Zalakaros város lapja

XXI. évfolyam 3. szám
Mérföldkövet jelent városunk
kulturális életében az a cd, melyet a Zalakarosi Kulturális Egyesület adott ki.
A Zene, dal, Zalakaros címet viselõ album városunk mûvészeti csoportjainak bemutatkozása, zenei
anyaga, a Dalárda-Vegyeskar, a Karos
Fúvósegyüttes, a Nõi Kar és a Vonós
Kamarazenekar zenei válogatása.
A cd-t a nemrégiben mutatták
be a Móra-iskolában, az arra felénekelt dalokból a mûvészeti
együttesek ízelítõt is adtak.
– Nagy álmunk vált valóra a zenei anyag kiadásával – mondta a
bemutatón köszöntõjében Grófné
Csatos Andrea, a kulturális egyesület elnöke. – Széles összefogással
jelenhetett meg ez a válogatás, az
önkormányzat mellett több vállalkozásnak is köszönhetõ a kiadása.
Nekik egy cd átnyújtásával is szeretnénk megköszönni azt, hogy
fontosnak tartották, hogy kulturális csoportjaink zenéje, munkája
másokhoz is eljusson, s akik komoly összeget áldoztak is erre.
Az összefogást emelte ki Novák
Ferenc polgármester is, aki úgy fogalmazott: a Zalakaros monográfia
és a Karosi Krónika mellett immár
ez a lemez is a város kulturális értékeinek sorát gyarapítja.
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Zene, dal, Zalakaros
CD-T ADOTT KI A ZALAKAROSI KULTURÁLIS EGYESÜLET

Zenél a Karos Fúvósegyüttes.

Dalárda-Vegyeskar katonadalokat is elõadott.

A Nõi Kar is közönség elé állt.

Az új cd-ket Grófné Csatos Andrea adta át.
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Metszések és fakivágások
ELKEZDÕDTEK A TAVASZI MUNKÁK
A KarosPark Kft. az
enyhe téli idõjárást kihasználva ellenõrzi és szükség
szerint elvégzi
az utcafák és
parkok fáinak
koronaalakító
metszését, figyelembe véve a jármû- és
gyalogos forgalmat.

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a város
területén felszámolt (tanúsítvánnyal nem rendelkezõ)
játszóterek
játékelemeit
Zalakaros Város Önkormányzata értékesíti.
Érdeklõdni és megtekinteni a KAROS-PARK Kft. telephelyén lehet munkanapokon 7–15 óra között.
Biczó Tamás
KAROS PARK Kft.
ügyvezetõ

Biczó
Tamás, a Kft.
ügyvezetõje lapunknak elmondta: a balesetek elkerülése érdekében
a veszélyes, korhadt, beteg fák kivágására is sor kerül. Nagyobb beavatkozást igényel a Rózsa utcai
vérszilva fasor, ahol számos fa tör-

zsén erõs repedések és korhadások
jelentkeztek, ami koronaalakító fiatalítással nem orvosolható, ezért kivágásuk szükséges.

Az ügyvezetõ ugyanakkor hangsúlyozta: a kivágott fák helyére az
egységes utcaképhez illeszkedõ facsemetéket ültetnek ki.

A 2006. évi Erzsébet programmal
kapcsolatos tájékoztató
A Kormány által támogatott ERZSÉBET PROGRAM KERETÉBEN a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 3 célcsoport számára (nyugdíjasok, fogyatékkal élõk és nagycsaládosok) írt ki SZOCIÁLIS ÜDÜLTETÉSI PÁLYÁZATOT. A pályázat a következõ honlapról érhetõ el: www.erzsebetprogram.hu.

A pályázatokat 2016. február 4. napjától lehet benyújtani.
KEDVEZMÉNYEZETTEK:
– nyugdíjasok esetében: azon belföldi illetõségû, öregségi nyugellátásban részesülõ, 60. életévét
betöltött személyek, akiknek a rendszeres, 2016. évre megállapított havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek.
– nagycsaládosok esetében: azon belföldi illetõségû, 18. életévüket betöltött magánszemélyek,
akiknek a családjában az egy fõre jutó rendszeres
havi jövedelem nem haladja meg a 2016. január 1-jén
érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy
annál több gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után – a pályázat benyújtása napján – családi pótlékra jogosultak.
– fogyatékossággal élõk esetében: azon belföldi illetõségû, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal
élõ személyek, akik a pályázat benyújtásakor fogya-

tékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegû családi pótlékban részesülnek, valamint a havi ellátásaiknak és jövedelmeiknek teljes összege nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot.
A pályázatok KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUSAN
érhetõk el, ezért a pályázat elkészítésében és lebonyolításában az alábbi ügyfélszolgálati helyeken kérhetnek segítséget az állampolgárok:
- Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási
Hivatal Kormányablak Osztály (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16.)
A pályázatok benyújtása nem helyhez kötött,
így a pályázók az ország bármelyik kormányablakában kérhetnek segítséget a pályázat elkészítésében.
Nagykanizsai Járási Hivatal

TISZTELT
LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzatának képviselõtestülete lakossági fórumot hirdet.
A FÓRUM IDÕPONTJA:
2016. FEBRUÁR 29. 18.00
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola, aula.
A fórumra tisztelettel
hívjuk és várjuk a lakosságot!
Zalakaros Város
Önkormányzata

ZÁRT ÜLÉS
Zöldterületi terv elkészítésére benyújtott pályázatokat bírált el zárt ülésen a képviselõtestület. A beérkezett ajánlatok alapján a terveket a Magnolit Kft. készíti el.
Ugyancsak zárt ülésen tárgyalták a Pályázatírásra, projektmenedzsmentre ajánlati
felhívás kibocsátása címû napirendet is, a feladatokra a Bonum Projekt Kft. kap megbízást.
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Elfogadták a város költségvetését
ELSÕSORBAN AZ UNIÓS PÁLYÁZATOKRA KÉSZÜLNEK FEL
Mind a város, mind a közös
önkormányzati hivatal költségvetését elfogadta a képviselõ-testület január 11-i ülésén. Településünk éves büdzséjének bevételi
és kiadási fõösszegét 980 millió
853 ezer forintban hagyták jóvá.
A napirend tárgyalása során
Horváth Vencel, a gazdasági és
pénzügyi bizottság elnöke hangsúlyozta: hosszas elõkészítés, több
tárgyalás után született meg a konszenzus a költségvetéssel kapcsolatban.
Mûködési célú támogatásokat
tekintve 460,3 millió forintra számíthat a város. Mint mondta: a mûködésekhez szükséges forrásokat
visszafogni, szûkíteni nem lehetséges, sõt, az állandó kiadások összegét növelni is kellett, mivel egyes
beruházások kapcsán újabb fenntartási kötelezettségek jelentkeznek ez évtõl. Konkrétan az ökotóprojektbõl fakadó költségekre mutatott rá a bizottsági elnök. A projekt ugyanis kötelezõ foglalkoztatást ír elõ, illetve a létesítmény mûködtetését, melynek összes költsége éves szinten 30 millió forintot
tesz ki. Horváth Vencel úgy fogalmazott: ez ékes példája annak,
hogy a költségvetésben vannak
kényszerpályák, ugyanakkor a testületnek határozott szándéka a feladatok megoldása.
Az intézmények esetében azok
létszámát nem korlátozza a testület, viszont a költségvetési szerveknél (így az önkormányzatnál, illeti a
közös önkormányzati hivatalnál) az
álláshelyek betöltése, valamint átcsoportosítása testületi engedéllyel
történhet – erre külön ki is tér az
elfogadott költségvetési rendelet.
A be nem töltött álláshelyek esetén
az itt felszabadult pénzek felhasználásához is a testület döntése
szükséges.
Fejlesztésekre – ahogyan Horváth Vencel fogalmazott – idén
szerényebb összeg, közel 90 millió
forint jut. A képviselõ-testület önrészek biztosítására, illetve a projektekre való felkészülésre (elõkészítés, tervezés) fordítja a források
jelentõs részét; a projektek között
kiemelt feladatként kezeli a testület az egészségház létesítését (a fejlesztés részleteirõl elõzõ lapszámunkban tájékoztatást adtunk – a
szerk.), illetve más, európai uniós

projektekhez való felkészüléshez a
szükséges összegek biztosítását. Az
önkormányzat fontosnak tartja a
gyógyhelyfejlesztési projekt megvalósítását, ennek részletei, a támogatási összegek azonban még nem
ismertek.
A fejlesztések kapcsán Kötõ Attila az utak felújításának fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy elõre meghatározott terv
megléte esetén a források hozzá-

rendelése is jobban tervezhetõ. A
bizottság elnöke válaszában elmondta: az említett ütemezés már
folyamatban van, a hivatal a közeljövõben javaslatot fog tenni annak
lépéseire.
A testület felhatalmazta a polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök befektetésére kincstárjegy és állampapír vásárlása, illetve betétbe történõ lekötés formájában. A hitelmûvele-

tekkel kapcsolatos hatásköröket
továbbra is a képviselõ-testület
gyakorolja.
A költségvetésben fontos szerepet kap a turisztikai feladatok megfelelõ szintû ellátásnak biztosítása,
így a város az elmúlt évinél tízmillió
forinttal nagyobb összeget biztosít
a turisztikai egyesületnek, illetve az
egyesület tdm pályázatához a céltartalék terhére ugyancsak tízmillió
forintot rendelnek hozzá.

Az ökotó mûködtetése jelentõs kötelezettségeket ró a városra.

Biztosítják a gyerekek elhelyezését
NYÁRI LEÁLLÁS
Már lehet elõre tervezni a kicsi gyermekek felügyeletét, illetve az ebédeltetés megoldását, hiszen eldõlt, hogy a Zalakarosi Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei, óvodai intézményegységében valamint a konyhán 2016. július 4-tól 15-ig lesz a nyári leállás.
Az önkormányzat azonban a galamboki önkormányzattal egyeztet arról, hogy az ottani és
a karosi óvodák a nyári leállásaik idejére a kölcsönösség elvének figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának lehetõségét biz-

tosítsák, így aki egyáltalán nem tudja megoldani
gyermeke elhelyezését a leállás idején, annak
sem kell kétségbe esnie.
A képviselõ-testület kormányrendelet megjelenéséhez igazítva módosította az óvoda és bölcsõde alapító okiratát is, valamint pályázat kiírásáról döntött az óvodavezetõi álláshely betöltésére vonatkozóan, mivel a korábban megbízott
vezetõ megbízatásának idõtartama lejárt.
Az intézményvezetõi álláshely július 3-tól tölthetõ be.

4

2016. február 18.

TOP listás Zalakaros
A BELFÖLDIEK KÖRÉBEN AZ EGYIK LEGKEDVELTEBB VÁROS VAGYUNK
A hazai termálfürdõvel rendelkezõ városok vendégforgalmát tekintve Zalakaros egyértelmûen javította
pozícióit. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Termál
Online által közzétett adatokból.
A vizsgálat a kereskedelmi szálláshelyekre terjedt ki; az ezeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján 2015-ben még mindig Hévíz volt
a legnépszerûbb termálfürdõs település, Zalakaros azonban az eddigi
helyét jelentõsen javította, s sikerült
Sárvárt is megelõznie.
A KSH adatai szerint Zalakaros
vendégforgalma tavaly 33 ezer éjszakával nõtt, s bár Sárvár is növekedést
tudott felmutatni, de a 4800 éjszakás
bõvülésük nem volt elegendõ a negyedik hely megtartásához, így a 4.
helyezés most Zalakarosnak jár.
Ha a belföldi vendégforgalmat
vizsgáljuk, akkor városunk kedveltsége még egyértelmûbben látszik,
ugyanis Zalakaros a belföldi vendégek második legkedveltebb települése, ebben a kategóriában pedig
Hévízt is maga mögé utasította.
Hévíz vezetõ szerepe a külföldi
vendégforgalmat tekintve azonban
vitathatatlan, ebben a sorban
Zalakaros az 5. helyen zárt 2015-ben.

Legnépszerûbb termálfürdõs települések a TELJES vendégforgalom alapján – 2015
(vendégéjszakák száma)

Legnépszerûbb termálfürdõs települések a BELFÖLDI
vendégforgalom alapján – 2015
(vendégéjszakák száma)

Legnépszerûbb termálfürdõs települések a KÜLFÖLDI
vendégforgalom alapján – 2015
(vendégéjszakák száma)

1. Hévíz ..........................923.539

1. Hajdúszoboszló ......553.803

1.

Hévíz ..........................569.177

2. Hajdúszoboszló ......854.948

2. Zalakaros ..............362.016

2.

Bükfürdõ ..................405.401

3. Bükfürdõ....................672.076

3. Hévíz ..........................354.362

3.

Hajdúszoboszló ......301.145

4. Zalakaros ..............462.205

4. Gyula ..........................333.429

4. Sárvár ........................270.516

5. Sárvár..........................457.357

5. Bükfürdõ ..................266.675

5. Zalakaros ..............100.189

6. Gyula ..........................382.453

6. Visegrád......................193.317

6. Hegykõ ........................79.912

7. Visegrád......................215.198

7. Sárvár..........................186.841

7.

8. Egerszalók ................187.850

8. Egerszalók ................165.230

8. Harkány ......................51.433

9. Harkány......................160.684

9. Cserkeszõlõ ..............117.590

9. Gyula............................49.024

10. Cserkeszõlõ ................130.197

10. Harkány......................109.251

10. Berekfürdõ ................24.376

Forrás: KSH / Termál Online gyûjtés

Megjegyzés: a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számát mutatják az adatok, a településeken mûködõ magánszálláshelyek (például apartmanok, vendégházak) adatai ebben nem szerepelnek. Fontos megemlíteni azt is, hogy elõzetes adatokról van szó, a statisztikák véglegesítésénél ezért
kisebb eltérések elõfordulhatnak a vendégéjszakák számában. Ezek azonban – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – nem jelentõs mértékûek.

Városnapi készülõdés
VENDÉGÜL LÁTJÁK A HELYBÉLIEKET
Zalakaros idén ünnepli várossá
avatásának 19. évfordulóját, az
ehhez kapcsolódó ünnepségsorozatra már most készülõdik a település vezetése.
A programok az elõzõ évek tapasztalatait is figyelembe véve állnak majd össze. Arról azonban már
a legutóbbi ülésén döntött a testület, hogy a városnapi rendezvényekre július 15–17. között kerül sor,
figyelembe veszik ugyanis, hogy
Zalakaros lengyel testvérvárosa,
Olesno ugyancsak Szent Anna napjához köti városi ünnepségét. Mivel
a két település delegációja kölcsönösen ellátogat egymás központi
rendezvényére, így azok idõpontját
is egymáshoz alakítják.
Mivel a városnap idegenforgalmi szempontból is kiemelt jelentõ-

Mosonmagyaróvár ..69.753

Az idei ünnepségsorozat július 15–17. között lesz (archív felvétel).

ségû, a testület úgy határozott,
hogy az mindig az Anna nap elõtti
vasárnapot megelõzõ hétvégén legyen, hogy a turizmusban érdekeltek is stabilan tudjanak tervezni ezzel.
A hivatalos ünnepségre július
15-én hagyományosan a Kertmoziban kerül sor, ezt követõen az
önkormányzat idén is szeretné
vendégül látni a zalakarosi állandó
lakhellyel, illetve tartózkodási helylyel rendelkezõ polgárait, akikre
ismét az erre vállalkozó egyesületek, intézmények, civil szervezetek
fõznek.
Hogy valóban a helybéliek részesülhessenek vendéglátásban, a
testület azt kéri mindenkitõl (és ezt
a maga idejében természetesen ismételten közöljük e lap hasábjain
is), hogy lakcímkártyáját hozza magával, hiszen ennek felmutatása jogosít majd a vendéglátásban való
ingyenes részvételre.
A rendezvényekre, vendéglátásra a testület 1,5 millió forintot különített el, a részletes programokról
Olvasóink tájékoztatást kapnak
majd.
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Rendszeres nyitva tartást szeretnének
A KÖZÖSSÉGI HÁZ FELADATAIRÓL TÁRGYALTAK
A Közösségi Ház elmúlt évérõl
és idei évi munkatervérõl is tárgyalt a képviselõ-testület a legutóbbi ülésén. Sinkovics Norbert,
az intézmény vezetõje úgy fogalmazott: az elmúlt év közmûvelõdési szinten sikeresnek mondható,
a tervezett programok közül szinte
mindent sikerült megvalósítani.
– Az egyik legfõbb feladatunk
volt, hogy csoportjaink mûködési
feltételeit biztosítottuk, fellépéseiket segítettük. Városunk lakossága
számára egész évben kulturális, közmûvelõdési, szabadidõs rendezvényeket szerveztünk. Rendezvényeinket az itt üdülõ vendégek is rendszeresen látogatták. Együttmûködõ
partnerként részt vettünk a Turisztikai Egyesület és a Fürdõ által szervezet rendezvényeken. Társadalmi,

politikai ünnepeinket méltó módon
megünnepeltük – fogalmazott az intézményvezetõ.
Sinkovics Norbert beszámolójában
szólt a városi és iskolai könyvtárban
folyó színvonalas munkáról, kitért a
kertmozi tavaly nyári problémáira
(ezekkel korábban már foglalkoztunk – a szerk.), a Karosi Ifjak Körére,
mely ez évtõl klubként mûködik tovább, illetve a nemzetközi kapcsolatok szervezésében és bonyolításában
végzett feladataikra.
Az ez évi feladatok között kiemelte például a Civil Ház nyitva tartási idejének szélesítését; jelenleg a
ház bejelentkezéssel mûködik ugyanis, a cél azonban az állandó nyitva
tartással történõ mûködtetés. Az
épületet elõadásokkal, gyermekmûsorokkal, játszóházzal, filmvetítések-

kel is szeretnék a lakosság számára
ajánlani a továbbiakban.
2016-ban várható a puchheimi
polgárok látogatása Zalakarosra, ennek koordinálása is a Közösségi Ház
feladata lesz. Sikeres testvérvárosi pályázat esetén pedig Nemzetközi Fúvósfesztiválnak adna otthont a város
az intézmény szervezésében.
A Kertmozi nyári mûködtetését
kiemelt feladatként kezelik. 2016-ben
is csatlakozni kívánnak a megyében
mûködõ Zala Pannon Nemzetközi
Mûvésztelep rendezvénysorozathoz,
melynek keretén belül 2-4 festõmûvészt lát vendégül Zalakaros.
A Közösségi Ház feladata a sportudvar mûködtetése is, ahol továbbra
is lehetõséget biztosítanak városunk
polgárainak a szabadidõ kellemes eltöltéséhez. A könyvtár esetében ki-

Zalakaros Város Értéktár
FELHÍVÁS!
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.) kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtásával, az Értéktár mûködésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával településünkön a Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár többcélú intézmény volt megbízva, ezt követõen pedig utódintézménye, a
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár vette át az eddigi feladatokat és nyilvántartásokat.
A Zalakaros Város Értéktár alakításában a közös „kincseskamra” feltöltésében bárki részt vehet.
Az értéktárak létrehozatalának célja:
• számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdekében, 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 elkészíteni. 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/) menüpont alatt.
Az elkészített javaslatokat elektronikusan a kozossegihaz@zalakaros.hu e-mail címre vagy postai
út esetén elektronikus adathordozón lehet eljuttatni 2016. április 30. napjáig Zalakarosi Közösségi
Ház és Könyvtár irodájába (8749 Zalakaros Zrínyi u. 2.)
A beérkezett – formai és tartalmi szempontból hiánytalan – javaslatokat a Zalakaros Város Értéktár Testület bírálja el.
Novák Ferenc
Zalakaros Város Települési Értéktár Elnök

emelt feladat az állomány számítógépes feldolgozásának folytatása,
bekapcsolódás az Országos Könyvtári Napok és a megyei Gyermekkönyvhetek rendezvényeibe, olvasótábor
szervezése.
A képviselõ-testület a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi
munkatervét elfogadta, hangsúlyozta
ugyanakkor, hogy a hatékony és eredményes munka érdekében szoros
együttmûködés szükséges az Turisztikai Egyesülettel, Turisztikai Nonprofit
Kft-vel, Zalakarosi Kulturális Egyesülettel és a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolával.

BÜSZKESÉGPONT
PÁLYÁZAT
’56-OS
EMLÉKMÛVET
KÉSZÍTTETNÉNEK
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pályázatokat írt ki a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. A pályázaton történõ részvételrõl városunk
képviselõ-testülete igenlõ
határozatot hozott a legutóbbi ülésén.
A pályázati kiírás lehetõségei közül Zalakaros a Büszkeségpont pályázatra nyújtja be anyagát, mely közterületi emlékmû állítására ad lehetõséget.
A pályázattal ötmillió forint támogatás nyerhetõ el,
melyet emlékmû készítésére
fordíthat a nyertes pályázó.
Városunk képviselõ-testülete korábban már megbízást
adott Béres János szobrászmûvésznek erre vonatkozó
tervek készítésére, a beadott tervek közül választottak is a képviselõk, így kedvezõ pályázati elbírálás esetén a megvalósításhoz hozzá
is foghatna a mûvész, illetve
az önkormányzat.
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Farsangi mulatság az Ezüst Klubban
Február 3-án tartotta az Ezüst Klub minden eddigitõl eltérõ, fergeteges bálját. Ötletekben gazdag jelmezekben búcsúztatták a klubosok a farsangot. A tagság zöme eddig szokatlan formában vette ki részét a farsangból. Külföldi és belföldi jelmezesek alakították a hangulatot. Hürrem
szultána, Cso-cso-szán, mama gésa, háremhölgy érkezett „külföldrõl”, a
hazaiakat úrinõ, jósnõ, elegáns úr, csitri Pöttyöske, nemzetiszín szalagos
kislány képviselték. Eljött Zorró Amerikából, akitõl a Három Macska Tenor
erõsen ijedezett is! Sokan voltak a roma csávók és csajok, még Hürrem
szultána is átalakult egy idõ után roma fiúvá, és az egyik roma lánnyal lejtett fergeteges táncot. A csapatban egy kedves örömlány is helyet kapott.
Két férfi klubtársunk fõzte a finom vacsorát, a társaság élõzenére mulatott. Pár órára egy cipész is rendelt a klubban, a rossz cipõket javította.
Vidám, színes, táncos farsang volt az idei, köszönet mindenkinek, aki beöltözött!
Pataki Jánosné

Jelmezekben kicsik és nagyok
Farsangoltak kicsik és nagyok iskolában, óvodában, bölcsõdében.
Most aztán valóra válhatott a
legkisebbek álma, lehettek képregény hõsök, hercegnõk és tündérkisasszonyok; a nagyobbaknál a feje
tetejére is állhatott a világ, hiszen
volt szerepcsere bõven, s a felsõsök
már egészen ötletes jelmezekkel is
felvonultak a farsang alkalmával.
A bemutató után vidám játékok,
zene és tánc következett, és bizony
jólesett a farsangi fánk is.

Valentin-nap
a karosi fürdõn

Éjszakai fürdõpartira várta Valentin-napon a párokat a Zalakarosi
Fürdõ.
A program rendkívül népszerûnek bizonyult, az est vendégeinek
Dobrády Ákos énekelt, de az éjszakai folyamán szauna szeánszokkal
is várták a közönséget. A Valentinnapi hétvégén a nap folyamán is
számos „szíves” programot kínáltak a fürdõzõknek, az animátorok
vezetésével így a gyerekek is remekül érezhették magukat.
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Február második hétvégéjén
rendezték meg a Zalakaros és
térsége labdarúgó kupát. A
résztvevõket – hat focicsapat játékosait - Novák Ferenc polgármester köszöntötte, aki a kistérségi társulás elnökeként üdvözölte a megjelenteket és nyitotta
meg a kupát.

Térségi labdarúgó kupa
SZÍNVONALAS MÉRKÕZÉSEK ZAJLOTTAK

A torna a Zalakaroson lejátszott
kupák közül az egyik legszínvonalasabb volt, a mérkõzések kiegyenlítetten kemények, férfiasak voltak,
de minden ütközés után kézfogással zárultak az akciók. Eredmények:
I. Galambok,
II. Zalakaros, III.
Nagyrada I., IV. Favágók (Galamboki
Fiatalok Társasága), V. MenDan, VI.
Nagyrada II.
Gólkirály: Illés Roland (Favágók).
Legjobb kapus: Horváth Roland
(Galambok). Legjobb mezõnyjátékos: Farkas Vilmos (Zalakaros).

2016. március 12-én, szombaton indul a III. Országfutás! Településünk ismét részt kíván venni
az egész országot megmozgató
rendezvényen!
Az országfutás lényege, hogy
bárki, bárhol vállalhat egy minimum
5 kilométeres szakaszt, melyet
egyedül vagy baráti társaságban lefut, legyalogol, vagy éppen kerékpárral, nordic walkinggal tesz meg.
Hogy mérhetõ legyen, hány kilométert tettünk meg együtt ezen a
napon, a résztvevõk a www.orszagfutas.hu oldalon ingyenesen regisztrálhatnak és feltölthetik a
megtett távot.
Az ingyenes regisztráció 2016. január 11-én indul és március 12. 14
óráig tart.
A zalakarosi futókat 2016. március 12-én 9.30-tól várják a
Tourinform-iroda elõtt, ahonnan
10.00 órakor indul a közösségi futás. A jelentkezõk ezúttal egy tókört tehetnek meg, melynek hoszsza 5 km, akinek kedve van, több
kört is futhat ezen az úton (a tókör
az újonnan létesített ökotó, az az

Országfutás harmadszor
A KAROSIAKAT ÖKOTÓ-KÖRRE VÁRJÁK
alatt futó új kerékpárút, tûzoltószertár, templom Tourinform-iroda
vonalát jelenti.)
A részletekrõl a helyszínen
Stégli János sportszervezõ ad majd
tájékoztatást. Szeretettel várnak
minden Országfutót!

EGY KIS
EMLÉKEZTETÕ

Várunk mindenkit, aki futva, gyalogolva, kerékpározva emlékezik
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseire.

A II. Országfutáson
2015 október 24-én
5.303 résztvevõ
összesen 52.304 km-t teljesített.
Az I. RunCard Országfutáson
2015 március 14-én
3.845 résztvevõ
összesen 46.733 km-t teljesített.

Program: Köszöntõ – bemelegítés és rajt.
Kis kör (2,5 km): Tourinform-iroda – benzinkút – termáltó –
Tourinform iroda
Nagy kör (5 km): Tourinform-iroda – Benzinkút – termáltó – kerékpárúton a Zalakomári útig és a Fõ úton vissza a Tourinform-irodáig.
A résztvevõket forró teával, üdítõvel, gyümölccsel, édességgel fogadjuk.
Információ: Stégli János – 30/227 3223

Találkozó: 2016. március 12. (szombat) 10 órakor
Zalakaros Tourinform Iroda elõtt
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Szabadság-on
az ország!
(2016. március 13–14.)
Helyszín: Gyógyfürdõ tér

MÁRCIUS 13. (VASÁRNAP)
16.00–24.00 Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
17.00–20.00 Népi játszóház
19.00– Zalakarosi Dalárda fellépése
19.30–24.00 Bál a Freya Band-del

MEGHÍVÓ!
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel várja településünk lakóit és vendégeit
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
megünneplésére, amely

MÁRCIUS 14. (HÉTFÕ)
16.00–24.00 Kézmûves vásár, borházak kitelepülése
18.00–20.00 Kézmûves foglalkozás gyermekeknek
19.00– Bottal-fogó táncegyüttes fellépése
19.30–24.00 100% magyar buli Dj. Shepherddel

2016. március 15-én (kedd) 17.00-kor lesz
a Batthyány-szobornál
(a Városháza mellett)
Program:
• Himnusz
• Ünnepi köszöntõt mond: Novák Ferenc polgármester
• Móra Ferenc Általános Iskola ünnepi mûsora
• Dalárda-Vegyeskar mûsora
• Szózat
Zalakaros Város Önkormányzata
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdõ téren kirakodóvásár, kézmûvesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket! A programokra a belépés ingyenes! A szervezõk a
programváltoztatás jogát fenntartják! Szervezõ: Zalakaros
Turisztikai Nonprofit Kft.

+36 93 340 421 www.zalakaros.hu

A VÁROSI
KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA:
Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda: 9.30–10.30
12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: 9.30–11.30
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

