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Történelmi helyzetet élünk
1848 HÕSEIRE, ESEMÉNYEIRE EMLÉKEZETT A VÁROS
– Ahogyan 1848-ban, úgy ma is
történelmi helyzetet élünk. Igaz ez
országunkra és településünkre egyaránt. Nemcsak az európai identitás,
a magyarság fogyása, a gazdasági és
talán társadalmi válságból való kilábalás kulcskérdés. Európa ma tele van
kérdésekkel, melyekre Magyarország
igyekszik az ország érdekeit védõ válaszokat adni. 168 év elszaladt, de a
lényeg nem változott. A Magyarország szuverenitásáért folytatott küzdelemnek soha sincs vége, ebben
csak magunkra számíthatunk. Tudjuk, mert megtanultuk: az összefogás, az igazságba vetett hit és a kitartás vezet gyõzelemre – minderrõl
Novák Ferenc polgármester beszélt az
1848-as forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett városi ünnepségen.
A Batthyány-szobornál tartott
megemlékezésen ünnepi beszédében
a polgármester rámutatott: mi Európa része vagyunk, és jövõjét a többi
nemzettel együtt akarjuk alakítani.
Az igazi gyõzelem pedig az, amikor
kivívjuk azok céljait, akik mögöttünk
állnak és bíznak bennünk.
– Egy ország akkor gyõztes ország, amikor képes megvalósítani,
amit polgárai akarnak. A 48-as fiatalok Magyarországot akarták gyõztessé tenni, a forradalmat a magyar
nemzetért vívták, nem mások ellen.
A mostani fiatal generáció már

örökségbe kapta a szabadságot, és
úgy van vele, mint a legtöbben,
akiknek nem kellett az életükkel fizetni érte: fogalma sincs róla, hogy
mi az valójában. Hogy micsoda felelõsséggel jár élni és nem visszaélni
ezzel a szabadsággal.
Az ünnepünk akkor lesz igaz, ha
átérezzük ezt a felelõsséget, és adósságunkat, amellyel ’48 hõseinek tarto-

zunk, életünkkel igyekszünk leróni,
hogy ne legyen hiábavaló akkori
szent áldozatuk.
Mint mondta: a felnõtteknek kell
példát mutatni a gyermekek elõtt
örökségünk megtartásával, ápolásával és gyarapításával, a jelen tisztességes megélésével, élhetõ jövõ tervezésével.
– Ha ezt sokan akarjuk, akkor

van jövõnk, akkor Zalakaros sikeres
lesz.
Beszédét követõen a Móra-iskola
hatodik osztályosai zenés-verses irodalmi összeállítással idézték meg a
’48-as forradalmi napokat, majd a
Dalárda-Vegyeskar ünnepi nótái következtek. A megemlékezés során
megkoszorúzták az elsõ felelõs kormány miniszterelnökének szobrát is.

A városi könyvtár nevében Horváthné Nagy Elvira, a Közösségi Ház nevében Sinkovics Norbert koszorúzott.

Az ovisok is tisztelegtek a '48-as hõsök emléke elõtt.

A hatodik osztályosok ünnepi összeállítása.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
1. Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételérõl szóló
15/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2.
§. ba.) bekezdése alapján pályázati eljárást
hirdet a nonprofit szervezetek részére az
alábbi célokra:
a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintõ évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g) Közbiztonság, bûnmegelõzés támogatása
h) Egyházi , vallási célok támogatása
i) Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közmûvelõdési tevékenység támogatása
k) Szociális, karitatív célú felhasználás
l) Zalakaros és kistérségben élõ gyermekek táboroztatása
m) Borturizmus népszerûsítése
n) Zalakarost népszerûsítõ kiadványok,
prospektusok,
o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció (pl. Véradások,
szûrõ vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására)
p) Idegenforgalmi szempontból jelentõs a
településen megvalósuló sport, kulturális rendezvény
r) Nemzetközi kapcsolatok céljára
s) Települési sportfeladatok céljára
sa) versenysport, utánpótlás nevelés
mûködési támogatása,
sb) eredményességi támogatás, ha a
sport támogatására fordított összeg
erre lehetõséget ad,
sc) diáksport támogatása,
sd) rendezvény-támogatás,
se) elõre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetõséget ad,
sf) sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg) sportlétesítmények felújításának,
fejlesztésének támogatása,
sh) új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására
fordított összeg erre lehetõséget ad.
Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja.
A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és
más szervezet részére támogatásként to-

vább nem adhatja. Ez alól kivételt képez,
amennyiben a támogatási szerzõdés a
képviselõtestület döntése alapján errõl kifejezetten rendelkezik.
2. A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi
szervezetek – alapítványok, egyesületek stb.
– (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a
munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a bíróság a pályázati kiírás
idõpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelõ tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen
folytatják vagy tevékenységüket Zalakaros
városának, az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételérõl szóló 15/2014.
(VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.)
pontjában nevesített céljaival összhangban
fejtik ki.
3. A pályázat benyújtásának határideje:
2016. március 31.
4. A pályázat benyújtásának címzettje:
Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.
5. A pályázat benyújtásának módja:
ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
6. A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselõtestület
dönt, legkésõbb a benyújtási határidõ lejártát
követõ soros testületi ülésen, azaz legkésõbb
2016. április 30-ig.
7. A döntést követõen a pályázók írásbeli
tájékoztatást kapnak a Képviselõtestület
döntésérõl. A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvetõ szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a
pályázat feltételeit részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képezõ Adatlap tartalmazza.
8. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az
önkormányzat által nyújtott támogatás kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos internetes honlapján www.zalakaros.hu valamint
a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.
Határidõ: 2016. március 11.(közzététel)
2016. április 30. (döntés)
Felelõs: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelõs: Dr. Szentgyörgyvölgyi
Eszter /Magyarné Kovács Judit
Zalakaros, 2016. február 25.
Novák Ferenc
polgármester

A pályázat elérhetõ a város honlapjának
aktuális hírei között és az alábbi linken:
http://www.zalakaros.hu/
varoshaza/aktualis-palyazati-felhivasok-/

DÖNTÉSEK
A ZÁRT ÜLÉSEN
 Jóváhagyta a testület a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület 2016. évi üzleti tervét. Az egyesület mûködéséhez ez évben 32 005 ezer forint támogatást biztosítottak, melybõl rendezvényekre 4,5
millió, marketingre 14 millió forintot különítettek el, a TDM pályázati önrészhez pedig 6,4 millió forintot biztosítottak. Az elkülönített összegeket az
egyesület kizárólag az arra meghatározott célokra fordíthatja.

Ugyancsak
elfogadták
a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
2016. évi üzleti tervét; a kft. mûködéséhez 27 230 ezer forint támogatást biztosítanak, melyet az üzleti tervében
rögzített céljaira használhatja fel, elsõdlegesen bér- és járulék valamint mûködési költségekre.
 Megszavazta a testület a Karos
Park Kft. idei évi üzleti tervét is. A felügyelõ bizottság javaslata alapján úgy
határoztak, hogy a kishaszon gépjármû
beszerzésének engedélye nem függ a
régi használaton kívüli géppark értékesítésétõl, a képviselõ-testület egyetértett azzal, hogy az ügyvezetõ a kft.
költségvetésének terhére szerezhet be
egy kishaszon gépjármûvet.
 Nem engedélyezte a képviselõtestület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalon belül a május 1-jétõl
nyugdíjba vonulás miatt megüresedõ
álláshely betöltését; a jegyzõ feladat
átcsoportosítással oldja meg a munka
további ellátását, az álláshelyet azonban nem szüntették meg. Egy másik hivatali álláshelynek az év második felében való megszüntetésérõl viszont
döntést hoztak.
 Eredménytelennek nyilvánították
az ökopartnál térfigyelõ kamerarendszer építésére beérkezett ajánlatokat, s
új pályázatot kiírásáról döntöttek. Az
élménytó és ökopartban vízi szökõkút
telepítésére és beüzemelésére benyújtott ajánlatok közül pedig a KerexÓbuda Uszodatechnika Kft. árajánlatát
fogadja el, melynek az ajánlati összege
bruttó 1.856.486 forint.
 A Zöld város kialakítása fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP2.1.2-15 felhívásra pályázatírási, projektmenedzsmenti, projekt elõkészítési, pályázatmenedzselési feladatok
ellátásával a keszthelyi Bonum Projekt
Mûszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft-t
bízták meg.
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Építik az új szállodát

TÖBB TÍZEZER ÚJ VENDÉGÉJSZAKÁT GENERÁLHAT
Megkezdõdött a fürdõ déli
bejárata és az Art Hotel közötti
területen a Park Inn négycsillagos
hotel építése.
Korábban már beszámoltunk az
építési szándékról, melyet most a
tényleges munkák követnek. A magánberuházásban készülõ négycsillagos Park Inn szállodát a Radison
szállodalánc standardja szerint alakítják ki, az épület közvetlenül, gyalogos hídon keresztül kapcsolódik
majd a Gránit Gyógyfürdõhöz.
A 236 szobás hotel szálloda

funkción kívül éttermekkel, konferencia termekkel, wellness részleggel rendelkezik majd.
Az építkezés az Üdülõsor vonatkozásában a parkolást tekintve kellemetlenséget okoz az autóval érkezõknek, hiszen megszûnt a fürdõ
ideiglenes parkolója. E helyett a
Sport utcában fekvõ üres önkormányzati telken alakítottak ki ideiglenes parkolót, ezt érdemes
igénybe venni, illetve a hozzánk érkezõknek parkolóhelyként ajánlani.
Novák Ferenc polgármester a
beruházással kapcsolatban elmond-

ta: „Büszkék vagyunk arra, hogy
Zalakaros megfelel magas minõségi
követelményeknek.
Várhatóan
Zalakarosnak évi legalább százezer
vendégéjszakát és több mint száz új
munkahelyet, több tízezres nagyságrendû fürdõbelépést létrehozó
fejlesztésrõl beszélhetünk a szálloda esetében, mely egészen más
vendégkört céloz meg, mint amely
eddig megfordult városunkban, illetve a szállodákban. A megvalósítandó szálloda stratégiai szerepet
tölthet be a fürdõ életében és a település turizmusában is.”

Felnõtt fitneszpark is létesült
A termáltó és ökopart projektnek része, mégis kevés szó
esett még róla. Az óriáscsúszda
melletti területen felnõtt fitneszpark létesült, melyet bátran lehet
használni azoknak, akik szívesen
hódolnak a kinti mozgásnak,
ugyanakkor abba örömmel építik
be a fitnesz eszközöket is.

ÓVODAI
BEIRATKOZÁS
A képviselõ-testület 2016.
április 25-26. 8-12 valamint 15-17
óra között határozta meg az
óvodai jelentkezések idõpontját.
Az óvodai beiratkozásról szóló
közleményt az önkormányzat
honlapján is megjelenítik.

Novák Ferenc polgármester elmondta: hazánkban egyre nagyobb
teret hódít az egészséges életmód,
a rendszeres testmozgás, s immár
Zalakaroson is elérhetõvé vált a
szabadtéri fitneszpark , ahol a friss
levegõn mozgathatjuk át, erõsíthetjük testünket.
– A gépek mindegyikéhez tartozik leírás, melyrõl a vendégek

megtudhatják annak helyes használatát, a testre gyakorolt hatását.
A parkban fellelhetõ derékmozgató gép, lábizom erõsítõ, több
mozgáskoordinációt javító eszköz,
karizom mozgató, sífutó, gyalogló,
vállízület gyógyító, masszírozó és
ingázó gép egyaránt – mutatott rá,
hozzátéve: a park a zöldfelület kialakításával válik majd teljessé.

NEGYEDSZÁZADOS
KAPCSOLATOT
ÜNNEPELNEK
Városunk
nemzetközi
kapcsolatai tekintetében kiemelten fontos az idei esztendõ.
A
németországi
Puchheim és Zalakaros testvérvárosi együttmûködésének 25. évfordulóját ünnepli.
Városunk e negyedszázados ünneprõl méltó módon
kíván megemlékezni, így április végén fogadja a bajor település delegációját. Miután
Puchheim nemcsak Zalakarossal, hanem Nagykanizsával is jubileumot ünnepel,
így a delegáció Nagykanizsa
vendégszeretetét is élvezi
egyúttal.
A hivatalos delegáción túl
a Német-Magyar Egylet szervezésében ebben az idõpontban
érkeznek
a
Puchheimi polgárok is mintegy 50 fõvel, a polgárok fogadása kölcsönösség alapján
történik.
Az önkormányzat a vendégek fogadására, a jubileum méltó megünneplésére
biztosítja a megfelelõ anyagi
feltételeket – errõl döntött a
képviselõ-testület a legutóbbi ülésen. A forrásokon túl a
városvezetõk a tervezett
programról is tárgyaltak.
A tervek szerint a delegációt és a bajor polgárokat érkezéskor az általános iskolában fogadnák. Az itt tartózkodásuk során kirándulást
terveznek számukra Kistolmácsra, majd ezt követõen a
Budafai Arborétumot tekintenék meg.
A delegáció ezt követõen
Nagykanizsa vendége az ottani városnapon.
A zalakarosi tartózkodás
során a puchheimieknek bemutatják a termáltavat és a
hozzá kapcsolódó fejlesztéseket, a vendégek részt vennének a strand megnyitóján,
s természetesen ünnepélyes
külsõséges között
a
Puchheim–Zalakaros 25 éves
jubileumról hivatalosan is
megemlékeznének.
Puchheimben a 25 éves jubileumi ünnepségre 2016. októberében kerül sor, melyre
várják a zalakarosi delegációt is.
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Korszakok
KRÉGÁR HAJNALKA TÁRLATA
Krégár Hajnalka Zalakaroson élõ festõ munkáiból nyílt kiállítás a Móra-iskolában a közelmúltban. Ahogyan a tárlat címe:
Korszakok is jelzi, a festõ eddigi életútjának, alkotási periódusainak terméseibõl ad ízelítõt.
A megnyitón Grófné Csatos Andrea, a Móra-iskola igazgatója elmondta: régóta figyelemmel kíséri Hajnalka munkásságát,
így örül annak, hogy most az iskolában is kiállíthatták festményeit. Az pedig külön öröm számára, hogy a festõben egyben az
egyik kis tanítványuk édesanyját is köszönthetik, s minden bizonynyal Hajnalka kisfia, Benedek is büszke lesz arra, hogy társai
anyukája munkáit láthatják az iskolában.
A kiállításon portrék, csendéletek, hangulatképek kaptak helyet, pasztell, akrill, olaj technikával készült képek, síktördelõs
festmények, illetve a magyar motívum világból táplálkozó alkotások egyaránt láthatóak a tárlaton, mindezek az egyes alkotói
korszakok technikái is egyben; a megnyitót a zeneiskola növendékeinek elõadása tette ünnepélyesebbé.

Fókuszban a nyári közbiztonság
IDÉN IS KAPNÁNK RENDÕRI ERÕSÍTÉSTA
A város közbiztonságának érdekében az idei nyári idegenforgalmi szezonban is fogadni kívánja az önkormányzat a rendõrség által a rendõri erõsítés
céljára Zalakarosra irányított
rendõröket, illetve tiszti fõiskolásokat.
A konkrétumokról a késõbbiek
folyamán Novák Ferenc polgármester egyeztet a nagykanizsai rendõr-

kapitányság vezetõjével. Az erre
vonatkozó döntést a márciusi soros
ülésen hozta meg a képviselõ-testület.
A nyári idegenforgalmi szezonban a fokozott rendõri jelenlét biztosítása érdekében jól bevált gyakorlat, hogy a Készenléti Rendõrség állományából rendõri létszámot
vezényelnek a zalakarosi rendõrõrsre. Az elõzõ évek gyakorlatának
megfelelõen a rendõrkapitányság

idén is megerõsítené a város közbiztonságát. Múlt évben 6 fõ teljesített szolgálatot a július 1-tõl augusztus 31-ig terjedõ idõszakban,
ehhez kért a rendõrség az önkormányzat részérõl hozzájárulást,
mely a szállás és ellátás költségét jelentette. A szállást a Sport Centrum
„B” épületében biztosította a város, erre az idén is lenne lehetõség
– hangzott el a napirend tárgyalása
során.

ISTENTISZTELETEK
A CIVIL HÁZBAN
Történelmi egyházak is
térítésmentesen használhatják a Civil Házat – ezzel a kiegészítéssel módosította a
közelmúltban a képviselõtestület a Civil Ház igénybe
vételére vonatkozó szabályzatát.
A változtatás a református gyülekezet vezetõje, Kovács István tiszteletes kérése
nyomán került be a szabályzatba.
A tiszteletes elmondta:
szeretnének az istentiszteletek és kiskörben levõ gyermekfoglalkozások tartására
alkalmas helyiséget biztosítani református gyülekezetük számára. A lelkész vasárnap és ünnepnapokon 1-1
órás istentiszteletet tart, ezzel egy idõben felesége a
gyermekek számára vezet
szervezett foglalkozást. Elõre egyeztetett idõpontban
szeretnének fogadó órát, találkozót és egyéb gyülekezeti alkalmakat tartani. Szolgálatuk végzéséhez egy stabil
hely fenntartása elengedhetetlen, viszont anyagi lehetõségeik nem engedik meg,
hogy saját épülettel rendelkezzenek, ezért a Civil Ház
használatát térítési-bérleti
díj nélkül kérték. Ehhez adta
meg hozzájárulását a testület, így a húsvéti református
istentiszteletekre is már a Civil Házban kerülhet sor.
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Elfogadták a város egységes marketing tervét
HANGSÚLYELTOLÓDÁS ONLINE IRÁNYBA
Egységes marketing tervet
fogadott el a közelmúltban a
képviselõ-testület. Hogy mit is
jelent mindez, milyen elõnyökkel jár ez a város egészére, illetve a szálláskiadókra nézve, errõl
beszélgettünk Kovács Szabolcscsal, a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõjével.
– A marketing koncepciónk kiindulópontja, hogy a jövõben a
város és a látogatók igényeinek
megismerését követõen alakíthassuk ki stratégiánkat, és a lehetõ leghatékonyabb csatornákon
keresztül kommunikáljunk célcsoportjainkkal. Kiemelt feladatunk
olyan marketingtevékenységet
folytatni, amelyet alapos célcsoport elemzés elõz meg, egy részrõl a költséghatékonyság miatt (a
kampányokat sokkal célzottabban lehet folytatni), más részrõl
lojalitást lehet építeni, ezáltal
erõsítve látogatóinkban a márkahûséget, azaz a Zalakaros mint
„márkanév” iránti elkötelezettséget.
– Milyen konkrétabb lépéseken keresztül lehet ezt megvalósítani?
– A célok elérése érdekében
fejleszteni kívánjuk a város termékkínálatát, melynek keretében
programjaink és csomagajánlataink élmény elemei ipad-eken keresztül is elérhetõekké válnak
egy egyedi fejlesztésû applikáció
segítségével. Általában is minden
eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezünk az internet adta lehetõségekre. A turisztikai navigátor
és kártyarendszer bevezetésével
minden szolgáltatót helyzetbe
hozunk, hiszen a desztináció épített és természeti környezetének
megjelenítésén túl a szolgáltatók
is megjelenhetnek Poi-ként. Az
ingyenes wifi hálózat megvalósulásával a turisták azonnal meg
tudják osztani ismerõseikkel az
élményeiket, illetve testre szabható, valós idejû információkat
tölthetnek le. A rendezvényeink
hang- és fénytechnikájának fejlesztésén túl telepíthetõ pumpa
pálya beszerzését tervezzük,
amely új, szezonon kívüli turisztikai csomagok és garantált programok alapjául szolgál. ( A pumpa
pálya egy szabályos 30-50 cm magas és 2-2,5 méter hosszú hullámokból, döntött kanyarokból álló
kerékpáros pálya – a szek.)

– Említette az internet jobb
kihasználását. Ez az online kampányokra is vonatkozik? Azaz
várható esetleg hangsúlyeltolódás az online megjelenések irányába?
– Egyértelmûen. Az online
marketing eszközök fokozottabb
alkalmazása, valamint hatékonyságmérésen alapuló folyamatos
monitoringja elengedhetetlen
marketing
tevékenységeknek
számítanak napjainkban. A megújuló turisztikai weboldalnak,
valamint a turisták igényeire szabott online kampányainknak köszönhetõen (Google Adwords,

ok online felületein, banner,
advertorial és hírlevél megjelenésekkel.
A városnak csak azokon a kiállításokon kell részt vennie, amelyek a részvétel értékarányossága
mellett valóban hozhatnak további látogatókat. A részvételt a
város és a fürdõ együttmûködésében, illetve partner szervezeteinkkel közös standon tartjuk elképzelhetõnek. A vásári szerepléseink hatékonyságát a jövõben a
kérdõívek mellett offline mérési
technikákkal kívánjuk ellenõrizni
(pl: egyedi kód, email megadásával)

ki, akikkel késõbb társfinanszírozású kampányokat is indíthatunk.
A város pr-tevékenységét professzionális ügynökség bevonásával kívánjuk megerõsíteni, melynek médiakapcsolatain keresztül
országos volumenû integrált
kampányokat tudunk lefolytatni.
Terveink között évi 2–3 kiemelt
kampány szerepel, melyhez
komplex online és print megjelenések társulnak.
Aktuális továbbá egy letisztult
brand-en nyugvó imázsfilm elkészítése is, amely Zalakaros fõ attrakcióit a célcsoportok igényeinek megfelelõen mutatja be a
hat érzéken
keresztül.
– A folyamatos
kihívásoknak megfelelõen tudnunk kell
megújulni,
alkalmazkodni mind
a szolgáltatások, mind
azok értéke s í t é s e ,
„ e l a d á s a”
terén
–
emelte ki az
egységes
m a r ke t i n g
terv lényeg
é
t
Czirákiné
Pakulár Judit turizmusért felelõs
alpolgármester. –
Újraértelmezik a kiállításokon való személyes részvételt is.
Az új, átfogó markeFacebook PPC, EDM kampányok,
Emellett nagyobb hangsúlyt ting terv alkalmas arra, hogy a
kiemelt megjelenések utazási szeretnénk helyezni a komplex, turisztikai szolgáltatások és a
portálokon) milliókhoz juttathat- egyedi gyógyászati csomagok ki- kommunikáció terén egyaránt
juk el turisztikai termékeinket, dolgozására, a külföldi egészség- megújítsuk a települést, a jelenprogramjainkat. Az online kam- biztosítók megkeresésére, orvo- legi trendeknek megfelelõen az
pányok további elõnye, hogy sok érdekeltté tételére Zalakaros online kommunikációra és a
azok kiértékelésébõl fontos in- mint gyógytermék népszerûsíté- social mediára (így például a
formációkhoz juthatunk a láto- sében. A személyre szabott keze- Facebook-ra) helyezve nagyobb
gatók szokásaira vonatkozóan, és lésekkel új célcsoportokat is meg- hangsúlyt. Nagyon fontos szemha szükséges, a kampányokat célozhatunk.
pont, hogy ezeknek a tevékenyazonnal módosíthatjuk, korrigálA testvérvárosi kapcsolatain- ségeknek a bevezetésével, haszhatjuk. A külföldi vendégéjsza- kat és egyéb, saját kapcsolati tõ- nálatával a hatékonyság is mérhekák növelését a vásári megjele- kénket is kézzelfogghatóan sze- tõ lesz, így a folyamatos monitonések újraértelmezésén túl, retnénk Zalakaros marketing cél- rozás mellett szükség esetén móonline média kampányok indítá- jainak szolgálatába állítani. Ezen dosítani is lehet az irányon. A
sával kívánjuk megvalósítani el- kezdeményezések közül a buda- váltástól több vendéget, nagyobb
sõsorban ausztriai és németor- pesti dentálokkal tervezett stra- ismertséget, erõsebb Zalakaros
szági utazási portálokon, szaklap- tégiai együttmûködést emelném brandet remélünk.
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A karosi tanítók legkiválóbbika
135 ÉVE SZÜLETETT, 60 ÉVE HALT MEG HUSZÁR GYÕZÕ
Településünk egyik legkiválóbb elméjérõl utoljára a Karosi
Krónika 2012. szeptember 6-i
számában jelent meg egy írás,
melyet még kettõ követett
Mihovics István tollából-aki egykoron Zalakaroson tanácselnök,
majd titkár volt.
Huszár Gyõzõ (1881. január 10. –
1956. február 18.) emléke, ha el is
veszne az emberek emlékezetében, könyvei által azonban örökre
megmaradt, mûvei halhatatlanná
tették a nevét. 1899-tõl tanítóskodott különbözõ helyeken, 1918 és
1940 között volt Zalakaros tanítója, de 1956-ban bekövetkezett haláláig Zalakaroson élt. Szlovák, német, francia, olasz, latin, görög
nyelven beszélt.
Tudományos munkát folytatott
a neveléstan, a filozófia, az algebra, a felsõfokú matematika területén.
„A logika megtanít minket
gondolkodni, hogy az igazság birtokába juthassunk; az ismerettan
megmutatja az ismeretszerzés for-

rásait és tudásunk megbízhatóságát; a metafizika pedig a gondolkodás törvényeinek a helyes alkalmazásával a lénynek és tulajdonságainak a megismertetése által az
istentanban az Isten megismeréséhez vezet minket, hogy végül az
erkölcsbölcselet megmutathassa
az Istenhez emelkedés útját.” –
írta A bölcselet címû könyv 6.
kötetének elõszavában. (Szerzõi
magánkiadás, Budapest, 1940)
Három kötetes neveléstana
1396, hét kötetes bölcselete 1658
oldal!
A különös neveléstan könyvében foglaltakról így ír (Szerzõi kiadás, Budapest, 1934, Készült a
Korda R.-T. nyomdájában):
„Mivel már ismerjük a nevelés
lényegét, eszközeit, tulajdonságait,
a nevelõket, azért áttérhetünk a
nevelés tényének a végrehajtására.
Ez a különös neveléstan feladata.
Itt két út áll elõttünk. Az elsõ az,
hogy tárgyalhatjuk a nevelést tényének végrehajtásában általában,
vagyis tekintet nélkül az egyes
meghatározott nevelõk mûködé-

sére, és csak azután térnénk át az
egyes meghatározott nevelõkre: a
családra, az egyes iskolákra stb. A
második út pedig az, hogy a nevelés tényének a végrehajtását mindjárt összekötjük az egyes nevelõk
eljárásával. Mi a második utat választjuk, mert célszerûbb, amennyiben a nevelés mozzanatainál
szorosabb következetességgel haladhatunk elõre, ha megmondjuk
azt is, hogy az egyes meghatározott nevelõknek mi a kötelességük. De célszerûbb azért is, mert
elkerülteti a folytonos ismétlést,
ami az elsõ útnál lehetetlen.”
Köteteket írt a diffrenciál számításról, az integrálszámításról és
folytathatnánk a sort. 1938-ban,
országos periodikában (Nemzetnevelés) jelent meg a „Néhány szó
a tanítóakadémiáról és líceumról”
címû cikke. Néhány könyvét pártfogoltjának, Béli Józsefnének (Õ
1954-ben került Karosra) ajándékozta.
Pfeifer János, másik híres szülötte
a
településünknek

(1909–1981), – aki 35 évvel ezelõtt
hunyt el és kivánsága szerint
Zalakaroson temették el – Huszár
Gyõzõt tanítójának, jótevõjének
mondta, és zseninek nevezte õt.
(Családja viselte gondját Huszárnak, így kerültek egymás mellé a
karosi temetõben).
Nem egyszerû körülmények között hihetetlenül értékes és példamutatóan termékeny életút az
övé, melyet azóta se szárnyaltak
túl településünkön.
Emlékét mindnyájunknak kötelessége ápolni, tisztelegni e kiváló
tanító és tudós elõtt.
Ami már csak apró helyi érdekesség, hogy neve elsõként merült
fel a jelenlegi iskola névadójaként,
1998-ban. (Ezen kívül még több
név is merült fel akkor javaslatként: dr. Pfeifer János, Tamási
Áron, Deák Ferenc, a Magyar–Bajor Barátság Iskolája, Keresztury
Dezsõ és Móra Ferenc.) A döntés
pedig közismert: Móra Ferenc nevét viseli 18 esztendeje az iskolánk.
Novák Ferenc

APU, TE VAGY A LEGJOBB!
APÁK HETE A BÖLCSIBEN

A hagyomány szerint március
19., Szent József ünnepe az Apák
napja.
A zalakarosi bölcsõde jeles
napjai közül ez az egyik legkedveltebb. Talán, mert mindig megérinti, meghatja a hétköznapokban
oly erõs apukákat! Ez bizony most
sem volt másként.
– Ezen a héten a délelõtti kez-

deményezések során olyan események történnek, melyek az
édesapákról szólnak. Újra elõvarázsoljuk a „betlehemi családot”;
elmeséljük a „betlehemi mesét”.
Megelevenedik „József, az édesapa” kedves alakja. Majd közös
társalgás következik, ki-ki a saját
családjáról beszélhet: mit szeret
az apukája, mi a kedvenc étele-

itala, mivel foglalkozik a munkájában. Aztán minden kisgyermek,
még a legapróbbak is, kisgyermeknevelõikkel együtt ajándékot készítenek – számolt be errõl
a rendkívüli napról Tóth Tímea
bölcsõdevezetõ. – Közösen sütit
sütnek az édesapáknak. Nagy
lelkesedéssel, vidáman szorgoskodva telnek mindig ezek a per-

cek! Március 19-éhez közeli napon, a délutáni hazaadás során
meghitt körülmények között
történik a meglepetés ajándék
átadása és a megható köszöntés.
Ki ekkor, ki pedig otthon mondja el ezeket a kedves szavakat:
„Tiszta szívbõl kiáltom,Te vagy
nekem a legdrágább apukám a
világon!..”
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Futott az ország, futott Zalakaros
Ötven résztvevõ 170 kilométerrel járult hozzá idén március
12-én ahhoz, hogy immár harmadik alkalommal is jelképesen körbefuthassuk az országot.
Zalakaros ugyanis most is csatlakozott az Országfutás rendezvényhez, melynek célja, hogy nemzeti
ünnepünkhöz (jelen esetben március 15-höz) kapcsolódóan, az ünnep
elõtt is tisztelegve, jelképesen fussák körbe az országot a vállalkozó
kedvû, mozogni szeretõ emberek.
A futókat, illetve a kerékpárral,
sõt futó-babakocsival érkezõket
Stégli János, a város sportszervezõje köszöntötte, majd a résztvevõk egy rövid bemelegítést követõen nekivágtak a kijelölt távoknak. Bár az eredeti felhívás úgy
szólt, hogy legalább öt kilométert
vállaljon mindenki ezen a napon,
a kicsik kedvéért a szervezõk egy
2,5 kilométeres szakaszt is beiktattak, az edzettebbek pedig fel-

hívásnak eleget téve az öt
kilométeres
útvonalon futhattak.
A
résztvevõk futás
közben
megcsodálhatták a város új
létesítményét,
az öko-tavat
és a körülötte
létesített játszóteret,
a
meseerdõt, és
végigfuthattak
a nemrég felavatott kerékpárúton is; a
jólesõ
futás
után a kerékpáros centrum
elõtt frissítõvel
várták õket a szervezõk.
Az Országfutáson március 12-én
összességében 7985 fõ 70.965 km-t

ORSZÁGFUTÁS HARMADSZOR

teljesített, s ha azt vesszük, hogy az
országhatár hossza 2.246 km, akkor
elmondhatjuk, hogy bõven túltelje-

BORVERSENY
A Dél-Zalai Hegyközség 2016. április 8-án (pénteken) Nagyradán az Általános Iskolában tartja a
soron következõ termelõi borversenyét.
A borversenyen való általános részvételi feltételek megegyeznek az elõzõ évivel, azaz a borok bírálatát szakértõkbõl álló bizottság végzi, amely értékelés alapján oklevelet ad ki. Aki a borversenyen
részt kíván venni, annak fajtánként 2 db mintát kell
leadni.
Leadási idõpontok:
– 2016. április 4. (hétfõ) 9-12;
– 2016. április 5. (kedd) 13-16;

– 2016. április 6. (szerda) 9-12 óra között a hegyközség irodájában (8746 Nagyrada, Kossuth L. út
51.).
– A 2016. április 6. (szerda) 12 óra után beérkezõ
minták már nem vehetnek részt a borversenyen.
Leadási helyszín:
Nagyrada, Kossuth 51. (Hegyközség iroda)
A borversenyre a mintákat 0,75l-es üvegpalackban kérjük leadni! Egy minta bírálati díja 500 Ft,
minden további minta 300 Ft. Az üvegeket kérjük
címkével ellátni a következõk szerint: a termelõ neve, címe, évjárata, fajtája, és termõhelye.

FIGYELEM!
FELHÍVÁS A ZALAKAROS VÁROS BORA CÍM ELNYERÉSÉRE
A borverseny keretében minõsítik azokat a borokat is, amelyek pályáznak a Zalakaros Város bora cím
elnyerésére. Zalakaros Város fehér bora illetve vörös bora cím, elnyerési feltételei a következõk:
• elõzetes bejelentkezés a Közösségi Háznál (2016. április 5-én 16.00-ig),
• a fehérbor és a vörös bor esetében is a valaha volt Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség
(Galambok-Miháldi, Zalakarosi, Garabonci, Nagyradai és Pogányvári Hegyközség) települései
területén termett szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább 500 liter áll a termelõ rendelkezésére
(egy edényben) a verseny idõpontjában;
• származási bizonyítvánnyal (hegybírótól) és OBI vizsgálattal rendelkezik, a szakmai zsûri ajánlását
bírja.
• város bora versenyen résztvevõknek összesen 3 db mintát kell leadni
Egyéb feltétel: a cím elnyerése esetén a termelõ hajlandó az önkormányzat számára a kívánt mennyiséget elõre egyeztetett áron eladni.
INFO:
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2. – Mobil: 30/983-3944

sítették a vállalást, s ehhez a
zalakarosiak és a környékbõl érkezõk is hozzájárulhattak.

PÁRBAN
A BALCSI KÖRÜL
Újabb elismerésre méltó
teljesítményrõl adhatunk
számot lapunkban: párban,
négy nap alatt futotta körbe
a Balatont Szabadicsné Madaras Katalin és Szabadics
Attila.
A Zalakarosi Futrinkák
tagjai bebizonyították, hogy
nem csupán a magánéletben, de a sportban is tökéletes társai egymásnak: a négy
nap alatt egyenként több
mint 100 kilométert futottak
le a Balaton Szupermaraton
Balaton kerülõ versenyen,
19:04:05-ös idejükkel a rendkívül elõkelõ 19. helyen végeztek a vegyes párosok
versenyében.
A házaspárnak ezúton is
õszintén gratulálunk az embert próbáló küzdelem teljesítéséhez, s elismerés illeti
az õket kísérõ Kovács Zoltánt is, aki a szállítást, egyéb
koordinációs
feladatokat
vállalta magára a négy nap
során.
A futók ezúton is köszönik Molnár Tamás edzõ felkészítõ munkáját.
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Húsvéti Egészség hétvége
Helyszín: Zalakarosi Fürdõ
Idõpont: 2016. 03. 26–2016. 03. 28.
MÁRCIUS 26. (SZOMBAT):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „Hesperidák kertje” gyümölcsõrleményes szauna szeánsz
(Szauna udvar)
14.30: Tibeti jóga (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Mézes-mákos szauna szeánsz (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
MÁRCIUS 27. (VASÁRNAP):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kókuszos-vaníliás szauna szeánsz (Szauna udvar)
14.30: Alakformáló torna (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Nádcukros szauna szeánsz (Szauna udvar)
15.30: Aquazumba (Élményfürdõ)
MÁRCIUS 28. (HÉTFÕ):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „Nemes fûszerek varázsa” szauna szeánsz (Szauna udvar)
14.30: Pilates (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Szauna szeánsz- jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

HÚSVÉTI NYUSZI BULI
MÁRCIUS 25. (PÉNTEK):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „Okostojás” logikai fejtörõ
(Fedett gyermekvilág)
13.00: Húsvéti társasjáték (Fedett
gyermekvilág)
14.00: Csúszdabajnokság (Fedett
gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)

11.00–12.00: Kreatív foglalkozás:
tojás díszítés, nyuszi -, bárány-,
csibe figura készítés (Fedett
gyermekvilág)
13.00: „Vízi fánk” futam (Fedett
gyermekvilág)
14.00: Tojáskeresõ kincsvadászat
(Fedett gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
16.00: Ici-pici Kölyök Party a Mini
Wolf zenekarral (Fedett gyermekvilág)

MÁRCIUS 26. (SZOMBAT):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–12.00: Kreatív foglalkozás:
húsvéti dekoráció, nyuszifüles
fejpánt készítés (Fedett gyermekvilág)
13.00: Nyuszi mesék-mesetorna
kicsiknek (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Pöttyös labdák viadala” vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Nyuszi buli (Fedett gyermekvilág)

MÁRCIUS 28. (HÉTFÕ)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–12.00: Kreatív foglalkozás:
tojás díszítés, tojástartó kosárka,
húsvéti képeslap készítés (Fedett
gyermekvilág)
13.00: Locsolóvers mondó verseny (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Nyuszi hopp” ügyességi
vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mutyi bohóc vidám gyerekmûsora (Fedett gyermekvilág)

MÁRCIUS 27. (VASÁRNAP)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)

A szervezõk a programváltozás
jogát fenntartják.

Költészet Napja
Sok
szeretettel
meghívjuk Önt és
kedves családját a
2016. április 8-án
(pénteken) 17.00 órakor tartandó teaházas, verses-zenés ünnepségünkre!
Helyszín: Zalakarosi
Móra Ferenc Általános Iskola (Zalakaros,
Liget u. 28.)

Fellépõ: Igricek Együttes
A belépés ingyenes!
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

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

