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Innovációs díjat nyert a fürdő
A SÓS VIZŰ MEDENCE NYERTE EL AZ ÍTÉSZEK TETSZÉSÉT
Zalakaroson rendezte meg
közgyűlését a Magyar Fürdőszövetség november 19-én és 20-án.
A kétnapos, 200 fős szakmai
konferencián a magyarországi
fürdőszakma vezetői vettek
részt.
A közgyűlés első napján díjátadó keretében adták át a Magyar
Fürdőinnovációs Díj 2019 elismeréseket, valamint sor került a Nemzeti Tanúsító Védjegyek átadására
is.
A Zalakarosi Fürdő szakmai
munkája, fejlesztései elismeréseként átvehette a Magyar Fürdőinnovációs díjat.
Cziráki László vezérigazgató elmondta: a Magyar Fürdőinnovációs Díjat hagyományteremtő szándékkal hirdette meg a Magyar
Fürdőszövetség, ebben az évben
első ízben, az ESPA – Európai Fürdőszövetség Innovációs Díjának
alapul vételével.
A díjat négy kategóriában hirdették meg, a Zalakarosi Fürdő két
kategóriában adott be pályázatot:
egyik az egy elektronikus hibajegykezelő szoftver és rendszer,
amely az idén készült el, a másik
pedig a gyógycentrum sós vizű
medencéjének kialakítása.
Az utóbbival innovatív fürdőszolgáltatások kategóriában első
helyen végzett a fürdő.
Amint arról korábban több
ízben is beszámolt lapunk: a gyógycentrumot 1992-ben adták át,
és az elmúlt 27 évben a létesítmény zászlóshajója volt, amely
idén teljes körű felújításon esett
át, beleértve a gépészetet és a
belsőépítészeti kialakítást. Itt
hozták létre a különleges sós
vizű medencét is.
A kategória nyerteseket 1-1
millió forinttal, sajtó- és marketing
támogatással jutalmazzák, valamint a Magyar Fürdőszövetség átvállalja az ESPA Innovation Awards
nevezési díját, amennyiben megpályázzák azt.
Cziráki László vezérigazgatótól

megtudtuk: az önkormányzattal
közös stratégiai cél az elmúlt
években intenzív fejlődésnek in-

dult borturizmus és a szezonhos�szabbítási program erősítése. Az
önkormányzat meghirdette a Sző-

lőhegyi Pikniket Márton-napon,
térségi borászatok részvételével.
A kezdeményezéshez a Zalakarosi
Fürdő is csatlakozott és a borturizmus erősítése érdekében meghirdette a Zalakarosi Fürdő Bora borversenyt.
Az eredményhirdetésre és a
nyertes borok bemutatására a fürdőszövetség közgyűlésén került
sor. Fehérbor kategóriában: Víg
Zsolt – Kabar 2018, gyöngyöző bor
kategóriában: Dóka Éva – Muscatello és vörösbor kategóriában: a
Kányaváry Borbirtok – Katarzis
2017 bora nyert.
Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere gratulációját fejezte ki,
valamint a bor város életében betöltött szerepéről szólt az átadás
során.

Kezdődhet a munka
ÚJ GYÓGYHELYKÖZPONTOT ALAKÍT KI A VÁROS
Új városközpont kialakítása kezdődött
meg mintegy 1,7 milliárd forint beruházással
városunkban, erősítve
a gyógyhelyi karaktert.
A munkálatok indulását alapkő letétellel
jelezte az önkormányzat, az ünnepi eseményen részt vett Manninger Jenő kormánypárti
térségi országgyűlési
képviselő, Novák Ferenc
polgármester és mindazok, akik a munkák előkészítésének, lebonyolításának részesei.
(Folytatás
a 3. oldalon.)

Novák Ferenc, Szabadics Attila, Manninger Jenő és Bene Csaba.
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Személyi, gazdasági kérdésekről döntöttek
ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNT...
Novemberi soros ülésén számos fontos kérdést vitatott meg
a képviselő-testület zárt ülés keretében. Ezek döntéseiről az alábbiakban adunk tájékoztatást.
Nem indít kártérítési peres eljárást a termáltó vízelfolyásával kapcsolatban az önkormányzat – döntött a képviselő-testület zárt
ülésének keretén belül. Az érintett
cég kártérítési ajánlatát elfogadták,
ugyanakkor további tárgyalásra hatalmazták fel a polgármestert a
kártérítési összeg tekintetében.
Határozatlan időtartamra javasolták meghosszabbítani a Zalaerdő Zrt-vel az Erdészkilátó működtetésére vonatkozó szolgáltatási
szerződést, az elmúlt évi kondíciókkal felhatalmazták a polgármestert
a tárgyalásokra.
Egy szerződésbe foglalja az ön-

kormányzat a víziközmű-rendszerek üzemeltetési jogviszonyait. A
szerződés többek között rögzíti
majd, hogy a Zalakaros város és
térsége szennyvízelvezető rendszere és szennyvíztisztító telepe
elnevezésű víziközmű rendszerhez
tartozó víziközmű vagyon jelentős
része a „Kis-Balaton II/1. szennyvízelvezetési alrégió” elnevezésű állami beruházás keretében valósult
meg. A megépült zalakarosi kommunális szennyvíztisztító, a Zalaszabar főmű és Garabonc-Nagyrada-Zalamerenye községek főművi
szennyvízelvezető rendszeréhez
tartozó víziközművagyon mind a
mai napig nem került tulajdonba
adásra az érintett ellátásért felelősök részére, így a szerződés rögzíteni fogja, hogy a víziközmű-rendszerben a tulajdoni viszonyok
jelenleg rendezetlenek.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján
végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sűrűn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után kerülnek letakarításra.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetőleg ne parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetővé teszik a gyorsabb hótolást
és a járművek károsodásának a veszélye is kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne előtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli
időjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek – 19/2014. (VI. 21.) – megfelelően a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az ingatlana mellett lévő burkolt területeken (gyalogjárdán, kerékpár-, és gyalogutakon).
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H-P 7.00–15.00: 93-340-924
Ügyeleti telefonszámok: +36-30-5523-425
+36-30-5837-240
+36-30-5284-520
Segítő közreműködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezető

Az önkormányzat tárgyalásokat
kezdeményez a Dél-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. vezérigazgatójával
közösen a rendezetlen tulajdonú
szennyvízvagyon önkormányzati
tulajdonba kerülése ügyében.
A képviselő-testület biztosította a városban működő német nemzetiségi önkormányzat részére a
jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeket, illetve az ezekhez
szükséges forrást az önkormányzat
költségvetése terhére. Elhangzott:
további forrásokat 2019. évben a
nemzetiségi önkormányzat részére
nem biztosítanak, azzal a javaslattal éltek a nemzetiségi önkormányzat felé, hogy idei évi költségvetésüket az időarányosan járó állami
támogatással tervezzék meg.
A testület ugyanakkor felkérte
a német nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy amennyiben a
nemzetiségi önkormányzat a 2020.
évi programjaihoz helyi önkormányzati forrást szeretne igényelni, a jövő évre tervezett programok

részletes költségvetését mutassa
be a képviselő-testület részére, kiemelve, hogy a programok kiadásait milyen forrásból (központi
költségvetés által biztosított működési támogatás, feladatalapú támogatás, pályázati támogatás, önkormányzati támogatás) kívánja
biztosítani. A képviselő-testület rendezvényenként, annak súlyát, jelentőségét, településre gyakorolt gazdasági és egyéb hatásait értékelve
dönt majd az önkormányzati támogatás mértékéről.
Új kuratóriumi tagokat választott a testület az alapítványok tagjai sorába. A „Zalakaros sportjáért”
Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának elnöke Sinkovics Norbert,
új tagja Cziráki László.
A „Zalakaros közbiztonságáért”
Közalapítvány kuratóriumának elnöke Kovács Zoltán, tagjai Lendvai
Miklós, Lidvin Sándor Endre és Horváth József lettek, a felügyelőbizottság tagjai, Csordás József, Magyar László, Újsághy Györgyi.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője az alapkőletételen elmondta: a kormány szándéka a turizmus erősítésével a
magyar gazdaság teljesítményének
növelése, a bevételek bővítése, ami
együtt jár az életminőség javulásával is.
A Zalakaroson kialakítandó új
városközpont nemcsak a turistákat,
hanem az ott élőket is szolgálja, új

Kezdődhet a munka
ÚJ GYÓGYHELYKÖZPONTOT ALAKÍT KI A VÁROS
a beruházás indítását, mert ennek eredményeként alapvetően
megváltozik a településkép és a

látogatottságot. A 2014 és 2018
közötti időszakban 470 ezerről 740
ezerre nőtt az éves vendégforga-

A földmunkák már elkezdődtek a sportcentrum területén.
kulturális és sportlehetőségeket
biztosít – jegyezte meg. Hozzátette: az európai uniós és kormányzati
források nem ajándékok, hanem jól
felfogott gazdaságpolitikai elképzelések megvalósítását szolgálják.
Zalakaros esetében is így van, a város nemzetközi versenyképességét
erősíti a beruházás, növeli a vendégszámot és ezzel a bevételeket.
Novák Ferenc polgármester
történelmi eseménynek nevezte

város élete. Jelezte: az 1,7 milliárd
forintos beruházáshoz egymilliárd forint támogatást nyert el a
város a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretéből, 700 millió forintot pedig
önerőből biztosít az önkormányzat.
Zalakaros a 2008-2009-es válságra innovációval és minőségi szolgáltatásokkal reagált, így jelentősen
sikerült
növelnie
a

lom a településen, a fürdő látogatottsága pedig 550 ezerről 650
ezerre emelkedett.
A polgármester kifejtette: a
most elindult fejlesztés révén az
eddigi sportpálya helyét is felhasználva széles területet ölel fel a beruházás, amelynek révén erősödik
a város gyógyhelyi karaktere és
térségbeli szerepe is. Zalakaros szerepe ugyanis túlmutat a város határain, nemcsak a szálláshelyeket, hanem a munkahelyeket illetően is.
Az önkormányzat sajtóközleménye szerint a jelenlegi sportcentrum helyén új multifunkcionális gyógyhelyi fogadóépület épül
200 fős fedett rendezvénytérrel és
kiegészítő helyiségekkel, továbbá
szabadtéri, háromezer férőhelyes
rendezvénytérrel, zöldfelülettel és
szökőkúttal.
A téren borházakat építenek,
délkeleti oldalán parkolót, a megközelítést új gyalogátkelő és a
szomszédos arborétumon átvezető, bővülő sétautak biztosítják. Bővítik a parkban lévő játszóteret, a
focipálya helyén fitneszparkot és
400 méteres futópályát alakítanak
ki, továbbá felújítják a kertmozi világítástechnikáját.

A TERMÁLTÓ
A BALATON CSODÁI KÖZÖTT

ADVENTI
KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY
Tájékoztatjuk a lakosságot, üdülővendégeket, szállodákat, hogy
2019. évben is kiírásra került az Adventi Környezetszépítő Verseny kategóriáktól függetlenül a településen.
A város díszítésének figyelemmel kísérésére, a verseny kiírásban és
elbírálásban való közreműködésre a képviselő-testület ad-hoc bizottságot hozott létre.
Az ad-hoc bizottság tagjai 2019. december 01-jétől 2020. január
5-ig értékelik a város lakóházainak, üdülőinek, szállodáinak a díszítését.
A nyertesek a 2020. évi februári lakossági fórumon vehetik át a
jutalmukat.

A Magyar Turizmus Média Kft-vel együttműködésben webkamerát telepített a Zalakarosi Turisztikai Egyesület a termáltóra,
ami a piacvezető turisztikai cégcsoport portáljain kiemelten jelenik meg és valós időben mutatja a termáltavat, több százezres
látogatást hozva ezzel városunknak.
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Béremelést javasolnak a dolgozóknak
TESTÜLETI DÖNTÉSEK A FÜRDŐ KÖZGYŰLÉSÉRE KÉSZÜLVE
Zárt ülésen tárgyalt a fürdőt
érintő több kérdésről is a képviselő-testület, és tett javaslatokat
többségi tulajdonosként a fürdő
közgyűlése számára.
Javasolta a testület, hogy a
2019. évi várható adózás előtti
eredményből a társaság fejlesztési
tartalékot képezzen a jogszabály
szerint, amellyel az adózás előtti
eredmény 50%-kal,
maximum
500.000 e Ft-tal csökkenthető, melyet fejlesztési tartalékba kell helyezni és a következő négy évben
beruházásra kell fordítani.
A vezérigazgatói prémiumot

engedélyezték kifizetni a felügyelő
bizottság jóváhagyásával, s javaslatot tettek a közgyűlés felé a 2020.
évi maximálisan adható prémium
összegére is.
A testület felkérte a Zalakarosi
Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő
Zrt. vezérigazgatóját, hogy 2020.
január 2-ig a szakszervezet bevonásával tegyen javaslatot az üzleti
tervben béremelésre jóváhagyott
bértömeg erejéig sávos béremelés
vonatkozásában, úgy, hogy a nagyobb emelést azok kaphassák,
akiknek jelenleg a legalacsonyabb
a bére a fürdődolgozók között.
Elfogadta a testület a 2020. évre

DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN
• Nem változtat a 2019. évi ár- és díjtételeken a képviselő-testület
a 2020. évet illetően sem – az erről szóló döntést december 12-i
ülésén hozta meg a testület.
• Döntést hoztak arról, hogy a díjkedvezmények iránti kérelmek
elbírálása tekintetében az I. fokú hatáskört a jövőben a pénzügyi,
városüzemeltetési, ügyrendi és humánpolitikai bizottsága látja el.
• A Zalakarosi Mentőállomás és mentőautói felszereltségének javítását 650.000 forinttal támogatja a testület, ezzel is segítve a körzethez tartozó betegek szakszerűbb ellátását
• A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a Balatoni Fejlesztési Tanács támogatásával városunkban a Petőfi-Bodahegyi út és a Park
utcák kereszteződésében intelligens gyalogátkelőhely kiépítését tervezi. A fejlesztési tanácstól kapott támogatás nem fedezi a beruházás teljes összegét, így a hiányzó közel 400 ezer forintot az önkormányzat biztosítja a rendőrőrs számára.
• Egységes táblarendszer kialakításáról döntött a testület a magánszállások és azok minősítését, besorolását illetően. A tábla kialakítása költségének fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezik.
• A közbiztonság növelése, a nyomozási munka segítése érdekében a meglévő térfigyelő kamera rendszer bővítését tervezi az önkormányzat. A bővítésre vonatkozóan a rendőrőrs javaslatát veszik
figyelembe, a bővítés több ütemben történne, és a tervek szerint új
térfigyelő pontokat is alakítanának ki. A beruházás megvalósítása
érdekében a képviselő-testület ajánlati felhívást bocsát ki, melynek
kitételeit a december 12-i ülésen fogadták el a képviselők.
ADVENT FÉNYEI (PACSA)
ÉNEKVERSENY:
Kiss Júlia Kincső 5.osztályos tanuló különdíjat kapott. Felkészítő
tanár: Biczó Henriett.
KŐRÖSI IDEGEN NYELVI
VERSENY
Angol nyelv – Írásbeli és szóbeli összetett eredmény: 1. helyezett
Deutsch Botond 5. osztályos tanuló.
Írásbeli forduló: 3. helyezett Nagy
Julianna 7. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Baloghné Lengyel Éva.

előterjesztett fürdő belépői árjegyzéket azzal, hogy a csúszdapark
használata továbbra is a strandbelépő árában marad és az új beléptető rendszer bevezetésével egyidejűleg vizsgálják felül az árképzést.
A testület elfogadta a 2020. évi
marketing tervet, valamint a 2020.
évi tervezett adózás előtti eredményt is, 230.750 e Ft-ban, s tulajdonosként lemondtak az osztalék
kivételéről.
Javasolták a közgyűlés számára,
hogy a Zalakaros Sportjáért Közalapítvány látvány csapatsport támogatását társasági adójából tegye
meg. A Zalakarosi Fürdő Zrt. Dol-

PRÓBÁLJA KI ÖN IS
AZ ÚJ SZAUNAPARKOT!
DECEMBER 23-ÁN
ZALAKAROSIAKNAK 54 FT!
Szeretettel várjuk Zalakaros város lakosait 2019. december 23án az idén 54 éves Zalakarosi Fürdőbe, ahol ezen a napon jelképes, 54 Ft/fő áron biztosítunk lehetőséget belépőjegy megváltására. Különleges szauna ceremóniáinkat szintén 54 Ft-os áron
látogathatják Vendégeink.
A kizárólag városunk lakóinak szóló kedvezménnyel a fürdő
összes létesítménye látogatható a közzétett nyitvatartási időben,
amellyel egyúttal lehetőséget biztosítunk az új Szaunaparkunk kipróbálására is.
A kedvezményt érvényes zalakarosi lakcímkártyával rendelkező
állandó lakosok vehetik igénybe, életkortól függetlenül a fenti áron
a fürdő pénztáraiban.

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁN
A ZALAKAROSI FÜRDŐ ÖSSZES MUNKATÁRSA!

Versenyeredmények
ADVENT FÉNYEI (PACSA)
RAJZPÁLYÁZAT
Különdíjat kapott: Horváth Sára
7. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.
ZALAKOMÁRI SOMSSICH
ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA
RAJZPÁLYÁZATA
Sinkovics Dominik 4.osztály 1.

gozói Alapítványt 1.500 e Ft-tal javasolták támogatni
Az ülésen elhangzott: fejlesztési
irányként kiemelten szükséges kezelni az új vendégközpontú beléptető és beteg-irányítási rendszer
megvalósítását, első lépcsőben a
benti készpénzforgalom teljes körű
megszüntetésének céljával. Pályázati támogatással a felügyelő bizottság egyetért a saját kemping
létrehozásával, valamint a gyermek- és élményvilág bővítésének,
modernizációjának szándékával. Javasolták a közgyűlés számára, hogy
a kedvezmények rendszerét vizsgálja felül 2020. június 30-ig.

helyezés, Czimondor Anna 6. osztály 1. helyezés. Felkészítő tanár:
Erheticsné Kuklek Krisztina.
BARKÁCSVERSENY
A Nagyrécsei Általános Iskola
Miháldi Telephelyének barkácsversenye természetben található vagy
újrahasznosítható anyagokból. A 2.
osztályosok „Kupakderbi társasjá-

ték” pályázatukkal 2. helyezést értek el. Segítő tanár: Tarcsa Marianna.
TISZÁN INNEN – DUNÁN TÚL
Országos népdaléneklési minősítő verseny „Szép Zalában születtem…” területi fordulója: Kovács
Lilla – Budai Emma Sára 6. osztályos
tanulók arany minősítés. Molnár
Sára – Csécs Flóra Kamilla – Angler
Lili 8. osztályos tanulók arany minősítés. Felkészítő tanár: Biczó
Henriett.
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Változások a hulladékgazdálkodásban
EDÉNYAZONOSÍTÓ MATRICÁKAT VEZETNEK BE
A hulladékszállítási közszolgálató azzal a kéréssel kereste meg az
önkormányzatot, hogy több ponton javasolják a hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Így a vegyes hulladékok gyűjtéséhez
használt
edényzetre
edényazonosító matricát terveznek bevezetni. Az ehhez szükséges
matricát biztosítják az ingatlanhasználóknak, a matrica tartalmazza az ingatlan címét és az ingatlanhasználó által igénybe vett
edényzet űrmértékét. Ezt a javaslatot a testület elfogadta és beépítette rendeletébe.

Az eddigi szabályozás szerint, ha
az ingatlanhasználó legfeljebb 1
évig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, kérhette a
szolgáltatás szüneteltetését. A szolgáltató javaslata az volt, hogy ez a
rendelkezés úgy módosuljon, hogy
amennyiben az ingatlanhasználó
legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, akkor kérheti a szüneteltetést,

tehát a 90 napnál rövidebb szüneteltetésre nem lesz lehetőség, indokuk a negyedéves számlázáshoz
való igazodás volt. Ezt a javaslatot
a testület elfogadta és ugyancsak
beépítette rendeletébe.
A közszolgáltató részéről megfogalmazódott az a kérés is, hogy a
nyári hőségben történő munkavégzés kiküszöbölése érdekében az
edények kihelyezésének idejét 6.00
óráról 5.00 órára módosítsa a testület. Ezt a testület nem fogadta el,
így marad a jelenleg érvényes szabályozás.

A közszolgáltató kérte: a rendelet módosítását úgy támogassa a
képviselő-testület, hogy az ingatlan tulajdonjogában (használatában) bekövetkezett változás esetén mindkét érintett fél (korábbi és
az új kötelezett) köteles a közszolgáltatónak az adás-vételi szerződés
keltétől számított 8 napon belül
bejelenteni, hogy mely időponttól,
ki válik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté. Ezt a testület
úgy támogatja, hogy a határidő 30
nap legyen, a rendelet módosítását
is ilyen tartalommal fogadták el.

Karos mint
jó gyakorlat
A SZÁM-PONT Kft. szervezésében, egy study tour keretében
érkeztek Zalakarosra a Lenti és térsége szolgáltatói, akiket Czimondor Nándor alpolgármester és Kovács Szabolcs ügyvezető fogadtak.
A résztvevők számára a házigazdák „jó gyakorlatként” mutatták
be Zalakaros turisztikai marketingtevékenységét, valamint a desztinációs szintű együttműködés szervezeti kereteit. A találkozó nagyon jó hangulatban telt, a résztvevők egy stratégiai együttműködésről is egyeztettek, amelyben a pályázati források hatékonyabb
kihasználását és marketing együttműködést fogalmazták meg kiemelt célokként.

Városunk
a pályamunka
középpontjában
Zalakarosi pályamunkával nyertek országos
marketing versenyt diákok.
A Széchenyi István Egyetem „FANTASTIC 3” csapata – Osváth Dominika, Dombi Veronika és Horváth Zsófia – zalakarosi pályamunkájával 3. helyezést ért el a VI. Országos Városmarketing Verseny
regionális elődöntőjén.
A 6. Országos Városmarketing Verseny a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézete szakmai
szervező munkája mellett, az EMOK Egyesület a
Marketing Oktatásért és Kutatásért lebonyolításában valósult meg. A Fantastic 3 csapat Zalakarost és
a gyógyturizmusban rejlő egyéb lehetőségeket választotta pályamunkájául, felkészülésüket Kovács
Szabolcs ügyvezető segítette.
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Figura Ede előadásai a könyvtárban
rigó elindul a világba, keresi az „utat”,
mellyel
színessé
válhat. Célját eléri,
de milyen áron?
Miközben
a
gyerekekben tudatosul, hogy fogadjuk el magunkat,
ne akarjunk mindig
mások lenni, közben Kányádi Sándor, Nemes Nagy
Ágnes, Tamkó Sirató Károly, Donászy
Magda, Gyurkovics
Tibor és Szalai BorA közelmúltban ismét a városi és iskolai könyvtár vendége volt
Figura Ede, énekes- gitáros előadóművész, zeneszerző, szövegíró. A
gyermekek már jól ismerik a népszerű előadót, örömmel fogadják
műsorát.
A szövegíró-zeneszerző két
előadást is tartott az intézményben. Először az óvodásoknak és az
első osztályosoknak, majd a máso-

dik, harmadik és negyedik osztályosoknak adta elő „A színes feketerigó” című verses-zenés műsorát. A
történetben az elégedetlen fekete-

bála versei hallgathatták az előadó
megzenésítésében.
Néhányan a jelenlévők közül
tevékeny szerepet vállalhattak, s
egy-egy szereplőt játszhattak el.
Sok móka és kacagás kísérte a történetet.
Délután a felső tagozatosok
hallgathatták meg a „Facebook”
avagy a net görbe tükre című előadást.
A virtualitás indiszkrét bája. Kortárs költők verseinek – akár közös
– megzenésítése volt az előadó
szándéka, amely a már kicsit nehezebben megnyíló korosztálynál
szintén sikerre talált.

Karácsonyvárás
KÉZMŰVESKEDTEK ÉS TORNÁZTAK IS

Tündérálom
KÖNYVBEMUTATÓ A CIVIL HÁZBAN
Óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló, Tündérálom című kötetét mutatta be a nagyközönség előtt december 12-én Nagy
János zalakarosi költő, pedagógus-gyermekkönyvtáros.
A civil házban tartott könyvbemutató telthát előtt zajlott, a gyermekversek tolmácsolásában a karosi óvoda kis ovisai és a Móra-iskola diákjai segítettek, több vers pedig a nagykanizsai könyvtáros,
Kardos Ferenc megzenésítésében hangzott el.
Ahogy a könyvet a közönségnek ajánló Lengyák István, a Magyar
Kultúra Lovagja fogalmazott: a kötet kiforrott, igényes, szövegét tekintve világos és rendkívül ritmusos, alkalmas arra, hogy azt a gyerekek könnyen és örömmel fogadják be.
A kötetet Bébecz Evelin vidám rajzai díszítik.

Az adventi várakozás idején a városi és iskolai könyvtár is több
programmal készült, hogy könyvtárhasználóit rendezvényeivel az elkövetkező ünnepre hangolja.
November végén már lehetett
adventi naptárat készíteni, hogy
december elsejétől tudják nyitogatni az ablakokat a készítőik.
A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár két intézményegységének
közös szervezésében találkozhattak
az iskola alsó tagozatos diákjai és a
település apróságai a Szegedi Látványszínház színészeivel.
A gyerekek aktív részesei voltak
az előadásnak és számtalan tornagyakorlatot mutattak be Frici
manónak. Megbeszélték barátjával,
a pingvinnel, hogy miért és hogyan
kell a környezetünket óvni, hogy az
Északi–sarkról érkező kis állat is

békében élhessen az otthonában.
Az előadás egy kis közös tornával
és sok kacagással ért véget.
December 10-én a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokról volt foglalkozás az 5. osztályosoknak. December 13-án karácsonyi torpedót játszhattak nálunk
a 3-4. osztályosok. December 14-én
kézműves foglalkozás keretében az
elhasznált, hibás CD- lemezekből
lehetett karácsonyfadíszt, papírhengerből angyalkát és felfüggeszthető hóembert készíteni. December 16-án pedig karácsonyi
könyvtárhasználati vetélkedőn vehettek rész az 5-6. osztályosok.
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A mindennap kicsiny csodái
KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS A VÁROSBAN
Számos programmal hangolódhattunk
az adventi időszakban a karácsonyra városunkban.
Az Isteni Irgalmasság templomában az adventi vasárnapokon Kollonay Zoltán, a Női Kar
és az iskolai énekkar, valamint a Karos Fúvósegyüttes adventi koncertjét hallhatta a közönség. A civil házban minden adventi hétvégén

Krégár Hajnalka festőművész, grafkus vezetésével szebbnél szebb ajándékokat készíthettek
a vállalkozó kedvűek. A Gyógyfürdő téren
gyertyagyújtásra, koncertekre, forralt borozásra várták a közönséget, a gyerekeknek népi
játszóházzal kedveskedtek.
A fürdő előtti sétányon szombatonként a
Hetednapi Adventista Egyház adott műsort az
általuk készített betlehem előtt.

A városban élő gyerekeket is meglátogatta
a Mikulás. Az apróságok hagyományosan a
tornateremben gyülekeztek, hogy dallal, versekkel hívogassák a Nagyszakállút. Útja során
a Gyógyfürdő téren játszó gyermekekhez is
eljutott a Télapó.
A város ünnepi fényekbe öltözve várja a
karácsonyt, a díszkivilágítást a magánházak
díszítése, fénybe öltöztetése teszi teljessé.

Reményik Sándor:
CSENDES CSODÁK CÍMŰ VERSE
KÖSZÖNTSE AZ ÜNNEPET!
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Az első adventi gyertyát Kovács Szabolcs, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület ügyveztője
gyújtotta meg.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

A Mikulás a városban élő kisgyermekeket is
megajándékozta.

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
Adventi díszek készítése.

A Női Kar és az iskolai énekkar templomi
koncertje.

Az adventisták is műsort adtak.

A Karos Fúvósegyüttes adventi koncertje.
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Dobogós helyezést értek el
AZ ÉV TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJA SZAVAZÁS
A szallas.hu „Az év turisztikai attrakciója” szavazásán a 3. helyezett lett a Zalakarosi Fürdő az Egri vár és a keszthelyi Festetics-Kastély után. Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója elmondta: a fürdők közül elsőnek lenni óriási elismerés, a díjhoz egy
100 000 Ft értékű marketing megjelenést is kapott a fürdő az ország
első számú turisztikai portáljának jóvoltából.
A megmérettetésen 5 tagú zsűri bírálata alapján a Zalakarosi Fürdő komplex szolgáltatás palettáját
ismerték el, beleértve annak öszszes részlegét: a megújult gyógy-

centrumot, az élményfürdőt, a
gyermekvilágot, a strandfürdőt, a
fedettfürdőt, s hamarosan átadják
a fürdő legújabb létesítményét, az
exkluzív szaunavilágot is, melyet

már az ünnepek idején birtokba
vehetnek a vendégek. Az idei év
eredménye az is, hogy a fürdő
megkapja a nemzetközi fürdőszövetség ötcsillagos minősítését.
A zalakarosi turisztikai szereplők
a 2019-es megmérettetésen valamennyien kiválóan szerepeltek, hiszen Zalakaros város az 5. helyezést
érte el az Év turisztikai attrakciója
szavazáson, Az Év szállása díjat az
Art Hotel nyerte el, a MenDan Ho-

tel pedig kategóriájában szintén az
előkelő 3. helyezést kapta.
Az eredményekről beszámoló
sajtótájékoztatón Czimondor Nándor alpolgármester kiemelte: különösen fontosak a közönségdíjak,
hiszen ezek a vendégek által alkotott vélemények, amelyek biztos
mutatói annak, hogy a város jó
úton halad, előremutatóak a fejlesztések, és jó szívvel fogadják az
elképzeléseket.

Itt (is) járt a Mikulás
Újabb elismerés
December 11-én az Uránia Filmszínházban Cziráki László vezérigazgató első körben vehette át Novák Katalintól, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárától a
Családbarát hely tanúsító védjegyet.
A vezérigazgató a védjegy kapcsán úgy fogalmazott: a Zalakarosi Fürdő számára a családok az elsők, így a 2020-as évet a “GYERMEKEK ÉVE”nek nevezték el. A program keretében szeretnék felújítani a strandi
gyermekmedencét a szezon kezdetére, emellett tervezik különböző
attrakciók megvalósítását, ifjúsági szálló építést, valamint rengeteg gyermekprogramot.

A fürdő dolgozóinak kisgyermekeit a hagyomány szerint idén
is meglepte a nagyszakállú. Segítői vidám programokkal, Mikulás
ünnepséggel és egy remek kakaópartyval dobták fel a hangulatot a Zalakarosi Fürdő játszóházában.
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Bottal-fogó életérzés Puchheimben
EGY ÉVTIZEDE ROPJÁK A FELNŐTT TÁNCOSOK
Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Bottal-fogó táncegyüttes, lelkes
felnőttekből, akik úgy döntöttek: nem hagyják feledni hagyományainkat, a tánc, a népzene szeretetét, és időt, energiát szánnak arra,
hogy néptánc tudásukat csiszolják, másokkal is megismertessék. Nem
utolsó sorban egész egyszerűn időt szánnak arra, hogy a gépek,
elektronikus „kütyük” világa helyett egymás felé fordulva, egymás
társaságát keresve érezzék jól magukat.
– A kezdeteknél tudatosan törekedtünk arra, hogy először a
saját környezetünk táncait tanuljuk. Így került sor a Zalai polgári
táncokra. Később egyre tágult a
tér, hiszen ezután következtek a
somogyi, szatmári, rábaközi táncok és szomszédaink muramenti
táncai. Később erdélyi táncokat is
színpadra álmodtunk, mezőségi
és kalotaszegi táncokat tanultunk
be. Vannak olyan koreográfiák a
repertoárunkban, amiket a Zöldágas gyermekeinkkel együtt tanultunk meg és sokszor együtt is
adjuk elő – árulta el a kezdetekről
Balogh Gabriella.
– Ha visszagondolunk az első
tíz évünkre, akkor nem árulunk el
nagy titkot, hogy mindegyik műsorunkhoz fűződik egy-egy vicces
történet, melyeket gyakran felemlegetünk különböző összejöveteleinken. Az is igaz, hogy nem
csak egy véletlenül összekovácsolódott társaságról van szó, hanem
egy igazi baráti társaság, aki szívesen befogadja a táncolni szere-

tő embereket. A csoport fő mottója a 10 év alatt sem változott:
fertőzzük meg a nézőket jó kedvvel és a néptánc szeretetével! Ez
adta a gondolatot a 10
éves évforduló megünneplésére is, hogy ünnepi táncházat tartsuk,
melyre minden jelenlegi és volt zalakarosi
táncost meghívtunk és
a környék tánccsoportjait.
A Bottal-fogó táncos
életében a legutóbbi,
puchheimi szereplés óriási mérföldkő volt. A
csoport vezetője elmondta: másfél éve kapták a felkérést a puchheimi
Német-Magyar
Egylet részéről, Anna
Nagel tolmácsolásában, az együttes 10 évfordulója alkalmából egy
németországi szereplésre.
– Igazi kihívás volt számunkra,
hiszen egész estés produkciót kér-

tek tőlünk a házigazdák. Bizony
sok szempontból ki kellett állnunk a hét próbát. Az a cél vezérelt bennünket, hogy egy keresztmetszetet nyújtsunk a tíz év
koreográfiáiból, és a magyar tánckultúra változatosságát bemutassuk. Az egész estét betöltő műsorba hét táncot válogattunk be.
Mindegyik szám után öltözés kö-

és jó hangulattal táncolta végig a
közel két órás műsort. A kalotaszegi legényesnél már minden
szólót vastaps kísért. Végül, hogy
teljes legyen a válogatás, egy régebbi zalai koreográfiával kereteztük be az ünnepet. A hab a
tortán pedig az elmaradhatatlan
táncoltatás volt Bognár Ottó vezényletével.

vetkezett, így be tudtuk mutatni
a színes ruhatárunkat is. Az előadás jó hangulatát már a zalai „hipi-hupi” megalapozta. A csapat
minden tagja nagy lelkesedéssel

Valódi ünnep volt ez számunkra, mert annyi szeretetet és törődést kaptunk a helybeliektől és a
zalakarosi küldöttség tagjaitól,
hogy azt soha sem fogjuk feledni.
A jó hangulatról és a talpalávalóról Vizeli József és csapata a Bojtár Zenekar, valamint az egyedi
hangú Pálvicz Erika gondoskodott.
Az első viseletünket a puchheimi közösség finanszírozta, szeretnénk ezúton is ezt megköszönni. A kockás konyharuhát és a
botot, amiben a támogatást kaptuk, ma is ereklyeként tiszteljük.
Zalakaros város szeretete és támogatása nélkül nem tartanánk
ott, ahol most vagyunk. Köszönjük a Közösségi Ház dolgozóinak
odaadó munkáját, Norbi, Zsuzsi és
Zoli lesi minden gondoltunkat.
Mindez nem jöhetett volna létre
Kovácsné Zakócs Erzsike és csapata nélkül, hisz viseleteink többsége az ő kezük munkáját dicséri. A
saját koreográfiákon túl, köszönjük a munkát Üst Gyulának, Szávai
Józsefnek és nem utolsó sorban
Vizeli Dezsőnek.

AZ EZÜST KLUB KRÓNIKÁJA
Eltelt egy év klubunk életében, ez idő alatt sok
minden történt velünk.
Sajnos, öt klubtagunk távozott közülünk, de
örülhetünk egy új klubtag érkezésének, s vannak
visszatérő tagjaink, akik korábban problémák miatt
távoztak a klubból.
A hangulat a klubban megszokott, kellemes,
ahol a tagság jól érzi magát.
A nyárban több ízben is tartottunk grill partit a
tagok közreműködésével. Erdőlátogatások, kirándulás az öko-tóhoz, játékdélután, helyi kirándulás a
kisvasúttal, város megtekintés színezték a klub ténykedését.
Nagy kirándulást szerveztünk Pécs városába, befejezésként a Csillagvár étteremben vacsoráztunk.
Megemlékeztünk Leonardo da Vinciről, Rejtő
Jenőről, Berkesi András íróról évfordulóik alkalmával. Nem feledtük a hagyományos programok ápo-

lását sem: húsvét, pünkösd, Márton-napi megemlékezés kerültek terítékre. Megemlékeztünk az idősek
világnapjáról és október 6-ról, valamint az ’56-os
forradalomról illő tisztelettel.
Legfrissebb összejövetelünk a Mikulás-nap volt,
rendhagyó módon hölgy-Mikulással és ötletes ajándékokkal. Elérkeztünk napjainkig: van egy új hölgy
tagunk, aki Sopront cserélte fel Zalakarosra, reméljük, nem bánja meg.
Év végi utolsó programunk karácsony előünneplése lesz. Zalaváron és Vörsön keressük fel a betlehemet, autóbuszos kirándulásunkat vacsorával zárjuk a Csillagvár étteremben.
Minden kedves Olvasónak áldott, békés, meghitt
ünnepeket és boldog új évet kíván az Ezüst Klub
tagsága!
Pataki Jánosné a tagság nevében

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
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Futottak és jótékonykodtak
RÁSZORULÓK KARÁCSONYÁT VARÁZSOLJÁK SZEBBÉ

DIÁKOLIMPIA FUTSAL
VÁROSKÖRNYÉK

csonyra minden rászorulóhoz eljutnak. Az adakozók az ajándékok
átadása után futottak egy jót a

termáltó körül, akadt, aki több tókörre is vállalkozott a délután folyamán.

Karate OB Zalakaroson
FORMAGYAKORLATOKAT ÉS KÜZDELMEKET IS BEMUTATTAK
Első ízben szervezett országos
karate bajnokságot a városunkban
karate oktatást szervező és végző

MIKULÁS-NAPI
ÚSZÁS
Idén is meghirdette a Karos Sprint Úszóklub a tagjai
részére a Mikulás-napi úszást,
ünnepséget.
A gyerekek legnagyobb
örömére végre nem úszógyakorlatokat kellett végezniük
sípszóra és vezényszavakra, hanem két órán keresztül igénybe
vehették a fedett gyermekvilág
élményfürdő vízi játékait.
Amikor már kellően kitombolták magukat és elfáradtak,
akkor jött el hozzájuk a Télapó,
aki ajándékokkal kedveskedett
a kicsiknek és a nagyoknak.
Az úszóklub ezúton is köszönetet mond a fürdő vezetőségének és dolgozóinak, hogy
lehetőséget biztosítottak az
Úszik a Mikulás ünnepség megtartására.

DIÁKOLIMPIA LABDARÚGÁS
2019. november 13. – III.
korcsoport 3. helyezés. Csapattagok: Biczó Barnabás, Borsos
Bálint Ferenc, Józsa Zétény,
Zvér Milán, Varga Márkó, Horváth Benjámin Márk. Felkészítő
tanár: Jankovics Attila.

Rászorulók karácsonyát varázsolják szebbé azok, akik részt
vettek az idén negyedik alkalommal szervezett jótékonysági futáson városunkban.
A családsegítő szolgálat, a Zalakarosi Futrinkák, a turisztikai egyesület és az önkormányzat által
szervezett jótékonysági futás indulói rengeteg adománnyal érkeztek
a Tourinform-irodánál meghirdetett rajthelyre. Kiemelkedően sok
felajánlást gyűjtött össze a felhívásra a nagykanizsai Fitpoint Mozgásműhely, melynek vezetői személyesen hozták el vendégeik ajándékait.
A futók hasznos holmikkal, tartós
élelmiszerrel, rengeteg játékkal,
könyvvel érkeztek, melyek a családsegítő központ segítségével kará-

VERSENYEREDMÉNYEK

Németh Budo Akadémia Sportegyesület.
Az AJKA–I. Zalakaros Fürdő
Shotokan Karate Országos Bajnokság résztvevői között számos zalai
sportoló mérette meg magát, és az
egyesület zalakarosi karatékái közül is sokan vállalták az indulást.
A sportolókat Novák Ferenc
polgármester és Cziráki László, a
Zalakaros Fürdő igazgatója, valamint a viadal fővédnöke, az AJKA
nemzetközi karateszövetség technikai igazgatója, Sáfár László 9 danos mester köszöntötte.
A zalakarosiak eredményei. 6-8
évesek. Leányok. B kategória, formagyakorlat: 1. Németh Melodi, 2.
Kovács Korina. C kategória formagyakorlat: 2. Molnár Fruzsina. Fiúk.
C kategória, formagyakorlat: 1.
Marczin Benjamin. 2. Szűcs Áron, 3.
Németh Zoltán. 8-9 évesek. Fiúk. A
kategória, formagyakorlat: 1. Nagy
Gellért, 2. Kovács Kornél. 9-10 évesek. Leányok. C kategória, formagyakorlat: 1. Molnár Dorina, 2.
Srancz Ramóna, 3. Szalai Zoé. B
kategória, formagyakorlat: 1.
Marczin Larina. Fiúk. C kategória
formagyakorlat: 1. Doktor Nimród,
3. Horváth Noel. B kategória, formagyakorlat: 1. Tabak Tétény. 11-12
évesek. Leányok. A kategória, for-

magyakorlat: 1. Bekk Boglárka, 2.
Kovács Kinga. Fiúk. A kategória,
formagyakorlat: 1. Balogh Dániel, 2.
Nagy Ágoston. C kategória, formagyakorlat: 2. Kovács Marcell. 13-14
évesek. Leányok. C kategória: 1.
Huszár Zsófia, 2. Magyar Beatrix, 3.
László Alexandra. 15-17 évesek. Leányok. A kategória, formagyakorlat: 3. Csóti Anna. Fiúk. B kategória,
formagyakorlat: 1. Bognár Ákos.
Küzdelem: 1. Bognár Ákos. A kategória, formagyakorlat: 1. Kurucz
Gergő. Felnőttek. Nők. A kategória,
formagyakorlat: 1. Németh Anna.
60 év felettiek. Férfiak, formagyakorlat: 1. Jan Nowinski. Felkészítők:
Németh Zoltán, Fodor Krisztina.
Gratulálunk a szervezőknek és a
sportolóknak az eredményes munkához!

2019. november 20. – 2.
helyezés. Csapattagok: Stampf
Marcell, Lechner Werner
Herbert, Bogdán Richárd, Németh Csongor, Gábor Bálint,
Matyovszky Péter, Marton Mátyás Bence, Császár Dávid. Felkészítő tanár: Jankovics Attila.
DIÁKOLIMPIA TEREMLABDARÚGÁS VÁROSKÖRNYÉK
II. korcsoport, 1. helyezés.
Csapattagok: Józsa Zétény,
Borsos Bálint Ferenc, Németh
Zsombor, Németh Adrián, Németh Roland, Beke Bendegúz,
Nagy Gellért Felicián, Kiss László. Felkészítő tanár: Jankovics
Attila.
DIÁKOLIMPIA MEGYEI
DÖNTŐ TEREMLABDARÚGÁS
Lenti, 2019.december 10. –
5. helyezés. Csapattagok: Józsa
Zétény, Borsos Bálint Ferenc,
Németh Zsombor, Németh Adrián, Németh Roland, Bogdán
Ákos, Beke Bendegúz, Nagy
Gellért Felicián. Felkészítő tanár: Jankovics Attila.

Magánerdészettől tölgy,
bükk, gyertyán tűzifa 5 m3-től
eladó. Házhozszállítás megoldható. AA5840377
Tel.: 30/225-3465, 70/418-6250
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