
Zalakaros térkõ gyártás prog-
ramját mint országos mintaprog-
ramot mutatták be a Belügymi-
nisztérium által elsõ ízben szer-
vezett Országos Közfoglalkozta-
tási Kiállításon.

Az október 2-3-án tartott rendez-
vényt Pintér Sándor belügyminiszter
nyitotta meg, de részt vett a prog-
ramban Kontrát Károly, a Belügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára is. 

Városunkat Novák Ferenc pol-
gármester képviselte, aki prezentá-
ció keretében mutatta be a zala-
karosi programot.

Mint mondta: a Startmunka kere-
tében zajló térkõ gyártást az önkor-
mányzat 2012-ben indította útjára. A
program keretében 4.000.000 forin-
tért beszerzett térkõ gyártó gép se-
gítségével legyártott térkõvel évente
2000 m2 járda és egyéb közterület
burkolatának felújítását végzi el a vá-
ros; 2012 óta ez közel 8.000 m2 nagy-
ságú közterületet jelent. 

A program által biztosított álla-

mi források mellé az önkormányzat
is rendelt pénzeszközt az évek so-
rán. 

A polgármester hangsúlyozta: a

gép által gyártott térelemek gaz-
daságossága egyértelmûen kimu-
tatható, hiszen a piaci 2.200 Ft/m2

egység ár helyett az itt elõállított

térkövek egységára 1.650 Ft/m2, ami
2.000 m2 térkõ esetén 1.100.000 Ft.
megtakarítást jelent.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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A kiállításon középen dr. Hoffmann Imre, a BM közfoglalkoztatási helyettes államtitkára 
és Novák Ferenc polgármester.

Az idõsek világnapjához kapcsolódóan a
város szép korú polgárait köszöntötte
Novák Ferenc polgármester.

A Móra-iskolában terített asztallal és mû-
sorral várták az idõseket.

– A fiatalok azt gondolják, hogy az õ élet-
koruk irigylésre méltó a lehetõségekért, ér-
zésekért, történésekért, amely a fiatal élet
sajátja. Pedig a Jóisten úgy rakta össze a vi-
lágot, hogy az emberi élet valamennyi szaka-
sza tudjon örömet nyújtani. Az Önök életko-
ra egy csodálatos emberi kor. Tele tapasztala-
tokkal, élményekkel, emlékekkel – mondta
köszöntõjében a polgármester, aki utalt arra is:
ma, a felgyorsult világunkban nehéz az idõ-
seknek alkalmazkodni, „helyet találni”.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Szükségünk van az idõsebb generációra
A TELEPÜLÉS SZÉP KORÚIT KÖSZÖNTÖTTÉK

Mintaprogram a karosi Startmunka
AZ ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSON IS BEMUTATTÁK
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Mint ismeretes, a háziorvosi
praxisjog értékesítésének elhúzó-
dása miatt ez ideig határozott ide-
jû szerzõdésekkel tudta biztosítani
a város a háziorvosi ellátást. Mivel

a háziorvosi körzet praxisjogának
örökös általi értékesítésére a ren-
delkezésre álló idõben nem került
sor, így az önkormányzat jogává és
kötelezettségévé vált a praxisjog

átadása a betegek ellátását meg-
felelõen szolgálni kész háziorvos
számára.

December 1-tõl a doktornõ a
hét minden napján rendel: hétfõn,
szerdán és pénteken délelõtti
órákban; kedden és csütörtökön
pedig a délutáni órákban. 

Dr. Tarnai Zsuzsanna jelezte:
munkája során nagy hangsúlyt kí-
ván fektetni a megelõzésre, a szû-
rõvizsgálatok fontosságára és

igyekszik a páciensek érdekeit
szem elõtt tartani, így lehetõséget
biztosít a betegek számára a
Zalakaros, Fõ u. 6. szám alatti ren-
delõben történõ vérvételre, ami a
páciensek számára megkönnyíti a
laborvizsgálaton való részvételt,
hiszen a betegeknek nem szüksé-
ges a labor szolgáltatásaiért Nagy-
kanizsára utazniuk. A minták el-
szállításához az önkormányzat
nyújt segítséget.

Nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból köszöntötte a napokban
Strobl Györgynét Novák Ferenc
polgármester.

Strobl Györgynét sokan orvosi
asszisztensként, illetve házi gon-
dozóként ismerik.

1978-tól1998-ig Zalakaros Önkor-
mányzatánál állt munkaviszonyban,
1998-tól 2000-ig dr. Hegedüs Ferenc
háziorvosnál dolgozott asszisztens-
ként. Ezt követõen 2015. szeptember
végéig Zalakaros Város Önkormány-
zata alkalmazásában állt 4 órás köz-
alkalmazotti jogviszonyban (szociális
étkeztetõ munkakörben), ahonnan
nyugdíjazását kérte. Emellett szintén
4 órás jogviszonyban állt a ZMK
Nagykanizsai Járási Hivatalánál is.

Köszöntésekor a polgármester ki-
emelte: lelkiismeretes munkája mel-
lett sok segítséget nyújtott a vér-
adások megszervezésében, lebonyo-

lításában, illetve civil kulturális ren-
dezvények szervezésében, a hobbi-
ként ûzött gyöngyös fejfedõ készí-
téssel pedig városunkban elsõként a
Népi Iparmûvész címet érdemelt ki.

Nyugdíjba vonulás alkalmával a
polgármester úgy fogalmazott:
azt kívánja és kéri, hogy továbbra
is segítse a település közösségi
életét.

TÁJÉKOZTATÓ 
FOGORVOSI 

HELYETTESÍTÉSRÕL

Zalakaros Város Önkor-
mányzata tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a zalakarosi
fogászati körzet betegeit a
2015. október 19. és a 2015.
november 6. közötti idõszak-
ban a zalaszabari fogászati
körzetben látják el. Zala-
szabarban elõzetes telefonos
bejelentkezés alapján fogad-
ják a betegeket. A bejelent-
kezéshez szükséges elérhetõ-
ség: 06-93/389-003 vagy 06-
30/322-0950. 

Rendelési idõn túl a bete-
gek a nagykanizsai fogászati
ügyelethez (Nagykanizsa,
Szent Imre u. 1. szám alatt)
fordulhatnak, melynek elér-
hetõsége 06-93/313-131.

Fogászati ügyeleti idõ
Nagykanizsán: szombat, va-
sárnap, és munkaszüneti na-
pok: 08.30–14.30.

ÜNNEPI FÉNYBE BURKOLÓZIK A VÁROS
Az advent idõszakában ismét ünnepi fényben pompázhat váro-

sunk. Szeptember végi ülésén a képviselõ-testület döntött a város ad-
venti és karácsonyi idõszakban történõ díszkivilágításáról. A képviselõ-
testület 3 tagú bizottságot is létrehozott (tagjai Czirákiné Pakulár Judit,
Benkõné Gulyás Edit, valamint Magyar Mária), melynek feladata, hogy
megvizsgálja a rendelkezésre álló lehetõségeket annak tükrében, hogy
a testület korábbi döntése alapján idén 5 millió forintot különített el a
város költségvetésében erre a célra. 

A lehetõségek felmérésére azért is van szükség, mert a képviselõ-
testület szándékában áll a teljes díszkivilágítás korszerûsítésének lép-
csõzetes megvalósítása az elkövetkezõ években. 

TÁMOGATÁS A ZENEISKOLÁSOKNAK
Jelentõsen, a térítési díjak ötven százalékának átvállalásával

támogatja az önkormányzat azokat a zeneiskolai tanulókat, akik
zalakarosi lakosok, vagy igazoltan valamilyen zalakarosi mûvé-
szeti csoport tagjaként tevékenykednek. A támogatásról a testü-
let legutóbbi ülésén döntött.

A támogatás maximális mértékét 547.150 forintban hagyták
jóvá, melybõl legfeljebb 273.575 forintot a 2015. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítanak, a fennmaradó legfeljebb 273.575
forintot a 2016. évi költségvetésben tervezik.

Megoldódott a háziorvos-kérdés
AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELKEZETT A PRAXISJOGGAL

Megoldódhat végre a háziorvosi ellátás kérdése városunkban.
Az önkormányzat december elsejétõl a háziorvosi szolgálat ellátá-

sára dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvossal kötött feladat-ellátási szerzõ-
dést. A szerzõdés részleteinek kidolgozásáról szóló tárgyalások lezaj-
lottak, így annak elfogadásáról szeptember 29-i ülésén döntött a
képviselõ-testület. 

Nyugdíjasként köszöntötték
MUNKATÁRSTÓL BÚCSÚZOTT EL A HIVATAL
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A közelmúltban, életének 94. évében elhunyt Göncz Árpád, városunk dísz-
polgára. 

Az egykori köztársasági elnök számára városunk képviselõ-testülete a 2004.
évben adományozott díszpolgári címet a rendszerváltást követõ demokratikus
köztársaság megteremtésében való tevékeny közremûködése, valamint
Zalakarosnak városi cím elnyerésében betöltött szerepe elismeréséül.

Göncz Árpád 2004. júliusában, az akkori városnapon személyesen vette át az
elismerést, s ennek apropóján a Karosi Krónika számára interjút is adott.

Ebbõl az interjúból idézünk most. A politikus gondolatai máig nagyon aktu-
álisak és számunkra talán még mindig fontosak is.

„– Vannak papírok, amelyeket kötelességbõl, netán nem is olyan szívesen
ír alá az ember, és vannak papírok, melyek aljára örömmel teszi oda kézjegy-
ét. Így voltam én ezzel akkor, amikor a Zalakaros várossá nyilvánításához
szükséges dokumentumot aláírhattam.

Magam is zalai származású vagyok, és ezért még külön örült is a szívem
Karos várossá nyilvánításának. Tudja, (…) a ma már Szlovéniához tartozó, ak-
kor még zalai Gönc községben születtem, sõt, zalai származású a feleségem
is.

– Akkoriban sokan kifogásolták, hogy Zalakaros lélekszáma nem indokol-
ja a városi rangot.

– Nézze: nem lélekszám kérdése, hogy melyik település kapjon városi ran-
got, sõt, a nyugat-európai gyakorlatban ez egyáltalán nem is számít. A fon-
tos az, hogy az adott településen élõk fel tudnak-e mutatni valamit, megsze-
rezték-e, amit akartak, tudtak-e élni a lehetõségeikkel, továbbléptek-e érté-
keik mentén. Az emberi tettek számítanak, nem a statisztikai adatok. S a
karosi emberek tette magáért beszél (…) párját ritkító mindaz, amit itt,
Zalakaroson csináltak. Köztársasági elnökként tanúja voltam sajnos számos
település konfliktusának, településen belül és települések, településrészek kö-
zött egyaránt. Zalakarossal soha nem volt probléma, itt az emberek tették a
dolgukat, szépítették környezetüket, az eredmény pedig magáért beszél.”

Eddig az interjú részlet.
Zalakaros városa, valamint a település vezetése tisztelettel adózik Göncz Ár-

pád emléke elõtt. 

Díszpolgártól búcsúzunk
ELHUNYT GÖNCZ ÁRPÁD

A rendezvény célja az volt, hogy
bemutassa az egyesület 2007-2013
idõszakban megvalósult, mintaér-
tékû programjait (ezekbõl a meghí-
vottak elõtt nyolcat be is mutattak),
kitekintést adjon a régióban meg-
valósult példaértékû LEADER kez-
deményezésekre, ugyanakkor lehe-
tõséget adjon az eredmények érté-
kelésén túl a következõ idõszak fõ

irányainak meghatározásához.
Jakab Sándor elnök köszöntõjét

követõen mutatkozhattak be a
projektgazdák, majd „Vidéki kana-
pé” címmel kerekasztal beszélge-
tésre került sor az eddigi fejlesztési
eredményekrõl, továbblépési lehe-
tõségekrõl térségi, megyei és regio-
nális szinten. 

A jelenlévõk többek között arra

keresték a választ: melyek azok a
fejlesztési irányok, eredmények a
2007-2013-as tervezési periódusból,
melyet érdemes továbbvinni; mi-
lyen eredmények tették, tehetik
egyedivé az egyes LEADER Helyi
Akciócsoportokat; hogyan változik
a LEADER szervezetek szerepköre;
hogyan kapcsolódik a Vidékfejlesz-
tési Program és a TOP, illetve milyen
lehetõségek vannak a helyi termék-
ben, rövid ellátási láncban?

A témákról Polgár Róbert
murakeresztúri plébános, Kovács
Károly a Csesztregélõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõje, Szabó Tibor a Za-
la Termálvölgye Egyesület munka-

szervezet vezetõje, Czirákiné Paku-
lár Judit, Zalakaros Város Önkor-
mányzat alpolgármestere és az Iga-
zi Csoda-Vár Nonprofit Kft. képvi-
selõje beszélgettek.

A LEADER jövõjérõl a beszélge-
tés során elhangzott: a Vidékfej-
lesztési Programból minden tagál-
lamnak a forrásai legalább 5%-át
LEADER-re kell fordítani. 

Elhangzott: a helyi vidékfejlesztõ
közösség mûködtetéséhez, az
együttmûködések szorosabbra fû-
zéséhez elég lehet a LEADER, az
alapok és a kapcsolatrendszer ren-
delkezésre áll, erõs szemléletváltás-
ra azonban szükség van.

Szemléletváltásra van szükség
CIKLUSZÁRÓ A LEADER EGYESÜLETNÉL

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a közelmúltban
tartotta cikluszáró rendezvényét a Freya Hotelben, melyen a modell-
értékû LEADER, illetve LEADER-szerû fejlesztések projektgazdái, a ré-
gió, a megye és a térség döntéshozói vettek részt.

A program során a 2007-2013 közötti ciklusban a térségben nyer-
tes projektek közül nyolcat mutattak be a meghívottak elõtt.
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A maximálisan pályázható
mennyiség, azaz ötvenkét köb-
méter keménylombos tûzifa vá-
sárlásához nyújt be kiegészítõ tá-
mogatásra igényt az önkormány-
zat a Magyar Államkincstár Zala
Megyei Igazgatóságához. Errõl
döntött legutóbbi ülésén a képvi-
selõ-testület. 

A Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivata-
lának tájékoztatása alapján az
5.000 fõ lakosságszámot meg nem
haladó település önkormányzata
szociális célú tûzifavásárláshoz, vagy
szénvásárláshoz kapcsolódó támo-
gatásra pályázhat. Mivel települé-
sünkön az érintett háztartások a
fûtést szinte kizárólag fával oldják
meg, az önkormányzat is csak erre
pályázik. Az elõzetes kalkulációk
alapján az önkormányzat maximáli-
san 52 köbméternyi tûzifát igényel-
het, amit a 2014 december és 2015
február közötti idõszakban lakás-
fenntartási támogatásban részesü-
lõk közt osztanak majd szét. Ez azt
jelenti, hogy minden ellátott két
köbméternyi tûzifát kaphat. A kép-
viselõ-testület úgy döntött, ily mó-

don is támogatja a rászorulókat,
akiknek legkésõbb 2016. február
15-ig térítésmentesen bocsátja ren-
delkezésükre a tüzelõt.

A tüzelõ beszerzéséhez igényel-

hetõ támogatáshoz saját erõként 66
ezer forintot biztosít az idei költség-
vetés szociális keretének terhére, s
ebbõl finanszírozza a tûzifa szállítá-
sából eredõ költségeket is.

SZÜKSÉGÜNK VAN
AZ IDÕSEBB 

GENERÁCIÓRA
(Folytatás az 1. oldalról.)

– Megváltozott a világ, és
sokszor Önök is úgy érezhe-
tik, hogy ez a változás sokat
elvesz tõlünk. Ez így van. De
mit tegyünk? Menjünk
szembe a korral? Ahogy az
idõt sem lehet megállítani,
úgy a haladást sem, és nem
is szabad. És itt jön az Önök
szerepe, kedves idõkorúak,
mert a nagymama sütemé-
nyének illata felállíthatja a
gyereket a számítógép elõl,
és kiülni nagyapával és egy
üveg borral a teraszra szin-
tén olyan élményt nyújt,
amit nem tud az informati-
kai társadalom pótolni –
hangsúlyozta. – Arra kérem
Önöket, osszák meg gyere-
kekkel, unokákkal, hogy
minden nehézség ellenére
érdemes küzdeni és dolgoz-
ni, hogy az élet sokszor nem
kényelmes, de ha odafigye-
lünk egymásra és hajlandóak
vagyunk kibújni a saját kis
külön világunkból, akkor
mindannyian élvezni tudjuk
azt. Szükségünk van az idõ-
sebb generációra, hogy éle-
tükkel, lelki, szellemi értéke-
ikkel példát állítsanak gyer-
mekeink elé.

Beszéde után a polgár-
mester külön köszöntötte
azokat, akik ez évben a 80.,
85., 90. és 95. születésnapju-
kat ünneplik. Valamennyiük-
nek oklevelet nyújtott át. A
település legidõsebb lakója-
ként a 95 esztendõs Palotai
Ferencnét, Erzsi nénit kö-
szöntötte a polgármester, aki
mint elmondta, jó egészség-
nek örvend, és örömmel vesz
részt az idõsek napi ünnepsé-
gen, sõt meghatotta a ki-
emelt ünneplés is. 

A köszöntések után az ön-
kormányzat mûsorral örven-
deztette meg a szép korúa-
kat, fellépett a Dalárda-
Vegyeskar és a Rügyecske
táncegyüttes, valamint mû-
sort adott Palotás Ágnes
operett-musical énekes, majd
az idõseket vacsorával látták
vendégül.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Hosszútávon, miután a tele-

pülés közterületei megújultak,
természetesen szeretnénk értéke-
síteni a térköveket amennyiben
ez lehetséges lenne, az ebbõl

származó bevételeket a térkõ
gyártásba forgatnánk vissza. Álla-
mi támogatás hiányában érdemes
lehet a térkõ gyártásra alapozott
szociális szövetkezet létrehozásá-
nak lehetõségét megvizsgálni. A

térkõ gyártás fenntarthatósága a
jelenlegi közmunka programok-
ból származó támogatásból, álla-
mi támogatás hiányában csakis a
gyártott térkövek értékesítésébõl
származó bevételbõl, illetve ön-

kormányzati forrásokból,
valamint pályázati forrás-
ból megoldható. Remél-
jük, hogy lehetõségünk
lesz a jövõben is a térkõ-
gyártó gép kapacitását
jobban kihasználva a tele-
pülés közterületeinek to-
vábbi szépítésére és biz-
tonságosabbá tételére, il-
letve a térkõ forgalmazá-
sára – mondta Novák Fe-
renc.

A kiállításon élénk ér-
deklõdés mutatkozott a
karosi projekt iránt, a be-
mutatkozásban Kovács Me-
linda és Szakál Tibor segítõ
munkáját emelte ki a pol-
gármester.

Égjenek a gyertyák szeretteinkért, különösen
azokért, akik csak rövid ideig lehettek közöttünk...
emléküket õrizzük!

Tûzifa támogatásra pályázhatnak

Mintaprogram a karosi Startmunka 
AZ ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSON IS BEMUTATTÁK

Az újonnan beszerzett térkõgyártó gép.
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– Az elõzõ évben a szélsõsége-
sen esõs idõjárás okozott szá-
munkra problémát, hiszen gyak-
ran kellett kitennünk az élmény-
komplexumban a „megtelt” táb-
lát. Az idei nyár pedig az extrém
meleg hetekkel tett próbára min-
ket. Az alapszolgáltatást többen
igénybe vették a vendégek, ami
természetesen érthetõ is volt, de
érdekes tapasztalat volt számunk-
ra, hogy a Balatonnal kellett fel-
vennünk a versenyt. A Balaton
szabad strandjai ugyanis bizonyos
idõszakokban csábítóbbnak bizo-
nyultak a termál strandoknál. Míg
tavaly az esõk miatt a balatoni
vendég jött ide, addig idén a hõ-
ség miatt a vendégek sokszor in-
kább a Balatont választották – ös-
szegezte a nyári tapasztalatokat
Krampek Mihály, a fürdõ vezérigaz-

gatója. Mint elmondta: alapvetõen
a komplex jegyek értékesítésében
és a gyógyászat igénybe vételében
mutat némi elmaradást a fürdõ az
elõzõ évhez képest.

– Az elsõ három negyedévben
összességében 2,7 százalékos el-
maradást tapasztalunk. A komp-
lex jegyeknél az átlagosnál ma-
gasabb, 7,8 százalékos az elmara-
dás – mondta el Baracskai
Gyuláné gazdasági vezetõ. – Az
õszi szünetre ugyan sok vendé-
get várunk, de az utolsó negyed-
évben nem várható akkora érté-
kesítés, hogy pozitív legyen a
belépõk számának a változása, az
elõzõ évhez viszonyítva. Ugyan-
ez vonatkozik a gyógyá-szatra is.

A vezetõk a német vendégkör
erõs visszamaradásával magyaráz-
zák az elmaradást.

– Van egy állandó magyar lét-
számunk, tehát a hazai piacunk
stabilnak mondható. Szervezet-
ten érkeznek vendégek szláv
nyelvterületekrõl, de a németek
száma folyamatos csökkenést
mutat. Az ország piacpolitikája
érezteti hatását: sikerült meg-
gyõzni a német vezetésnek saját
polgáraikat arról, hogy hazájuk
gazdasági stabilitása érdekében
többek között azzal is tehetnek,
hogy nem külföldön, hanem ott-
hon költik el a pénzüket. A pro-
paganda hatásos, ennek negatív
hatásait viszont mi érezzük –
ecsetelte Krampek Mihály.

A vezérigazgató rámutatott:
sajnos hasonló tendenciákat köny-
velhet el Bük és Sárvár és általá-
ban a nyugat-dunántúli fürdõk ( a
kelet-magyarországi területen a
lengyelek, oroszok, románok, cse-
hek ellensúlyozni tudják az egyéb
kiesõ vendégkört). A megoldást a
német piacokon történõ hatéko-
nyabb fellépéstõl remélik.

Az igazgató szerint azonban a

piaci megjelenés formáit is át kell
gondolni: érdemesebb ugyanis regi-
onális vásárokon megjelenni (és itt
a személyes megjelenésen van a
hangsúly). Ez jóval célravezetõbb,
mint egy nemzetközi vásáron „el-
veszni” a nagy turisztikai forgalmat
bonyolító országok „erdejében”.
Krampek Mihály szerint a
Zalakarosi Fürdõ gyógyászati terü-
leten teljes mértékben fel tudja
venni a versenyt az európai fürdõk-
kel, áraiban úgyszintén, ezt kell te-
hát hangsúlyozottabban „eladni” a
külföldi piacon. Zalaka-rosnak a
Magyar Turizmus Zrt-vel továbbra is
együtt kell mûködnie, ugyanakkor
jobban ki kellene használnia német
testvértele-pülési kapcsolatait a pi-
aci megjelenések tekintetében.

A turisztikai szakemberek véle-
ménye és a statisztikák azt bizonyít-
ják, hogy a távolabbi helyekrõl érke-
zõ vendégek egyre inkább választ-
ják a repülõt, mint közlekedési esz-
közt. Ezt figyelembe véve a Hévíz-
Balaton Airport közelségét a jövõ-
ben jobban ki kellene használni.

Szezon összegzés a fürdõn
TÖBB ALAPSZOLGÁLTATÁS, KEVESEBB KOMPLEX ÉRTÉKESÍTÉS

Az õszi szünet és az adventi idõszak erõsebbnek várt hetei ugyan
még hátravannak, a számítások szerint azonban 540 ezer körüli ösz-
szes vendégforgalom várható év végéig a Zalakarosi Fürdõn.

Mind a vendégforgalom, mind a programok tekintetében túljutot-
tunk a klasszikusnak nevezhetõ szezonon.

Egyértelmûen bebizonyosodott, hogy a
nyári idõszakban szükség van a minden
hétvégére jutó programokra; hogy a sztá-
rok, a nagy nevek vonzóak számunkra;
hogy az élõkoncerteknek létjogosultsága
van a programok között; hogy a retró, a
nosztalgia képes minden korosztályt a
rendezvényekre csalogatni.

Mindezek a megállapítások a város ed-
digi programjainak értékelése során kap-
tak hangot. Molnár Veronikát, a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõjét
kértük az idei szezon értékelésére.

Mint mondta: az érdeklõdés tekintetében
a várakozásoknak megfelelõ részvétellel zaj-
lottak a programok, ha a fent említett krité-
riumok valamelyike teljesült, az egyértelmû
érdeklõdés növekedéssel járt. 

– Dévényi Tibor, Sipos F. Tamás, Csepregi
Éva, az Ocho Macho olyan nevek voltak a
nyári fellépõk sorában, akik megmozgatták
a közönséget, a nevükkel fémjelzett progra-
mokon azonban sok karosit is láthattunk,
aminek én mindig külön is nagyon örülök.
Igyekeztünk úgy összeállítani rendezvény-
kínálatunkat, hogy szinte minden hétvégé-

re jusson, hiszen a Gyógyfürdõ téri nyüzs-
gés a vendégek számára szinte alapkövetel-
mény. A jó zene, a kirakodóvásár, a gyere-
keknek szóló kézmûveskedési lehetõségek,
a gasztronómiai kínálat olyan együttest al-
kot egy-egy hétvégén, ami úgy gondolom,
egy fürdõváros számára elengedhetetlen.

A Tourinform-iroda vezetõje elmondta: a
kiemelt programok, így a városnap, a kanna-
virág szépe választás, illetve a bornapok szá-
mítottak idén is a legnépszerûbbnek. A kan-
navirág szépe választásnak – bár most a rossz
idõ miatt változott a helyszín – a kertmozi
méltó helyet adott, így elképzelhetõ, hogy
továbbra is megmarad helyszínnek. Új elem-
ként jelent meg az augusztus 20. köré cso-
portosuló programsor, s a viszszajelzések
alapján ezzel már jövõre is így terveznek.

– Zalakaroson nagyon sok vendég fordul
meg ezekben a napokban, szükségesnek lát-
tuk önálló rendezvénysor összeállítását,
melynek a fogadtatása nagyon pozitív volt,
s a városnapin túli, „plusz” tûzijátéknak is
nagyon örültek. A jövõ évtõl még több újí-
tást tervezünk a programokban, ez azonban
egyelõre nem nyilvános, hiszen a költségve-
tés tervezése is még csak most kezdõdik.

Molnár Veronika elárulta: a város mûvé-
szeti együtteseire is számítanak jövõre is. Idén
is több fellépési lehetõséget kínáltak számuk-
ra. Láthatóan szükség van az õ jelenlétükre,
mûsorukra, s ezúton is köszönik helytállásu-
kat, lelkiismeretes felkészülésüket.

A húsvéti, szüreti hagyományos progra-
mok mellett egyértelmû sikert könyvelhet-
nek el a kiemelt sportprogramok: a sakk
fesztivál és a Tour de Zalakaros. Utóbbiak
más jellegû közönséget mozgatnak meg, vi-
lágosan látható azonban, hogy ezeknek
kézzel fogható turisztikai eredményei is
vannak: a résztvevõk jobbára több napra ér-
keznek hozzánk, jellemzõen családostól, s a
tapasztalatok szerint kifejezetten a magán-
szállásokat keresik.

A sikerek mellett voltak olyan programok,
amik nem a várakozásainknak megfelelõen
alakultak. Ezeket a programokat természete-
sen nem szeretnénk tovább folytatni. Ilyenek
voltak például a gasztronómiával egybekö-
tött kulturális programok az elsõ negyedév-
ben, melyekre csekély volt az érdeklõdés. A
jövõ évben tervezünk egyéb szezonhosszab-
bító rendezvényeket, amit remélünk bevált-
ják a hozzájuk fûzött reményeket.

A kiemelt programok a legnépszerûbbek
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A városi és iskolai könyvtár
ez évben is bekapcsolódott az
Országos Könyvtári Napok ese-
ményeibe.

A karosi programok író-olva-
só találkozóval indultak: a
könyvtár vendége ezúttal Vig
Balázs meseíró volt, aki A rette-
gõ fogorvos címû új meseköny-
vét mutatta be a gyerekeknek. 

Sok-sok kérdéssel és játékkal
mutatta be, hogy miért is nem fél-
nek a gyerekek és miért félnek a
felnõttek a fogorvosoktól. A fog-
orvos-álruhába bújt író közben

be-becsempészett egy–egy felol-
vasást is a mesébõl. Csak a rendez-
vény legvégén árulta el, hogy õ
valóban az író, aki a történetet ír-
ta. 

A programsor következõ állo-
mása dr. Bazsó Judit belgyógyász,
kardiológus fõorvos elõadása volt
a szív- és érrendszeri betegségek-
rõl és azok megelõzésérõl.

A városunkban élõ, Nagykani-

zsán dolgozó doktornõ statisztikai
adatokkal támasztotta alá és áb-
rákkal mutatta be, hogy az évek
múltával, s az ember káros tevé-
kenységeinek: a cigarettázás, a

helytelen táplálkozás és a mozgás-
hiányos életmódnak következté-
ben milyen mértékben képes a
szív- és az érrendszer tönkremen-
ni. Beszélt a magas vércukor, vér-
nyomás és koleszterin kialakulásá-
nak veszélyeirõl. Jó tanácsokkal
látta el a hallgatóságot, akik felte-
hették kérdéseiket is a doktornõ-
nek. Az est folyamán többször el-
hangzott egy mondat, mellyel

mindenki egyetértett: A legtöbb
dolog fejben dõl el!

A komoly témát vidámabb kö-
vette: a gyereket kézmûveskedésre
várták, ceruzatartók készültek

tucatszámra a könyvtári asztalok-
nál. A lelkesedés nem ismert hatá-
rokat: több mint hatvan kiskutyás
ceruzatartó készült el a délután
során.

A könyvtári napok záró rendez-
vénye a könyves vasárnap volt,
amikor a felnõttek számára ingye-
nes beiratkozási lehetõséget bizto-
sítottak, az ügyes kezûeket pedig
tobozbagoly készítésre invitálták. 

Mindenkit, aki részt vett a
könyvtári hét rendezvényein, aján-
dékkal is köszöntötték: tollak,
könyvjelzõk, mondókás füzetek
találtak gazdára. 

Országos Könyvtári Napok
GAZDAG KÍNÁLATTAL VÁRTÁK A KAROSIAKAT IS

A rettegõ fogorvos – író-olvasó találkozó Vig Balázzsal. Készülnek a tobozbaglyok.

VERSENYEREDMÉNYEK
„Máris, máris, oda van a nyár is.” Zalakomári Általános Iskola

rajzpályázata 1. helyezés: Csöndör Kamilla  8. osztály, felkészítõ
nevelõ: Erheticsné Kuklek Krisztina. 3. helyezés: Fülöp Patrik
1.osztály,  felkészítõ tanár: Kovács Zoltánné.

Mezei futás: Városkörnyéki  Diákolimpia  I. korcsoport: 2. he-
lyezés: Császár Dávid, felkészítõ tanár: Jankovics Attila. III. kor-
csoport: 2. helyezés: Ács Linett Lúcia, 3. helyezés: Novák Lázár Er-
nõ, felkészítõ tanár: Kovács Tamás.

Labdarúgás: Városkörnyéki Diákolimpia I. korcsoport: 1. helye-
zés. Csapattagok: Márfi Bence, Császár Dávid,Végh Goran Márk,
Varga Márkó, Joó Krisztián, Horváth Benjámin Márk, Beke Benjá-
min András, Horváth Barna. Felkészítõ: Jankovics Attila. II. kor-
csoport: 1. helyezés. Csapattagok: Matyovszky Péter, Bogdán Ri-
chárd, Beke Benjámin András, Olasz Barnabás, Vékony Bence
Zsolt, Lechner Werner Herbert, Stampf Marcell, Szörcsök Hunor
Ferenc, Gáspár Zoltán. Felkészítõ: Jankovics Attila.

Játékos sportvetélkedõ: 1. helyezés, csapattagok: Péntek Sára,
Tóth Petra, Török Petra, Angler Lili, Demény Petra, Matyovszky
Péter, Marton  Mátyás Bence, Stampf  Marcell, Olasz  Barnabás,
Bogdán Richárd. Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.

EGÉSZSÉG HÉTVÉGE – 2015.11.07–08.
RÉSZLETES PROGRAM:
NOVEMBER 07. (SZOMBAT):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Mézes-mákos szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: életmód tanácsadás, állapotfelmé-
rés, testzsír százalék- és vérnyomásmérés, zalakarosi gyógyvízbõl ké-
szült termékek bemutatója, tájékoztató a gyógyvízrõl, gyógy-és med-
ical wellness szolgáltatásokról (Fedett fürdõ, wellness shop)
14.30: Step aerobic (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Édes narancsos szauna szeánsz (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

NOVEMBER 08. (VASÁRNAP):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Csokoládés szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.30: Body ball (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: életmód tanácsadás, állapotfelmé-
rés, testzsír százalék- és vérnyomásmérés, zalakarosi gyógyvízbõl ké-
szült termékek bemutatója, tájékoztató a gyógyvízrõl, gyógy-és medi-
cal wellness szolgáltatásokról (Fedett fürdõ, wellness shop)
15.00: Szauna szeánsz-jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.
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Zalakaros csapata ezúttal a
megyei III. bajnokság keleti cso-
portjában vágott neki a küzde-
lemnek a 2015/2016. évi bajnok-
ságban. A csoportok létszámá-
nak kiegyenlítése érdekében a
Zala Megyei Labdarúgó Szövet-
ség kérésének tettünk eleget,
mintegy új kihívás elé állítva csa-
patunkat.

Az elsõ fordulóban Zalavárra lá-
togattunk, ahol az elsõ félidõben
kihagyott helyzetek a másodikban
megbosszulták magukat, s végül
kétgólos vereséget szenvedtünk.
Második fordulóban Tekenye láto-
gatott hozzánk. Bár a csapat tarta-
lékosan állt fel, mindkét félidõ vé-
gét megnyomva magabiztos 6-0
arányú gyõzelmet arattunk. Követ-
kezõ fordulóban Óhid volt az ellen-
fél, a két csapat közötti korkülönb-
ség döntött, a fiatalságot ezúttal a
rutin nem tudta ellensúlyozni, a ha-
zaiak öt góllal gyõztek. Hazai pá-
lyán minimális célkitûzés a gyõze-

lem, ez Nemesrádó ellen sem volt
másként. Magabiztos vezetésünk
után a vendégek „találtak” egy
gólt, melyre fellelkesültek, így a
gyõzelem nehezen született meg
(2-1). Zalaszántón taktikus, fegyel-
mezett játékkal 1-0-ra vezettünk a
félidõben, azonban két sérülés,
egy-két hiba elõl és hátul megpe-
csételte a sorsunkat, a hazaiaknak
sikerült fordítaniuk (1-2). Zalacsány
ellen sem szakadt meg a hazai gyõ-
zelmi szériánk, a nyári szerzemé-
nyünk, Anda Roland remeklésének
köszönhetõen magabiztosan ver-
tük Zalacsány gárdáját. Sajnos az
idegenbeli szériánk is folytatódott,
Zalaszentlászlón helyzetekben fe-
lülmúltuk ellenfelünket, azonban a
gólokat õk szerezték, öt kapura lö-
vésbõl 4 gólt szerezve nyertek elle-
nünk (4-1). Karmacs gárdája hazai
pályán lepett meg bennünket, tar-
talékos csapatunknak csak egyenlí-
tésre, valamint helyzetek kidolgo-
zására futotta (2-2). A hazai pályán
elvesztett pontokat idegenben

Vindornyaszõlõsön igyekeztünk
pótolni. Az esõs, szeles idõben el-
lenfelünk négy kapufát is lõtt, de
taktikus játékkal a gyõzelmet mi
szereztük meg, megtörve ezzel ide-
genbeli rossz sorozatunkat. A für-
dõtelepülések közötti mérkõzés
magabiztos gyõzelmet hozott,
Kehidakustány ellen nem volt kér-
dés, ki szerzi meg a három pontot.
(4-1). Következõ fordulókban a baj-
nokság elsõ két helyezettjével ját-
szunk, melyek igazi erõfelmérõi

lesznek a csapatnak. Tíz forduló
után csapatunk a 15 csapatos baj-
nokságban az 5. helyen áll.

A hátralévõ mérkõzéseink: 11.
forduló: 2015.10.24. 14:00 Hévíz SK II.
– Zalakaros 12. forduló: 2015.10.31.
13:30 Zalakaros – Sümegcsehi SE 13.
forduló: szabadnap, 14. forduló:
2015.11.15. 13.00 Haladás SE Pacsa –
Zalakaros 15. forduló: 2015.11.21. 13.00
Zalakaros – Vonyarcvashegy. 

Szurkoljunk együtt csapatunk-
nak!                         Bognár Ottó

Megtört az idegenbeli rossz sorozat
KÉT ERÕFELMÉRÕ MECCS ELÕTT ÁLL A LABDARÚGÓ-CSAPAT 

TEKE ÉS ASZTALITENISZ ÉS SAKK EREDMÉNYEK

Fotó: Szörcsök Szilárd

A labdarúgókkal szinte egy idõben a tekében és az asztalitenisz-
ben is megkezdõdtek a 2015/2016. évi bajnokság küzdelmei, míg sak-
kozóink az november közepén ülnek elõször asztalhoz. Az elmúlt idõ-
szak eredményeit és a hátralévõ mérkõzéseket közöljük ezúttal.

TEKE:

Tekézõink az NB III. küzdelmeinek új „hazai pályán” vágtak neki, hisz
a hazai mérkõzéseknek eddig helyet adó Betyár Csárdában átalakítások
várhatók, ezért az edzések és a hazai mérkõzések is Nagykanizsán, Zár-
da utcai pályán kerülnek megrendezésre.
Topido Nagymizdó SE – Zalakaros és Térsége SE 5-3. Legjobb dobók:
Szûcs Lajos 441 fa, Tombor Nándor 422 fa, Zalakaros és Térsége SE –
Sárvári Kinizsi Kékgolyó 3-5. Legjobb dobók: Illés Imre 454 fa, Éder
Zsolt 441 fa. Horváth-Gravitáció TK SE – Zalakaros TSE 6-2. Legjobb
dobók: Hajdú Kálmán 444 fa, Tombor Nándor 431 fa, Illés Imre 410 fa.
Zalakaros és Térsége SE – Bázakerettye SE 1-7. Legjobb dobók: Tö-
rök Tamás 425 fa, Kreiner László 412 fa. Halogy SE – Zalakaros és Tér-
sége SE 7-1. Legjobb dobók: Éder Zsolt 456 fa, Szûcs Lajos 439 fa.
Az idei évben hátralévõ mérkõzések:
2015.10.24. 13.00 Zalakaros TSE – Zalakomár ESE, 2015.11.08. 10.00 NK Te-
ke SE – Zalakaros TSE, 2015.11.14. 13.00 Zalakaros TSE – Soproni Turris,
2015.11.29. 10.00 1 MCM SE Kaposvár – Zalakaros TSE, 2015.12.12. 13.00
Zalakaros TSE – Lovászi Bányász SK.

ASZTALITENISZ:

Az idei évben 1 csapattal képviselteti magát a Zalakaros és Térsége
SE a megyei osztály küzdelmeiben, az elõzõ szezonban elért bajnoki cí-
met szeretnék megvédeni, melyre minden esély meg is van, hisz a csa-
pat veretlenül áll az elsõ helyen.

Zalakaros és Térsége SE – Baki Sportegyesület 15-3. Gyõztek: Halász
Lajos (4), Kovács Antal (4), Anda Zoltán (4), Nagy Zoltán, Anda – Kovács,
Halász – Szarka. Zalakomár ESE II – Zalakaros és Térsége SE 7-11.
Gyõztek: Adorján József (4), Takács Péter (3), Kovács Antal (2) Halász La-
jos, Adorján – Takács. Z+D Cserszegtomaji SK– Zalakaros és Térsége
SE 3-15. Gyõztek: Kovács Antal (4), Bedike Tibor (4), Anda Zoltán (4),
Kálóczi Tibor, Kálóczi – Bedike, Anda – Kovács. Zalakaros és Térsége
SE–Zalavíz SE 15-3. Gyõztek: Kovács Antal (4), Adorján József (4), Ha-
lász Lajos (3), Kocsis Dénes, Szarka Sándor, Kovács – Halász, Adorján –
Szarka. 

Idei év mérkõzései:
2015.10.30. 19.00 Zalakaros és Térsége SE – Rédics KSE, 2015.11.06.

19.00 Zalakaros TSE – Hévíz SK III., 2015.11.13. 19.00 Zalakaros TSE – Hé-
víz SK IV., 2015.11.20. 19.00 Zalakaros TSE – Gyenesdiási ASE II., 2015.11.27.
18.00 Kanizsa Sörgyár SE II. – Zalakaros TSE, 2015.12.04. 18.00 Kanizsa
Sörgyár SE III. – Zalakaros TSE.

Az asztaliteniszezõk hazai mérkõzéseiket a tornateremben rendezik,
minden szurkolót szeretettel várnak mérkõzéseikre. 

SAKK: 

Az elmúlt két szezonban megyei bajnoki címet nyert csapatunk az
idén is abban a reményben ül asztalhoz, hogy sikerül megvédeniük a cí-
müket. Az idei bajnokságra mindössze 6 csapat nevezett, így a bajnoki
szezon november 15-tõl 2016. március 27-ig fog tartani.

1. forduló: 2015.11.15. Zalakaros és Térsége SE – Lenti SE, 2. ford.:
2015.12.13. Zalaszentgrót – Zalakaros TSE, 3. ford.: 2016. 02. 21.
Zalakaros és Térsége SE – Csuti Hydrocomp III., 4. ford.: 2016.03.06.
Keszthely II. – Zalakaros és Térsége SE, 5. ford.: 2016.03.27.
Zalakaros és Térsége SE -  Aquaprofit NTSK III.

(–)



2015. október 22.8

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

A ZALAISPA Nonprofit Zrt (8798, Zalabér, 3096/12. hrsz.) a lakossá-
gi hulladék gyûjtés részeként megkezdi a lakosságnál keletkezõ bio-
lógiailag lebomló ún. zöldhulladék gyûjtését és elszállítást.

A zöld hulladék gyûjtése az alábbi idõpontokban történik: 

2015. október 31. szombat
2015. november 07.szombat

A zöld hulladék-gyûjtés keretében a kizárólag zöld hulladék
gyûjtõ zsákokban a következõ hulladékok helyezhetõk el:

Fû, levél, száraz virág, nem fás kóró, gyomok gazok, virág gyü-
mölcs és zöldségmaradékok (alma körtehéj, saláta káposztalevél,
zöldség héj és levél stb.), fûrészpor.

Vastagabb faágakat maximum egy méter hosszúságú darabokra
vágva, kötegelve kell a zsákok mellé helyezni. 

A szállítás napján reggel 7 óráig kerüljön kihelyezésre a kizárólag
zöld hulladék külön gyûjtésére szolgáló „zöld hulladék” feliratú bio-
lógiailag lebomló 80 literes zsákokba.

Gyûjtõzsákok megvásárolhatók a Zalakarosi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Pénztárában, munkanapokon 8-16 óra között,
180 Ft + Áfa/zsák áron.

A fent említett zsákokba ne helyezzék be a kommunális, lomtala-
nítási, illetve minden nemû olyan hulladékot, amely nem komposz-
tálható.

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy az edényzetekbe, zsákokba kizáró-
lag zöldhulladék kerüljön.

Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztar-
tási hulladékot, vagy egyéb nem odavaló hulladékot találnak, a zsá-
kot nem szállítják el.

Kérjük a zsákokat úgy elhelyezni, hogy az kibírja a hulladékszállí-
tó jármûbe történõ kézi beemelést.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy aki a fenti lehetõséggel
nem kíván élni, az a zöldhulladékot a volt TSZ major területén
(Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen kialakított zöldhulladék tárolására
szolgáló, kerítéssel körbezárt területen is elhelyezheti. A zöldhulla-
dék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás az ideiglenes
tároló hely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz hétfõtõl szomba-
tig 8 és 16 óra között. A zöldhulladékot külön válogatva lágyszárú-
és fás szárúként kell betárolni, ezért kérjük a lakosságot, hogy már a
gyûjtéskor külön kezeljék, így nem okoz gondot a helyszínen törté-
nõ szétválogatás. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalaispa Nonprofit Zrt. az idei év-
ben még két alkalommal biztosít lehetõséget a házhoz menõ sze-
lektív hulladékgyûjtésre. Az erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás
sárga színû zsákokba PET palack: (ásványvizes, üdítos palackok,) kila-
pítva – PP+HDPE muanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok –
Élelmiszer tárolására használt muanyag flakon, kanna kimosott álla-
potban – Fémcsomagoló anyagok (üdítos, sörös, konzervdobozok) –
Újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, pa-
pírtartalmú italos doboz kerülhet, melyeket az ingatlanok elõl visz el
a szolgáltató. Fontos! A gyûjtõzsákba, egyéb akár mûanyagból, akár
fémbõl készült tárgy (pl: virágcserép, törött edények, játékok, írósze-
rek, bútorok), ruhanemû, elektronikai tárgy és háztartási szemét nem
kerülhet. Az idei évbõl hátralévõ szállítási napok: 2015. november 7.
és december 5.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015. november 1-tõl vál-
tozik a kommunális hulladékszállítás rendje, 2015. november 1-
tõl 2016. április 30-ig heti 1 alkalommal, hétfõi napokon történik
a szállítás!

TISZTELT ZALAKAROSI LAKOSSÁG!

PROGRAMOK A FÜRDÕN
OKTÓBER 30. (PÉNTEK)

10-30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–13.00: Kreatív sarok: hal-
loween-i dekoráció készítés (Fe-
dett gyermekvilág)
13.00–17.00: Tökfaragás, töklám-
pás készítés (Élményfürdõ Déli
bejárat, Fedett gyermekvilág)
14.00: „Mesés dallamok” dalfelis-
merõ játék (Fedett gyermekvilág)
15.00–16.00: Halloween-i arcfes-
tés (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.30: Hugi néni bábszínháza
(Fürdõ fogadóépület, galéria, ját-
szóház)
17.00: „Szellemirtók party” álar-
cos mini diszkó (Fedett gyer-
mekvilág)
21.00–02.00: Éjszakai fürdõparty
a Fáraó Együttessel (Élményfürdõ)
Sztárvendég: Jolly és Suzy.
Belépõ: 2.490 Ft/fõ. Diák/gyer-
mek: 2.190 Ft/fõ

OKTÓBER 31. (SZOMBAT)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–13.00: Kreatív sarok:  feke-
te macska-, denevér álarc-, bo-
szorkány kalap készítés (Fedett
gyermekvilág) 
13.00–17.00: Tökfaragás, töklám-
pás készítés (Élményfürdõ Déli
bejárat, Fedett gyermekvilág)
14.00: Kvízverseny-Minden amit a
Halloweenrõl tudni kell! (Fedett
gyermekvilág)
15.00–16.00: Halloween-i arcfes-
tés (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.30: Hugi néni bábszínháza
(Fürdõ fogadóépület, galéria, ját-
szóház)
18.00–19.00: Tökmécses gyújtás
(Fürdõ elõtti sétány)
18.30–19.00: Tökkompozíciók
zsûrizése (Fürdõ elõtti sétány)


