-
dák kimutatásai szerint nálunk ez
a vendégkör markánsan nem je-
lent meg, és a szállodák nem ter-
vezik az oroszországi megjele-
nést 2015-ben. Természetesen a
fürdõre belépõ oroszok számá-
nak növekedése valóban 5 száza-
lék, de egyértelmû, hogy õk egy
vagy két napra érkeztek kifeje-

zetten a fürdõ gyermekbarát
szolgáltatásai miatt, jellemzõen
Hévízrõl. Azaz a szállásuk hévízi
volt alapvetõen! Ezért döntöt-
tünk úgy, hogy az elmúlt évi
orosz megjelenések számát nem
növeljük, ahol azonban jelen le-
szünk, ott a családbarát szolgál-
tatásokat hangsúlyozzuk.

De mit mond a kérdés kapcsán
a Magyar Turizmus Zrt. oroszorszá-
gi külképviseletének vezetõje? Fá-
bián Sándort zalakarosi tartózko-
dása idején kérdeztük a témáról.

A külképviselet vezetõje elöljá-
róban leszögezte: az orosz vendé-
geket azért szeretik mindenütt a
világon, és így nálunk is, mert so-
kat költenek, és sokáig maradnak. 

– Vitathatatlan, hogy az oro-
szok körében hazánk speciális
„termék”, gyógyvizeink, az erre
épülõ szolgáltatások, a gyógyá-
szatunk igen keresett az õ körük-
ben. Az oroszok – természetesen
a fizetõképes réteg – sok gondot
fordítanak egészségmegõrzésre,
ilyen szempontból tehát érdemes
nekik megmutatni ezt a lehetõsé-
get. Mivel esetükben elsõsorban
megelõzésrõl beszélünk, az a kor-
osztály látogat többnyire hazánk-
ba, mely a gyógyászati szolgálta-
tásokat veszi igénybe. Jóval keve-
sebb számban, de érkeznek csalá-
dos vendégek is Magyarországra,
fontos hát számukra, hogy a kú-
rák mellett gyermekbarát lehetõ-
ségeket is kínáljunk nekik.

Zalakaros épp e téren jöhet szá-
mításba. Az orosz vendégek meg-
határozó hányadát szállodai kíná-
lat érdekli, abból is a legalább
négycsillagos, hiszen zömmel cso-
magszolgáltatást vásárolnak. Erre
kell alapvetõen felkészülnie an-
nak, aki orosz vendég fogadásá-
ban gondolkodik. Az egyéni
orosz vendégek, akik maguk ál-
lítják össze utazási csomagukat,
foglalják le repülõjegyüket, az
utóbbi idõben már a színvonalas
apartmanok kínálta lehetõséget
is igénybe veszik (booking ada-
tok). Figyelembe kell azt is venni,
hogy az orosz vendég költeni
szeretne, a vásárlási lehetõség te-
hát fontos számára, melyet
Zalakaros esetében az autópálya
megléte ellensúlyoz, hiszen az
autópályán annyi idõ alatt lehet
eljutni Zalakarosból Budapest
vagy Gráz nagy bevásárlóköz-
pontjaiba, mint amennyi idõt egy
moszkvai vendég átlagosan a
munkába járással tölt.

Meglátásom szerint az orosz
piacon direkt értékesítéssel is ér-
demes megjelenni, ahogyan azt
például tavaly Zalakaros is tette
Szentpéterváron. A rubel válsága
miatt azonban nem várható cso-
da. A „szinten tartás” ugyanakkor
nélkülözhetetlen, Zalakarosnak
pedig a családi szegmensben
komplex módon kell megjeleníte-
ni a gyógy-és gyermekbarát kíná-
latot az orosz piacon.

Mekkora figyelmet érdemel az orosz piac ma?
KÉRDÉSEK ÉS KÉTSÉGEK A TURISZTIKAI MEGJELENÉSSEL KAPCSOLATBAN

Turisztikai szempontból az utóbbi idõben mind többször kerül
elõ az orosz-kérdés. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint  tavaly 197
ezren jöttek Magyarországra, közülük 191 ezren érkeztek szállodá-
ba, ahol 749 ezer vendégéjszakát töltöttek el. Összehasonlításkép-
pen: a legnagyobb küldõ országnak számító németektõl 552 ezren
jöttek, 464 ezren laktak szállodában és ott 1 millió 517 ezer vendég-
éjszakát töltöttek. Jól látható tehát, hogy az orosz vendégek jóval
hosszabb ideig tartózkodtak nálunk, mint a németek. Az is elmond-
ható, hogy mind a német, mind pedig az orosz vendégek elsõsor-
ban gyógy-vendégek, ugyanakkor az orosz vendégek esetenként
családosan is érkeznek, így számukra a családbarát szolgáltatások is
értékesíthetõek. 



2015. január 22. 5

– Izgalmas, kihívásokkal és
megoldandó problémákkal teli
idõszakot éltünk meg. Ám a vég-
eredmény magáért beszél. Öröm-
mel, büszkeséggel és nagy-nagy
szeretettel mutatjuk be kibõvített
és felújított intézményünket –
mondta el Tóth Tímea bölcsõde ve-
zetõ. – Szeptember elején kezdõd-
tek meg az épületben a  bõvítési
munkálatok. Ez idõ alatt a bölcsi
az óvodai tornatérre költözött és
folyamatosan folytatta munkáját,
sõt intenzíven szoktattuk be új
kisgyermekeinket. Nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy a gyerekek szá-
mára zavartalanul zajlott le ez az
idõszak. Ehhez természetesen
szükség volt a bölcsõde és az óvo-
da dolgozóinak rugalmas össze-
hangolt munkájára, a gyerekek kö-
rüli kiszolgálási teendõk nagyon

alapos, részletes megszervezésére.
Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani az óvoda minden dolgo-
zójának, hogy befogadtak minket
ebben az idõszakban! Ezen válto-
zásokból következõen a 2015-ös
esztendõ kiemelt feladatai lesz-
nek: az induló harmadik csoport
kialakítása, az új kollégák betaní-
tása. A kiválóan mûködõ csapatunk
összehangolása, a szakmai program
módosítása a változások tükrében.
Nagy szeretettel várjuk a kicsiket,
a hozzánk érkezõ családokat. Min-
den itt dolgozó nevében elmond-
hatom: nagyon bátorító számunk-
ra, hogy érezhetjük a szülõk támo-
gatását, bizalmát,
szeretetét. Hiszen a
kis családok legki-
sebb, legféltettebb,
legsérülékenyebb
”apró gyermekeiket”
teljes nyugalommal
bízzák ránk. Nagy
igyekezettel, türe-
lemmel dolgozunk
azon, hogy népsze-
rûségünket fenntart-
hassuk.

Tóth Tímea azt is
hangsúlyozta: a bõví-
tési munkálatok ideje
alatt is rengeteg se-
gítséget kapott in-
tézményük.

– Itt, a Zalakarosi
Krónika felületén is
szeretnék köszöne-

tet mondani minden segítõnknek,
jótevõnkne, aki bármely módon a
segítségünkre sietett! Minden
munkát, dolgot, gondolatot, imát
tiszta szívbõl megköszönök! Nem
utolsó sorban minden szülõnek a
türelmét, kitartását. Kedves kollé-
gáimnak az áldozatos, önzetlen
munkáját!

A bölcsõde február elsejétõl 9,
12 és 14 fõs csoportokkal mûködik.
A kisgyermekek életkora 12 hóna-
postól- 42-hónaposig. 

– Szakmai munkánk fõ irány-
vonala az érzelmi nevelés, mert
valljuk: nincs fontosabb a feltétel
nélküli érzelmeknél. Nagyon fon-

tosnak tartjuk a va-
lódi szeretet-kap-
csolat kialakítását, a
lelki egészségvédel-
met, hiszen minden
gyermeknek szüksé-
ge van arra, hogy
érezze, érezhesse
környezete érzõ,
megnyugtató, meg-
értõ közvetlensé-
gét. Programjainkat
az évkör-ünnepkör
mentén tematiku-
san tervezzük, szer-
vezzük. A szervezés
kapcsán mindig fon-
tosnak tartjuk, hogy
megújult ötletekkel
tudatosan, friss,
lendületes; vagy
meghitt rendezvé-
nyeket kínáljuk a
családok felé. Ezek

nyomán hálásak, támogatóak, elé-
gedettek a szülõk nálunk. Megta-
pasztalhatják, hogy a hozzáértõ
szakmaiság mellett értõ figyel-
met, harmóniát lelhetnek bölcsõ-
dénkben. Különösen fontosnak
tartjuk a mindig megújuló esztéti-
kus szépséges környezetet, mely
nyugalmat, otthonosságot, har-
móniát áraszt a bejövõknek, ezért
örültünk különösen, hogy az épít-
kezés során a bölcsi egyéb helysé-
gei közül több is megújulhatott.

Kisgyermekeinket arra tanítjuk,
hogy a mi világunk szépséges csak
észre kell venni a naponta megada-
tott csodákat, hogy az életünk

nagy érték ezért vigyáznunk rá,
hogy támogató szeretettel segítsük
egymást! Biztosítjuk számukra,
hogy a világ megismerése lehessen
„spontán utazás”. Igyekszünk jó
példával elöl járni - ehhez szóbeli és
tettekben megnyilvánuló útmuta-
tást kapnak, hogy megélhessék sa-
ját képességeiket, határaikat. Azért
dolgozunk, hogy minden bölcsõdés
kisgyermekünk szeretetközelben
„melegedhessen”, boldog, kiegyen-
súlyozott lehessen!

Ide kívánkozik az a megjegyzés:
talán nem véletlen, hogy a bölcsi a
Mosolygós Bölcsõde címet is visel-
heti (a cím anyagi feltételeit
Szabadics Zoltán és Éva adomá-
nyozták az intézménynek ). Vallják:
a pozitív hozzáállás itt elültetett
magjai felnõtt korban szárba szök-
kennek, s az egykori csöppségek
egészséges énképû, kiegyensúlyo-
zott emberekké válnak majd.

Mosolyra hangolva…
FEBRUÁRTÓL A HARMADIK CSOPORT IS ELINDULHAT

Az utolsó simításokat végzik a
szakemberek a bölcsõdében, s a
döntéshozók, a bölcsõde minden
dolgozója és a szakmunkát vég-
zõk mindent elkövetnek azért,
hogy február elsején zökkenõ-
mentesen, minden külsõ feltétel-
nek megfelelve indulhasson a
bõvített épületben a harmadik
bölcsis csoport. Mint ismeretes, a
bölcsõde épületét egy csoport-
szobával bõvítették, melyet az
eddigi vizesblokk helyén hoztak
létre, illetve új mosdóhelyiséget
is kapott az épület, az óvoda és
bölcsõde közötti eddigi „belsõ
udvar” beépítésével.  A Breki és a
Napocska csoport mellett így
februártól indulhat a Katica cso-
port is, s a bõvítésnek köszönhe-
tõen az eddigi 26 apróság helyett
35 kisgyermek szeretetteljes ne-
velését vállalják át a szakembe-
rek azokban az idõszakokban,
míg a szülõk munkahelyükön
dolgoznak.
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NEVELÕ VÁGÁSOKAT VÉGEZ 
A PARKERDÕ TERÜLETÉN 

A ZALAERDÕ ZRT.

Az állami tulajdonban lévõ terü-
let kezelõjeként a társaság több
mint 20 hektárnyi területen végzi a
munkálatokat. Gál Sándor, a
Zalaerdõ Zrt. 1. számú Nagykanizsai
Erdészetének kerületvezetõ erdé-
sze, a munkák koordinálója lapunk
érdeklõdésére leszögezte: tarvágás-
ról a területen nincs szó. A nevelõ

vágás lényege az, hogy elsõsorban
a beteg, veszélyes fákat távolítják
el, illetve azokat, melyeknek kivá-
gásával a fennmaradó állomány mi-
nõségének javulását  elõsegíthetik.

– Tíz évre szóló körzeti erdõ-

terv alapján gazdálkodunk, erre
az idõszakra is ennek a tervnek az
elõírásait vettük figyelembe, a
végrehajtást megelõzõen termé-
szetesen az erdészeti hatóságal, a
természetvédelmi hatósággal és
az önkormányzattal is egyeztet-
tünk és tesszük ezt minden ilyen
esetben – mondta el Gál Sándor.

A parkerdei fakitermelés során az
idõs faállomány teljes megtisztítását
végzik el, így a következõ évtizedben
egészen biztosan nem „nyúlnak” eh-
hez a területhez. Mint megtudtuk, a
nevelõ vágások esetében pótlásra
nincs szükség, mivel az erdõ záródása
nem szenved kárt az ilyen beavatko-
zás esetén, azaz erdõfelújítási kötele-
zettség nem keletkezik.

A Zalaerdõ Zrt. ugyanakkor
nagy gondot fordít a kezelésében
lévõ területen a túrautak rendbe
tételére, karbantartására, melyet a
városunkat övezõ területen a KA-
ROS-PARK Kft.-vel karöltve végez-
nek. Mi több: a cég több települé-
sen hozott már létre tanösvénye-
ket, a közelmúltban a zalakarosi
parkerdõnél is létesült ilyen.

TANÖSVÉNY AZ TERMÉSZET-
KEDVELÕKNEK

A Csiga-túra tanösvény nevet vi-
selõ bemutató ösvény kiépítésének
az utolsó lépései vannak folyamat-
ban jelenleg, irányjelzõ táblák kihe-
lyezésével az „építkezés” hamaro-

san befejezõdik.  A tanösvény a
Park utca végébõl indul a busz for-
dulótól és a Dél-dunántúli Kéktúra
mentén halad a „Száz lépcsõig”.  In-
nen a tanösvény a kék körjelzésen
halad, majd egy jelzetlen szekér-
úton éri el a kilátót, ahol véget ér.
Az útvonal hossza 1200 m, így azt
bárki könnyedén bejárhatja. 

Tisztítják a faállományt
MUNKÁLATOK A PARKERDÕ TERÜLETÉN

Fotó: Lõrincz Sándor
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FEBRUÁR 13. (PÉNTEK)

VALENTIN NAPI FÜRDÕPARTY 
CHILDREN OF DISTANCE (22:00)
DJ SHEPHERD
Szauna szeánszokkal és sok-sok meglepe-

téssel várjuk vendégeinket 2015. elsõ éjszakai
fürdõpartiján élményfürdõben.

Valentin napi játékok, vetélkedõk, értékes
nyeremények várnak rád! Rendezvény infó: 

Idõtartam: 21.00–02.00. Belépés: Fürdõ fo-
gadóépületében, a fõbejáraton 20.30-tól

Belépõ árak:
Felnõtt: ................................................2490 Ft
Diák: ......................................................2190 Ft

2015. 02. 14–15. (SZOMBAT–VASÁRNAP)
VALENTIN NAPI HÉTVÉGE

Részletes program:

FEBRUÁR 14. (SZOMBAT):

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglakozás: szivecskés képeslap

készítés, rózsa hajtogatás, Valentin napi
ajándékdoboz készítés (Fedett gyermek-
világ)

13.00: „Szerelmes mesehõsök” memóriajáték
gyerekeknek (Fedett gyermekvilág)

14.00: „Mentsd a párod” vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)

15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: „Párosan szép az élet” táncverseny (Fe-

dett gyermekvilág)

FEBRUÁR 15. (VASÁRNAP):

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 
11.00: Kreatív foglakozás: szivecskés képeslap

készítés, rózsa hajtogatás, Valentin napi
ajándékdoboz készítés (Fedett gyermek-
világ)

13.00: „Páratlan páros”csúszdaverseny (Fedett
gyermekvilág)

14.00: „Cupido nyomában „ kincsvadászat (Fe-
dett gyermekvilág)

15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: „Szerelmes hangjegyek”-dalfelismerõ

családi játék (Fedett gyermekvilág)

Önkormányzati
beruházás kereté-
ben készül a
„ K a l a n d t ó -
Ökopart” létesít-
mény. A beruházás-
hoz kapcsolódóan a
Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. 2014 június 1-ig
egy gasztronómia
egységgel egészíti
ki a projektet, ami
részben a fürdõ
vendégei, részben a
tavat látogató ven-
dégek kiszolgálásá-
ra épül. A létesít-
mény része lesz
még egy nyilvános
wc, valamint egy
bejárati pénztár
épület.

A tervezett ös-
szegbõl az önkor-
mányzat 50.000e Ft
támogatást nyújt a
beruházáshoz. 

A FÜRDÕ PROGRAMJAI
2015. 02. 13–15. VALENTIN NAPI HÉTVÉGE

Épül a tó-étterem



A zarándokokat – Ország
Lászlóné, Káldiné Kopcsándi Szilvia,
Strobl Györgyné, Benkõné Gulyás
Edit, Császár Zoltán egyházközségi
tagok, valamint Káldi Zsigmond és
Benkõ László – a krakkói székes-
egyház megtekintése után és egy
rövid belvárosi sétát követõen
Stanislaw Dziwisz bíboros fogadta
az érsekségen. 

– Bíboros úr a rövid audiencia
alatt átadta nekünk a zalakarosi
Isteni Irgalmasság temploma javá-
ra szent II. János Pál pápa vérerek-
lyéjét. Rövid, hozzánk intézett
szavaiban megerõsítette bizal-
munkat a szent pápa közbenjárá-
sáról. Kívánta, hogy a szent erek-
lye átadásával a szent most már
figyeljen az atyára meg a plébáni-
ára. Sokan imádkoznak szent II. Já-
nos Pál pápa által és látjuk, hogy
sok csoda történik közbenjárás-
ára. Azt kívánta, hogy a plébánián
is a II. János Pál pápához imádkoz-
va oltalma legyen mindenkinek –
számolt be az eseményekrõl Dr.
Háda László atya. 

Elmondta: az ereklyét a bíboros

úrtól már korábban kezdeményez-
ték, így óriási megtiszteltetés, hogy
azt most átvehette a küldöttség.

A vérereklye ideiglenesen
Fausztina nõvér csontereklyéje elé
került, hogy a hívek kérhessék na-
gyobb bizalommal a szent közben-
járását. A végleges elhelyezése
ereklyetartóban lesz, hogy ponto-
san hol és milyen módon, arról az
egyházi képviselõ-testület dönt.

– II. János Pál
pápa ereklyéje
templomunkban
azért is fontos je-
lentõségû, mivel
a templom titu-
lusát, ünnepét õ
rendelte el
Fausztina nõvér
magánkinyilatko-
zásai alapján. A
modern templo-
munkban így
modern szentek
ereklyéi találha-
tók, akik a temp-
lom nevéhez kö-
tõdnek – jelezte
az atya.
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Lemondott az elnökség
Nemrég tartotta éves munkájának és az önkormányzati válasz-

tás eredményének értekelését a FIDESZ helyi alapszervezete. 
Ezzel kapcsolatban a szervezet az alábbi sajtóközleményt ju-

tatta el lapunkhoz:
A tagok büszkék  az elmúlt 4 évben a település érdekében vég-

zett munkájukra, ugyanakkor reálisan értékelték a választás vég-
eredményét.

Az ülésen az elnökség benyújtotta lemondását, így a jövõben
tisztújításra  kerül sor. 

VÁLTOZNAK PÁLINKAFÕZÉS SZABÁLYAI
2015. január 1-tõl változik a magánfõzés – saját fogyasztásra tör-

ténõ házi párlatfõzés, pálinkafõzés – szabályozása.

Magánfõzõnek nevezzük azt a személyt, aki saját tulajdonú gyü-
mölcsbõl saját tulajdonú eszközökkel állítja elõ a párlatot. A magán-
fõzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfõzésre szol-
gáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követõ 15 napon be-
lül be kell jelenteni. Amennyiben a berendezés beszerzése 2015. janu-
ár 1-jét megelõzõen történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a lakó-
hely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának külö-
nös szabályairól szóló 2003.évi CXXVII. törvény 67/A.§ (2) bekezdése
alapján a bejelentés tartalmazza a magánfõzõ nevét, lakcímét, adó-
azonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés idõ-
pontját, a desztillálóberendezés ûrtartalmát és tárolásának, használa-
tának helyét, ha az eltér a magánfõzõ lakcímétõl.

Az idei évtõl a saját fogyasztás céljából elõállított magánfõzött
párlat adómentessége megszûnik, azaz évente 1000 forint átalány-
adó-fizetési kötelezettség terheli az önkormányzat felé, melynek el-
lenében 50 liter párlatot lehet otthon fõzni.

A bevallási nyomtatvány a www.zalakaros.hu – Városháza-Hivatal-
Nyomtatványok-Pénzügyi Osztály oldalról letölthetõ illetve a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál (Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1. fsz. 1.a.) személyesen átvehetõ és ugyanitt részle-
tes tájékoztatás adnak ügyintézõink.

LÉLEKHARANGOT SZERETNÉNEK
A zalakarosi plébánia ez évben új lélekharangot szeretne vá-

sárolni, mely elhunyt szeretteinkre emlékeztetne minket. 
A plébánia a harang beszerzéséhez kéri a hívek nagylelkû tá-

mogatását. A részletekrõl Dr. Háda László atyánál érdeklõdhet-
nek az adakozni kívánók.

Szent ereklye birtokában
KÜLÖNLEGES MEGTISZTELTETÉS A KAROSI HÍVÕKNEK

Ha fogalmazhatunk így: kü-
lönleges karácsonyi ajándékként
a szentté avatott II. János Pál pá-
pa vérereklyéjét vehette át Krak-
kóban és hozhatta haza, majd
helyezte el ünnepélyesen az Iste-
ni Irgalmasság templomában az
egyházközség testületének kül-
döttsége.
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– Úton vagyok. Miért ezt a cí-
met viseli a kiállításod? Hogyan
válogattad össze az anyagot hoz-
zá? 

– Szeretek menni, mindig úton
lenni. Amerre éppen járok, dolgo-
zom. Mindig találok egy új helyet,
célt, ahova elindulhatok. Ami szá-
momra érdekes, azt azonnal meg is
örökítem. A kiállításon a Zalakaro-
son, Budapesten és Ausztriában
(ahol most már több éve dolgo-
zom) készült képek kaptak helyet,
színes és fekete-fehér fotók egy-
aránt.

– Volt már másutt is kiállítá-
sod? Milyen témákkal jelentkez-
tél?

– Az elsõ kiállításom itt, a Móra-
iskolában volt egy vegyes váloga-

tással, Szita Balázzsal közösen. A kö-
vetkezõ Budapesten, egy számomra
is érzékeny témában. Fogyatékkal
élõ gyerekekkel töltöttem el egy na-
pot, az akkor még mûködõ SZMA
alapítvány meghívására. Ezeket a ké-
peket állítottuk ki egy jótékonysági
tárlat keretében.

– Fotózás: honnan jött? Mióta
fotózol? Kiket tartasz példaké-
pednek?

– Édesapám „fertõzött meg” a
fotózás szeretetével. Õ maga is so-
kat és szívesen fotózott; sokaknak
ismerõs talán a Pajtás gépek neve,
õ is azzal kezdett, aztán jöttek a
szovjet márkák… mi más is jöhetett
volna, nálunk csak azt lehetett
beszerezni… még ma is megvan-
nak a gépek, otthon, nálunk, amo-
lyan házi kiállítás keretében. Gye-
rekként kaptam én is egy gépet,
amin megörökíthettem, éppen
merre járok. Hát…valahogy így kez-
dõdött. Szüleimnek nemcsak ebben
köszönhetek azonban sokat. Azóta
is, most is rengeteg támogatást, se-
gítséget kapok tõlük, amit szerin-
tem nem is lehet eléggé megkö-
szönni, csak kísérletet tudok tenni
rá….

Példaképek? Robert Capa sze-
rintem minden fotósnak példakép,
de én nagyon sokat tanultam a
„hazai” kollégáktól: nagyra tartom
Szakony Attila, a Zalai Hírlap fotó-
sának munkáját, illetve a Magyar
Távirati Iroda fotósát, Varga Györ-
gyöt. Valójában a fotóriporterek
azok, akikre felnézek. Persze min-

dig van valaki, akinek nagyon tet-
szenek a képei, de alapvetõen õk
azok, akikre felnézek.

– Mi a véleményed: meg lehet
élni a fotózásból? 

– Nagyon nehéz kizárólag a fotó-
zásból megélni. Nem tagadom:
megpróbáltam, kipróbáltam, amit
csak lehetett, de sajnos itthoni vi-
szonylatban nem egyszerû. Viszont
külföldön egy kicsit jobb a helyzet.
Több a lehetõség, és meg is fizetik a
fotós munkáját. Itthon… éppen fel-
számolom a stúdiómat, amiben dol-
goztam és hosszú távra terveztem.

– Ha a stúdiót fel is számolod,
gondolom, a fotózást azért nem
hagyod abba? 

– Nem bizony! A stúdió meg-
szûnt, a fotózás megmarad. És ez
az év arról fog szólni, hogy tudato-
san, célirányosan tanuljak és fotóz-
zak.

– Tevékeny részese voltál, il-
letve vagy a település kulturá-
lis életének. Évekig táncoltál,
játszol a Karos Fúvósegyüt-tes-
ben. A tánc abbamaradt vég-
leg?

–  A táncot azért hagytam abba,
mert választanom kellett, sajnos,
bármennyire szerettem volna, min-
den nem fért már bele.  A zenét vá-
lasztottam, s jól döntöttem, úgy ér-
zem. Remélem, sokáig az életem
része marad.

– Sokat vagy külföldön. A
munka köt oda?

– Igen, így alakult. Mivel sajnos a
fotózás rengeteg költséggel jár,
könnyebb külföldön elõteremteni a
hátteret hozzá. Jelenleg pincérke-
dem Münchentõl nem messze. Sze-
rencsésnek mondhatom magam,
mert a hely fotózás szempontjából
is kitûnõ.

– Családalapítás? Foglalkoztat
a gondolat?

– Egyelõre nem. Pontosabban
persze, szeretnék én is, majd…most
még nem jött el az ideje.

– Hol képzeled el az életed?
Karoson? Másutt? Netán külföl-
dön?

– Most, hogy kezd kialakulni,
mit is akarok a fotózással kezdeni,
mindenképp külföldön maradok,
amíg lehetõségem lesz rá. Bízom
benne, hogy egyszer majd a hob-
bim a munkám is lehet. Egyelõre
azonban úton vagyok.

„Úton vagyok”
BODOR PÉTER FOTÓIBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS

Úton vagyok címmel nyílt meg
a közelmúltban Bodor Péter
önálló fotó tárlata. A személyes
hangvételû megnyitón Darnai
Máté trombita elõadása után
Horváth Erika, a fotós régi barát-
ja méltatta a képeket és azt a
szemléletmódot, mellyel Bodor
Péter a körülötte lévõ világ leg-
apróbb csodáit látja és láttatja.
Általában olyan dolgokat, me-
lyek mellett mi elmennénk, vagy
egyáltalán észre sem vennénk,
ám a képek ezekre az apró cso-
dákra hívják fel a figyelmünket –
legyen az egy virágzó fasor lát-
ványa, egy fenséges, havas hegy-
tetõ, vagy épp egy sétányon fu-
tó pár. 

A megnyitó kapcsán beszél-
gettünk Bodor Péterrel. Persze,
egy olyan beszélgetés, amikor az
ember többé-kevésbé kollégával
áll szemben, akit ráadásul régóta
ismer is, nem volt könnyû; s eny-
nyi személyeskedés engedtessék
meg e sorok írójának.
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Annyi és annyi sportesemény
van egy évben. Kezdve a legki-
sebb távúaktól a legextrémebb
brutál futásokig.

De mind egy adott helyszín-
hez kötõdik, amelyeken csak a
környékbeliek vagy egy szûk ré-
teg tud részt venni.

Miért ne lehetne mindenkinek a
saját otthona környékén futni vagy
gyalogolni, amikor is egy közösségi
megmozdulásnak, versenynek le-
hetne a részese? Erre ad remek le-
hetõséget az I. Országfutás.

2015. március 14-én, szombaton
jelképesen végigfuthatjuk, illetve
gyalogolhatjuk az országon egyet-
len nap alatt. Nem kell tenni mást,
mint, hogy vállaljon mindenki egy
szakaszt az ország bármely terüle-
tén, amit bármikor a nap folyamán

lefut vagy legyalogol. A vállalt sza-
kasz minimum öt kilométer kell,
hogy legyen, ez az egyetlen kiköté-
se a szervezõknek.

Az országhatár hossza 2.246 km.
A cél az, hogy ezek a vállalt szaka-
szok az egész országon végigka-
nyargó, folytonos útvonallá álljanak
öszsze, illetve, hogy minél többször
végigfussunk az országon, gyûjtsük
a kilométereket.

Egy-egy szakaszt többen is telje-
síthetnek, a szervezõk azonban
fontosnak tartják, hogy mindenki
regisztrálja magát.

Családok, baráti társaságok, csa-
patok, munkahelyi közösségek is

futhatnak vagy gyalogolhatnak
együtt.

Az ingyenes regisztráció elindult
és 2015. március 14-én 14 óráig tart.
Regisztrálni az I. Országfutás face-
book-oldalon lehet, illetve az orsza-
gfutas.hu oldalon. A regisztráció so-
rán a nevet és a vállalt szakaszt kell
megadni, így tudják a szervezõk kö-
vetni, hol is tartunk vajon az ország
körbefutásában, gyaloglásában.

A regisztrációk alapján már most
sikernek könyvelhetõ el az I.
Országfutás.  Már több mint két-
ezer regisztráló összesen több mint
20 000 kilométert vállalt. Olyan hí-
res személyek csatlakoztak az ötlet-

hez, mint Monspart Sarolta (az ese-
mény fõvédnökeként), Lubics Szil-
via, Kovács 'Kokó' István és Csipes
Ferenc.

Városunkban a Zalakarosi Fut-
rinkák közössége a Keszthely-Nagy-
kanizsa távot vállalta be, melyet a
közösség tagjai szakaszosan teljesí-
tenek, egy-egy szakaszt többen is
futnak. Aki szeretne csatlakozni
hozzájuk, a közösség facebook-
oldalán jelezheti ezt a szándékot.
Akinek pedig megtetszett az ötlet,
de kis távban szeretne gondolkod-
ni, az március 14-én Zalakaroson is
futhat vagy gyalogolhat, akár a Fut-
rinkákkal, akár tõlük függetlenül,
lényeg, hogy regisztrálja e szándé-
kát az említett oldalak valamelyi-
kén!

Fussunk együtt Zalakaroson
nemzeti ünnepünk elõestéjén! 

Országfutás
FUSS VAGY GYALOGOLJ TE IS NEMZETI ÜNNEPÜNK ELÕESTÉJÉN!

Elmúlt már sajnos a karácsony,
ám egy pillanat erejéig felidézzük
mégis, hiszen az iskolások színes
karácsonyi mûsora megérdemel
némi visszaemlékezést. 

A hagyományokhoz híven az
osztályok külön elõadásokkal ked-
veskedtek, mese, dalok, tánc, szín-
darab szerepelt a bemutatók so-
rán. Külön színfoltja volt a kará-
csonyi mûsornak az angolosok
elõadása és a pedagógusokból ál-
ló ének-
kar fellé-
pése, s a
karácso-
nyi mûsor
végén a
zalakarosi
i skoláért
a l a p í t -
vány jó-
voltából a
gyerekek
k e d v e s
meglepe-
tésekhez

juthattak. Az osztályok sportesz-
közöket, társasjátékokat találtak a
fa alatt; hogy mindez eljuthatott a
diákokhoz, azt az alapítvány ez-
úton is köszöni a szülõknek, akik
támogatták és támogatják az ala-
pítvány munkáját.

A Szülõi Munkaközösség pedig
a karácsonyi készülõdésben se-
gédkezõ szülõknek mond köszö-
netet, akik aktívan vettek részt az

adventi idõszakban a mézeskalács
készítésben és díszítésben, mely-
be a gyerekeket is sikerült bevon-
ni.

Még egy kis karácsony…
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A rövid téli pihenõ
után folytatódnak a küz-
delmek a teke, valamint
az asztalitenisz bajnokság-
ban. A még nem közölt eredményekrõl tájé-
koztatjuk olvasóinkat.

ASZTALITENISZ: A korábbi évek hagyomá-
nyainak megfelelõen  mindkét csapatunk a
dobogóról várja a folytatást.  Az elsõ csapat
veretlenül áll az elsõ helyen, míg a második
csapatunk egy vereséggel második.

Lámfalussy DSK Lenti – Zalakaros és Tér-
sége SE II. 1-17. Gyõztek: Bedike Tibor (4), Szi-
ta Balázs (4), Anda Zoltán (4), Kovács Antal (3),
Anda Z. – Kovács A., Szita B. – Bedike T. 

Kanizsa Sörgyár SE III – Zalakaros és Tér-
sége SE II. 6-12. Gyõztek: Szita B. (4), Bedike T.
(3), Kovács A. (2), Anda Z., Anda Z. – Kovács A.,
Szita B. – Bedike T.

Zalakaros és Térsége SE II – Gyenesdiási
ASE II. 15-3. Gyõztek: Szita B. (4), Bedike T. (4),
Anda Z. (3), Kocsis Dénes (2), Anda Z. – Kovács
A., Szita B. – Bedike T.

Baki SE – Zalakaros és Térsége SE II. 4-14.
Gyõztek: Bedike T. (4), Anda Z. (4), Kovács A.
(3), Kocsis D. (2), Anda Z. – Kovács A., 

Z+D Cserszegtomaji SK – Zalakaros és
Térsége SE I. 1-17. Gyõztek: Adorján József
(4), Szarka Sándor (4), Zsiga László (4) Kálóczi
Tibor (3), Kálóczi T. – Szarka S., Adorján J. – Zsi-
ga L.,

Zalakaros és Térsége SE I – Kanizsa Sör-
gyár II. 16-2. Gyõztek: Takács Péter (4), Ador-
ján J. (4), Halász Lajos (2), Nagy Zoltán (3), Zsi-

ga L., Adorján – Takács, Halász – Szarka
Zalakaros és Térsége SE II. – Rédics Köz-

ség SE 15-3. Gyõztek: Bedike T. (4), Anda Z. (4),
Kovács A. (4), Kocsis D. (2), Anda Z. – Kovács A.

Csömödér-Kissziget KSE – Zalakaros és
Térsége SE II. 5-13. Gyõztek: Anda Z. (4),
Bedike T. (3), Kovács A. (3), Kocsis D., Anda Z. –
Kovács A., Kocsis D. – Bedike T.

Z+D Cserszegtomaji SK – Zalakaros és
Térsége SE II. 1-17. Gyõztek: Bedike T. (4),
Anda Z. (4), Kovács A. (4), Kocsis D. (3), Anda Z.
– Kovács A., Kocsis D. – Bedike T.

Zalakaros és Térsége SE I. – Lámfalussy
DSK Lenti 17-1. Gyõztek: Takács P. (4), Halász L.
(4), Adorján J. (3), Nagy Z. (3), Kálóczi T., Ador-
ján – Takács, Halász – Szarka

Hévízi Sportkör III. – Zalakaros és Térsé-
ge SE I. 2-16. Gyõztek: Takács P. (4), Adorján J.
(4), Halász L. (3), Szarka S. (3), Adorján – Takács,
Halász – Szarka.

Zalakaros és Térsége SE II. – Klímatrend
– Zalavíz SE 15-3. Gyõztek: Szita B. (4), Bedike
T. (3), Kovács A. (3), Anda Z. (2), Kocsis D., Anda
Z. – Kovács A., Szita B. – Bedike T.

Zalakaros és Térsége SE II. – Kanizsa Sör-
gyár SE II. 12-6. Gyõztek: Szita B. (4), Bedike T.
(3), Kovács A. (2), Anda Z., Anda Z. – Kovács A.,
Szita B. – Bedike T.

Teke: Tekézõink megújult csapattal vágtak
neki az NB III. küzdelmeinek. A bajnokság fél-

idejében a rendkívül szo-
ros tizenkét csapatos
mezõny tizedik helyérõl
várják a folytatást, míg

az ifjúságiaknál az ötödik helyen állnak.
Lovászi Bányász SE  – Zalakaros és Térsé-

ge SE 5-3. Legjobb dobók: Szûcs Lajos 453 fa,
Illés Imre 414 fa, Tombor Nándor 408 fa

Zalakaros és Térsége SE – TK Resznek
2,5-5,5. Legjobb dobók: Tóth István 414 fa,
Tombor N. 397 fa.

Zalaszentgrót TK – Zalakaros és Térsége
SE 8-0. Legjobb dobók: Hajdú Kálmán 440 fa,
Török Tamás 417 fa, Illés I. 413 fa.

Zalakaros és Térsége SE – Sárvári Kinizsi
TK 2-6. Legjobb dobók: Török T. 416 fa, Hajdú
K. 415 fa.

12. forduló: 2015. 01.18. 9.00 óra Zalakaros
– Topidó Nagymizdó SE, 13. ford.: 2015.01.25.
Arborétum Herény – Zalakaros, 14. ford.:
2015.02.01. 9.00 Zalakaros – 1MCM Kaposvár,
15. ford.: 2015.02.07.  Zalakomár ESE – Zalaka-
ros, 16. ford.: 2015.02.22. 9.00 Zalakaros – Sop-
roni Turris TK, 17. ford.: 2015.03.01. 9.00
Zalakaros – NK Teke SE, 18. ford.: 2015. 03.07.
Bázakerettye – Zalakaros, 19. ford.: 2015.03.22.
9.00 Zalakaros – Lovászi, 20. ford.: 2015.03.28.
TK Resznek – Zalakaros, 21. ford.: 2015.04.12.
9.00 Zalakaros – Zalaszentgrót, 22. ford.:
2015.04.18. Sárvári Kinizsi TK – Zalakaros.

A csapat hazai mérkõzéseit a Betyár csárdá-
ban vívja, melyre szeretettel vár minden szur-
kolót. 

A férfiak számára kiírt labda-
rúgó tornával búcsúztatták az
óévet a labdarúgás szerelmesei.
A Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében 2014. december
20-21-én rendezték meg a már
hagyományos Hervis Labdarúgó
Kupát.

A torna küzdelmeire rekord-
számú nevezés érkezett, így a cso-
portküzdelmekre szombaton, míg
a középdöntõ, valamint a helyosz-
tók mérkõzéseire vasárnap került
sor.  A megmérettetésre a megye
különbözõ részeirõl 24 csapat ne-
vezett, akik 6 db négyes csoport-
ban kezdték meg a küzdelmeket.
A csoportmérkõzések után a cso-
portok elsõ két helyezettje jutott
a másnapi középdöntõbe. A to-
vábbjutott 12 csapat 3 db négyes
csoportban körmérkõzéses formá-
ban folytatta a küzdelmeket. In-
nét szintén a csoportelsõk és cso-
portmásodikok, valamint a két
legjobb harmadik jutott a kieséses
szakaszba. A negyeddöntõket kö-
vetõen az elõdöntõbe végül a ko-
rábban már itt nyertes Sasi-Benz

Lenti, a nagykanizsai Rozsdás Rák-
olló és Flexibil-Top, valamint némi
meglepetésre a Gamper-Zalacséb
csapatai jutottak. A zalacsébi csa-
pat legjobb harmadikként jutott
be a negyeddöntõbe, ahonnét vi-
szont egy csoportelsõ legyõzésé-
vel került a legjobbak közé. A tor-
na küzdelmei a csoport-, illetve
középdöntõ mérkõzései során is
tartogattak izgalmakat, a végjá-
ték minden korábbi tornánál na-
gyobb izgalmakat hozott. Bár a
mérkõzések folyamán potyogtak
a gólok, a rendes játékidõben már
egyetlen mérkõzés sem dõlt el, a
döntõbe jutásról, valamint késõbb
a helyezésekrõl is a hétméteresek
döntöttek. Az elsõ elõdöntõben a
Sasi-Benz Lenti a Rozsdás Rákollót,
míg a Gamper-Zalacséb a Flexibil
Top csapatát múlta felül bünte-
tõkkel.  Az idegek csatája a hely-
osztókon is folytatódott, a harma-
dik helyért lejátszott mérkõzésen
a Rozsdás Rákollónak sikerült a ja-
vítás, így övék lett a harmadik
hely, a Flexibil-Top elõtt. A döntõ-
ben 12 (!) büntetõrúgás után dõlt
el a kupa sorsa, a Sasi-Benz Lenti

csapatának sikerült a duplázás,
megvédték tavalyi elsõségüket. 

A szervezõk különdíjjal jutal-
mazták a legjobb kapust, mezõny-
játékost és a leggólerõsebb játé-
kost is. A torna legjobb kapusa
Horváth Csongor (Gamper-
Zalacséb), a legjobb mezõnyjáté-
kos Horváth Péter (Sasi-Benz Len-
ti), míg a gólkirály 16 találattal Kis-

házi László (Rozsdás Rákolló) lett. 
A dobogósok és a különdíjasok

kupa, illetve Hervis ajándékokkal
gazdagodtak, melyeket Deutsch
Szabolcs, a tornák fõszervezõje
adott át. A teremtornák az újév-
ben is folytatódnak, ugyancsak 24
csapattal január 31-február 1-én
férfi, míg február 7-én nõi tornára
kerül sor.

Eredmények és sorsolás

Hervis Férfi Teremlabdarúgó torna
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Datum Programm Ort Organisatator

24. Januar Nachmittag des Wintersports Zalakaros , Parkwald Sportalapítvány

24-25. Januar Fasching Bad Zalakaros Zalakarosi Fürdo

15. Januar–21. Februar Foto-Ausstellung: Péter Bodor In der Grundschule BLOKK

31. Januar Nachmittag des Wintersports Zalakaros, Parkwald Sportalapítvány

31. Januar - 1. Februar HERVIS Hallenfussball für Männer In der Grundschule Deutsch Szabolcs

7. Februar HERVIS Hallenfussball für Damen In der Grundschule Deutsch Szabolcs

13. Februar Badeparty in der Nacht Bad Zalakaros Bad Zalakaros

ZAHNARZT

Zalakaros, Fõ út 6. Dr. Oláh Eszter
Nach Anmeldung: Montag: 9:00-
15:00, Dienstag und Donners-tag:
12:00-18.00, Freitag: 8:00-14:00.
Mittwoch: Zaharzt für Schüler

Tel.: 70/603-7776

ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST
Nagykanizsa, Szent Imre u 1.

Sonntag und Feiertag: 9:00-14:00
Tel.: 93/313-131

SCHINDER
Zalakaros, Behiák KAROS-PARK KFT

Tel.: 93/430-924, 30/5523-425

APHOTEKE
Zalakaros, Fõ út 1.

Montag-Freitag: 8:00-16:20
Tel.: 93/340-393, 93/540-093

APHOTEKENNOTDIENST
www.patikavilag.hu/zalakaros

HAUSARZT
Zalakaros, Fõ utca 6.
dr. Tarnai Zsuzsanna

ab 1. Juli 2014. bis 30. April 2015.
Montag: 12:00-15:30, Mittwoch:
9:00-12:30, Freitag: 12:00-15:00

Die Ärztin steht ausser der
Sprechstunde an den

Wochentagen von 8 bis 16 Uhr
nach telefonischer Absprache zur

Verfügung.
Tel.: 93/340-400, 30/956-2873

INFORMATION
Tourinform Büro, Gyógyfürdõ tér
10. Montag-Freitag: 8:00-16:00,
Samstag 9:00-16:00, Sonntag:
geschlossen. Tel.: 93/340-421

GEMEINDEFLÄCHEN-AUFSICH
Zalakaros, Zrínyi u. 2.

Lõrincz Sándor 30/546-9564
Horváth József Dienstag: 9:00-10:00

Tel.: 30/902-4960

VERSORGUNGSDIENSTE
Délzalai Víz- és Csatornamu Zrt.
Nagykanizsa, Kisfaludí u. 15/A
Wasser- und Kanalversorgung

Tel.: 80/314-019
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati

Zrt. – Gasversorgung
Tel.: 80/301-301

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zrt. Nagykanizsa – Stromversorgung

Tel.: 40/545-545

FEHLERMELDUNGEN BEZÜGLICH
DER ÖFFENTLICHEN BELEUCHTUNG

Bei einem Einzelfehler der
öffentlichen Beleuchtung – Watt-

Eta, tel.: 72/511-599
bezüglich der Straßenteile – E.On

Tel.: 80/205-020

SANITÄT
Zalakaros, Jegenye sor 3.
93/340-374 YOMSZ: 104

Programme

Programok
Dátum Megnevezés Helyszín Szervezõ

január 24. Téli sportok délutánja Parkerdei pihenõ Sportalapítvány
„Sportolj és Nyerj”

MEGFELELÕ HÓVISZONYOK ESETÉN

január 24–25. Farsangi vigasságok Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi Fürdõ

január 15.–február 21. Úton vagyok – kiállítás Bodor Péter képeibõl Általános Iskola

január 31. Téli sportok délutánja Parkerdei pihenõ Sportalapítvány
„Sportolj és Nyerj”

MEGFELELÕ HÓVISZONYOK ESETÉN

január 31.–február 1. HERVIS Kupa férfi terem- Általános Iskola Deutsch Szabolcs
labdarúgó torna tornaterme

február 7. HERVIS kupa nõi terem- Általános Iskola Deutsch Szabolcs
labdarugó torna tornaterme

február 13. Valentin napi fürdoparty; Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi Fürdõ
Sztárvendég: Children of Distance

További információ: www.zalakaros.hu


