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Tisztelet a mindennapok hõseinek
EMLÉKMÛ A FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁN
Emlékmûvet avatott az 1956os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója tiszteletére október 23-án Novák Ferenc polgármester, Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos és vitéz Piff József, az 56-os
Szövetség Zala megyei elnöke.
A Móra-iskola elõtt álló alkotás
Béres János szobrászmûvész munkája, mely az országos és helyi eseményeknek egyaránt emléket állít.
A fehér carrarai márványból faragott dombormûves emlékmû trikolórral díszített, középen lyukas íve a
forradalom égbe nyúló szellemiségét jelképezi, míg a zalakarosi
résztvevõ személyekre a figuratív
megjelenítés utal.
– 1956 hõsei hozzájárultak ahhoz, hogy most demokráciában élhetünk, szabadon választhatunk,
dönthetünk. Az, hogy egy maroknyi nép felkelt, hogy megakadályozza, feltartóztassa a kommunista rendszer tovább terjedését,

A hetedik osztályosok ünnepi mûsora.

Az emlékmûvet Novák Ferenc, Piff József és Manninger Jenõ avatta fel.

óriási tett volt – hangsúlyozta ünnepi beszédében Novák Ferenc polgármester.
Az akkor idõszakot idézve a polgármester elmondta: a Rákosi Mátyás nevével fémjelzett magyarországi sztálinista diktatúra teljesen
áthatotta a mindennapi életet: senki sehol nem volt biztonságban, a
munkahelyeken, az iskolákban, az
utcán, sõt, még saját otthonaikban
is a besúgóktól és az ÁVH-tól rettegett szinte mindenki. Ezrek kerültek
hamis, idõnként teljesen abszurd
vádakkal az Államvédelmi Hatóság
börtöneibe, ahol kínzások, sokéves
börtönbüntetés vagy éppen halálos
ítélet lett a részük. Családok százait telepítették ki lakásukból, és ezreket zártak bírósági ítélet nélkül
évekig internáló- és kényszermunka táborokba. A teljesen elhibázott
gazdaságpolitika és az erõltetett
iparosítás miatt a lakosság ellátásának színvonala a háborús éveket
idézte.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Készül a koncepció
KÉRDÉSEK, LEHETÕSÉGEK, DILEMMÁK A KÖLTSÉGVETÉS KÖRÜL
Az önkormányzatok jövõ évi
költségvetését erõsen érinti az
a parlamenti döntés, mely szerint 2017-ben országos szinten
az önkormányzatok pénzügyigazdálkodási feladataira jóval
kevesebb összeget biztosít az
állami költségvetés.
Az intézkedés része, hogy az
idegenforgalmi adóból származó
bevételek állami támogatását a
Parlament már korábban 2 forintról 1,55–re csökkentette, s az
elfogadottak szerint további 55
fillér csökkentés várható 2017-tõl.
Városunkat érzékenyen érinti
a döntés, a számítások szerint
2017-ben 80 millió forinttal kevesebb összegbõl gazdálkodhat az
önkormányzat, s ha az iskolák
fenntartásához kivetni szándékozott szolidaritási adó is érinti
Zalakarost (errõl még biztos információk nincsenek), ez a hiány
növekedni fog.
A jelenleg formálódó költségvetési koncepció, illetve a jövõ
évi adótételek meghatározása
tehát hatalmas feladatot és egyben felelõsséget is ró a képviselõ-testületre. A városvezetés hónapok óta foglalkozik a témával,
ad hoc bizottság is létrejött,
melynek feladata, hogy megtalálja: milyen forrásokból lehet
pótolni a kiesõ tételeket; ehhez
új stratégia szükséges, nem pedig
egyszeri hatású döntés, mert a
mûködési költségek mozgásterét
folyamatosan csökkentik. A bizottság a turisztikai élet szereplõit, a szállodák képviselõit, a civil
szerveztek vezetõit is megkereste és egyeztetett a témában.
Számos, akár azonnal is hasznosítható ötlet hangzott el részükrõl is, melyeket a testület szeretne is beépíteni döntéseibe.
– A költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében keressük azokat a megoldási utakat, amelyek a város mûködésében nem jelentenek visszaesést.
Nehéz helyzetbe hozta a gazdálkodásunkat az a kormányzati
döntés, amely az ifa után eddig
támogatásként kapott 1,55 forintot 1 forintra csökkentette,
ezzel mintegy 80 millió forint
kiesést okozva a városnak.
Nagyjából 80-100 millió forint
jutott szabadon felhasználható,

az itt élõ polgárok életminõségét javító fejlesztésekre (út,
járda, park, csatorna, játszótér,
óvoda, orvosi rendelõ, stb.), azaz, ha úgy vesszük: a fejlesztésektõl esnénk el, ha ezt a hiányt
valahogy nem tudnánk pótolni
– jelezte lapunknak Horváth
Vencel képviselõ, a gazdasági bizottság elnöke.
A hiány pótlására több lehetõség is adódik, ezeket járja körbe a testület.
– Az egyik lehetõség, hogy
magunkon, azaz a hivatalon
spórolunk. Az állami szférában
azonban elindult egy bérfejlesztés, ami fõként a középfokú
végzettséggel rendelkezõ köztisztviselõket érinti, számukra
az emelést tehát biztosítani kellene.

is igaz azonban, hogy az emeléssel egyben elveszünk.
A harmadik út a vállalkozásokból származó bevételek növelése. Itt, ami elõször felmerül,
hogy az önkormányzati tulajdonban lévõ Gránit Gyógyfürdõ Zrttõl el kell az osztalékot vonni,
ezt ugye eddig mindig visszaforgatta a város a fürdõ fejlesztéseire. Ha az osztalékot elvesszük,
persze ott lesz a kérdés: vajon a
további, nagyon is szükséges fejlesztések a fürdõn hogyan, milyen forrásból valósulnak meg
pályázatok híján?
Látható tehát, hogy a döntés
korántsem egyszerû, s nem lehet
egy-egy ötletet kiragadva kezelni. Nem tudunk csak az idegenforgalmi adó emelésérõl vagy
nem emelésérõl dönteni, vagy

„A számítások szerint 2017-ben 80 millió forinttal kevesebb összegbõl gazdálkodhat az önkormányzat, s ha az iskolák
fenntartásához kivetni szándékozott szolidaritási adó is érinti Zalakarost (errõl
még biztos információk nincsenek), ez a
hiány növekedni fog.”
Látható azonban, hogy más
önkormányzati szférában is van
ugyanilyen – megjegyzem: jogos
– bérelvárás, például a Karos
Park Kft-nél, vagy a konyhai minimálbér közelében dolgozók
körében.
A másik lehetõség az önként
vállalt feladatok csökkentése, de
ez esetben is alaposan mérlegelni kell, mit, milyen mértékben
csökkentünk. A mozgástér kényes és nehéz, mivel csak a civilek, sport, kultúra, idegenforgalom jöhetne szóba.
A harmadik lehetõség a bevételek növelése. Ez három úton lehetséges. Az egyik az adóemelés.
Az emeléssel – felmerült például
az idegenforgalmi adó emelése azonban el is veszünk valakitõl,
ez egyértelmû; kérdés, hogy kitõl, milyen módon és mennyit. A
másik lehetõség a bevétel növelésére a térítési díjak emelése, itt

nem lehet csak a kommunális
adó, szemétszállítási díj bevezetésérõl, emelésérõl, eltörlésérõl
döntést hozni. Az ügyet komplex
módon kell kezelni. Jól látható az
az állami törekvés, hogy az önkormányzatok a jelenleg nyújtott
helyi szolgáltatásaik igénybevételéhez helyben teremtsék elõ a
forrásokat, és az igénybevétel
alapján kelljen fizetni – foglalta
össze a bizottsági elnök a testület
vizsgálódását, dilemmáit.
Horváth Vencel, Szirtes Balázs,
Benkõné Gulyás Edit képviselõk
azon az állásponton vannak,
hogy a döntést elodázni (mert
felmerült ez a lehetõség is) nem
volna szerencsés. Mert ugyan az
önkormányzat jelenlegi tartalékai lehetõvé tennék, hogy a jövõ
évben a 80 millió forintos „lyukat” a tartalékból befoltozzák,
ám az egyrészt egyenlõ volna a

tartalék keret teljes felélésével,
másrészt csupán a probléma eltolását jelentené, amit egyáltalán
nem tartanak szerencsésnek. Úgy
látják ugyanis, hogy a helyzet jövõre sem lesz könnyebb, sõt a további években újabb elvonásokra
lehet számítani, az ifa tekintetében biztosan, de az egyéb kötelezõ feladatok finanszírozásában is.
Arról nem is beszélve, hogy ha
a tartalékokat feléli Zalakaros,
akkor például pályázatok esetében az önkormányzati önrészek
finanszírozása lehetetlenné válna.
A bevételek növelését vizsgálva óhatatlanul felmerül, illetve
felmerült a kommunális adó
megtartásának vagy eltörlésének, valamint a szemátszállítási
díj lakosságra hárításának kérdése.
A képviselõk felhívták a figyelmet arra: nagyon fontos tisztázni, hogy a kommunális adó és
a szemétszállítási díj nem egy és
ugyanaz. A kommunális adóban
azt fizetjük meg például, hogy az
önkormányzat a közterületeket
rendbe teszi, hogy növénytelepítést és -gondozást végez, hogy a
zöldhulladék tárolását telephelyen biztosítja, a szelektív gyûjtõszigeteket üzemelteti, a közterületi szemetet elszállíttatja, a havat részben eltakarítja, az utakat
rendben tartja, a közvilágítást
biztosítja.
A testületi viták során körvonalazódott, hogy az önkormányzat a jövõben a szemétszállítási
díj fizetését a lakosságra terhelné
át. Jelenleg ugyanis a város a lakosok, illetve a lakásokhoz kapcsolt kisvállalkozók szemétszállítási díját önként vállalt feladatként önkormányzati büdzsébõl
finanszírozza, ez 35–37 millió forinttal terheli a költségvetést.
Jelenlegi becslések szerint 20
ezer forint alatti teher hárulna
éves szinten a lakosságra a díj átterhelésével (ez Nagykanizsán
például
40
ezer
forint,
Zalaszabarban 36 ezer forint). A
képviselõi csoport azonban elsõ
lépésként ehhez a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását
tartja szükségesnek, hiszen alaposan végig kell gondolni esetleg a díjfizetés „sávossá” tételét,
azt, hogy a kis és takarékos ház-
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...hogy mindenki számára respektálható döntés szülessen, ahhoz a témára
még viszsza kell térniük a képviselõknek, hisz a 80 milliós „hiányt” csak öszszefogással tudja a város elõteremteni.
tartások esetében milyen kisebb
edényhasználatok lennének. Azt
is meg kell vizsgálni – mondták -,
hogy a szociálisan rászorulók részére egy külön erre a célra elkülönített szociális alapot lehetne
létrehozni ahhoz, hogy a rájuk
háruló díj fizetésében könnyítést
kapjanak.
A képviselõk véleménye, hogy
a lakosság saját maga is tudná a
szemétszállítási díjterheit mérsékelni tudatosabb hozzáállással: a
szelektív gyûjtés, a komposztálás
komoly mértékben csökkentené
a háztartási hulladék mennyiségét.
Véleményük szerint fokozatosan, arányosan, bizonyos költségek önkormányzatnál való tartásával és az edényhasználat törvény szerinti választási lehetõségének megadásával a rászorultság elve mentén támogatási alap
létrehozásával kell a díjak bevezetését végezni.
A civil szervezetek esetében
hangsúlyozták: nem elvonni szeretnének tõlük, többlettámogatási igényeik esetében azonban
elvárhatónak tartanák, hogy pályázzanak EU-s, országos pályázatokra is, ne csak az önkormányzattól várják a támogatást. A viták során felmerült, hogy a szemétszállítási díj lakosságra hárítása esetén viszont a kommunális
adót csökkenteni kellene. Hogy
ez milyen mértékben történjék,
abban nem született megegyezés, sõt felmerült olyan javaslat is
(Fideszes képviselõi részrõl), mely
szerint ezt az adót meg kellene
szüntetni.
A képviselõi csoport szerint a
helyzetet mindenképpen meg
kell oldani, az eltörlés nem célravezetõ, a várost finanszírozni kell,
ha nem lesz döntés, nem lesz jövõ évi költségvetése Zalakarosnak.
Hangsúlyozták: az, hogy a város megfelelõ költségvetéssel
rendelkezik-e a jövõ évre, az a
törvény szerint elsõsorban a polgármester felelõssége. Õ az, akinek olyan javaslatokat kell tennie
a költségvetés egyensúlyának
megteremtésére, mely mindenki
számára elfogadható, hoszszútávon fenntartható, a fejlesztési
forrásokat is tartalmazva, a szol-

gáltatást igénybe vevõket arányosan terhelve áll össze. Ezt a
döntést nem lehet a bizottságokra hárítani – vélik.
Novák Ferenc polgármester és
Kötõ Attila képviselõ árnyaltabb
véleményt fogalmazott meg
több témában.
A polgármester elmondta: valóban várhatóan mintegy 80 millió forinttal kevesebb állami támogatás fog érkezni Zalakarosra.
– Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebbet tudunk fejlesztésre fordítani. Nincs tehát hiány, nem beszélhetünk költségvetési lyukról. Azért, hogy a
forrásaink bõvüljenek és kiadásaink csökkenjenek, kidolgoztuk
a lehetõségeket. Az intézmények, gazdasági társaságok letették javaslataikat, illetve az ad
hoc bizottságok is tettek rövid
és hosszú távú javaslatokat, s a
hivatal is letette elképzeléseit.
A képviselõ-testület bizottságai
tárgyalták mindezeket, és ennek
alapján tettek javaslatot a testületnek. A bizottsági ülésen – kivételesen – én is részt vettem a
téma fontosságára való tekintettel, és elmondtam véleményemet. A hivatalnál kérték az
átdolgozást. Az ifa emelés mértékében és a szemétszállítási díj
bevezetésében is egyetértés
volt. Jeleztem – nem csak egyedül –, hogy a szemétszállítási díj
bevezetése összefüggésben kell,
hogy legyen a kommunális adó
nagyságával. Hogy ennek mértéke mekkora, ez a vita tárgya. A
többség jelképes mértéket javasolt, Kötõ Attila képviselõ úrral
mi jelentõsebbet. A gazdasági
bizottság elnöke szerint csak
teljes egyetértés esetén lehet
megszavazni a költségvetést, ellenkezõ esetben nem. Az utolsó,
ezzel kapcsolatos ülésen 6 millió
forintról szólt a vita. Az ifa
emelést is csak mi ketten,
fideszes képviselõk szavaztuk
meg, a többi képviselõ tartózkodott.
Számításaim szerint
egyébként nagyjából a különbözõ lépésekkel és az új szálloda
belépésével ez az összeg hozható. Mint polgármester megtettem minden szükséges lépést, a
rendkívüli testületi üléstõl elkezdve mindent, fenntartom

azonban, hogy a véleményem lehet más, ahogy a többi képviselõ is szavaz másként több témában.
A mindenkori kormányok folyamatosan foglalkoztak és foglalkoznak az ifa-kérdéssel, és bár
most az állami támogatás az
ifánál csökkent, ne felejtsük el,
a kormány éppen a turisztikai
célokra külön keretet hozott létre az érintett települések számára, ahonnan 700 millió forintra lehet számítani. Tehát a másik
kezébõl a tízszeresét adja vissza
az „elvett” pénznek.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester,
Magyar
Mária,
Benkõné Gulyás Edit, Horváth
Vencel és Szirtes Balázs képviselõk megfogalmazták: a vélemények ütköztetése során az egyértelmûnek látszik, hogy az mindenkinek célja, hogy továbbra is
megfelelõ összeget fordítson a
város településfejlesztésre, infrastruktúra fejlesztésére, támo-

gatni tudja és megteremtse a lehetõségét a civil szervezetek
színvonalas mûködésének, az átlagnál színvonalasabb, jobb feltételek mellett mûködhessenek az
intézmények, megõrizzék a településtisztaságot, a virágos város
– egészséges város címet, gyönyörû természeti környezetünket, szociális támogatási rendszerünket.
Fontos kell, hogy legyen a turisztikai támogatások megtartása, elõrelépés a turisztikai marketing és PR tekintetében, a rendezvények színvonalának megtartása.
Mindezeket természetesen finanszírozni szükséges, így hogy
mindenki számára respektálható
döntés szülessen, ahhoz a témára
még viszsza kell térniük a képviselõknek, hisz a 80 milliós „hiányt” csak összefogással tudja a
város elõteremteni, mind a lakosság, mind a turisztikai szereplõk
bevonásával, és a hivatal mûködésének racionalizálásával.

Halottak napján

Szeretteinkért gyújtottunk gyertyát halottak napján.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester asszony és Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató Mindenszentek alkalmából koszorút helyezett el és mécsest gyújtott az
I-II. világháborús emlékmûnél, településünk hõsi halottainak
tiszteletére.
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A Szállás.hu oldal a közelmúltban hozta nyilvánosságra a nyári
idõszak szállásfoglalásairól készített felmérésének eredményét.
Eszerint 2015-höz képest rövidült a nyaralások hossza 2016. III.
negyedévében: a foglalások fele
szólt 1, illetve 2 éjszakára, miközben
a 3 és annál hosszabb idõszakra
szóló kikapcsolódások aránya csökkent 2015 hasonló idõszakához képest. „Inkább többször, de rövidebb
idõre mentünk pihenni, jellemzõen
valamilyen Balaton-parti településre. A tendenciában fontos szerepet
játszik a szeptemberi nyár is, hiszen
az olykor 30 fokos õszi hétvégéken
sokan döntöttek úgy, hogy 1-2 napos pótnyaralást iktatnak be” –
mondta Pálinkás János, a Szallas.hu
kreatív vezetõje.
Az elmúlt negyedévben minden
negyedik belföldi foglalás (27%) a
családi
nyaralás
során
költ-

Apartmanok elõnyben?
ÉRTÉKELTÉK A NYÁRI SZÁLLÁSFOGLALÁSOKAT
séghatékony megoldást kínáló apartmanra érkezett. „A foglalások értéke
nagyon széles skálán mozgott: volt,
aki 1372 forintból vett ki szobát, miközben a legnagyobb értékû foglalás
ennek több mint 1300-szorosa, 1,8
millió forint volt. Egy átlagos kikapcsolódásra 54 297 forintot költöttünk,
ami 2 százalékos bõvülés az elmúlt év
hasonló idõszakához képest. A növekedésben szerepet játszik az is, hogy
a SZÉP-kártyák 20 százalékkal gyakrabban kerültek elõ fizetéskor, s ezekben az esetekben az átlagérték is
magasabb, 61 580 forint volt” – tette
hozzá Pálinkás János.

Ha a nyár nyerteseit települések
szerint vizsgáljuk, akkor Siófok örülhet leginkább, a legtöbb vendég a
Balaton-parti várost választotta fõ
utazási célpontként. Nem meglepetés Budapest 2. és Hajdúszoboszló 3.
helye sem, a három város évek óta
vezeti a top 10-es listát a július 1-jétõl szeptember 30-áig tartó idõszakban. Az élbolyban egy jelentõs
változás figyelhetõ meg: a tavalyi 4.
Balatonfüred egy helyet csúszott a
népszerûségi listán, helyét Eger vette át. Zalakaros a tíz legnépszerûbb
szálláshelyek sorában a tizedik helyen áll.

Megerõsítették a barátságot
JUBILEUMI ÜNNEPSÉG PUCHHEIMBEN
Tavasszal nálunk, néhány nappal
ezelõtt pedig Puchheimben is megerõsítette a két település a 25 éve
gyümölcsözõ együttmûködését.

A bajor testvérvárosi kapcsolat létesítésének negyedszázados évfordulója alkalmából
Puchheimben is hivatalos ünnep-

séget rendeztek, melynek keretében az együttmûködés hivatalos dokumentumait is megerõsítették.
Településünk részérõl ezen a
rendezvényen Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester, Horváth
Vencel, Szirtes Balázs és Benkõné
Gulyás Edit képviselõk voltak jelen, illetve városunkat képviselte
még Kovács Szabolcs, a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület vezetõje,
Sinkovics Norbert, a Közösségi
Ház igazgatója és Tarnai Andrea,
a zeneiskola vezetõje.
Városunk delegációja egy napot tartózkodott a testvértelepülésen. A tagok megtekintették a
helyi óvodát és iskolát, valamint
az ottani mûvelõdési központot,
illetve részt vettek a 25. évfordulót ünneplõ rendezvényen. Utóbbin köszöntõt mondott Norbert
Seidl puchheimi és Dénes Sándor
nagykanizsai polgármester, Zalakaros nevében a vendégeket
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester üdvözölte.
Ahogyan nálunk, úgy a bajor
ünnepen is többek között faültetéssel emlékeztek meg a negyedszázados barátságról: a vendégek
körtefát ültettek, és egy-egy fát
Zalakarosra és Nagykanizsára is
elhoztak, jelképezve a valóban
évtizedek óta gyümölcsözõ, példa
értékû barátságot.

HIDEG VÍZBÕL MELEG VÍZBE
Az év hátralévõ részében a belföldi vendégforgalmat a wellness
típusú kikapcsolódás alakítja, ami
mind a helyszín, mind a szálláshelytípusok kiválasztásában markáns
változást hoz. „Októbertõl dinamikusan megnõ a wellness-csomagajánlatok iránti érdeklõdés, a legvonzóbb célpontok sorrendben Hajdúszoboszló, Eger, Zalakaros és Gyula,
ahol többnyire 3 és 4 csillagos szállodákban foglalnak a magyarok 2
fõre, átlagosan 2,5 éjszakára, 78
ezer forint értékben” – mondta a
Szallas.hu képviselõje.

Õszi vásár

az oviban

Vásári kikiáltókkal, számtalan
szép portékával, zenével, tánccal
tartotta meg ismét õszi vásárát
az óvoda.
Az õszi néphagyományok közül
az egyik legjelentõsebb ünnep az
õszi vásár az oviban. A gyerekek
elõzetesen megismerték, megtapasztalták az õsz jellegzetességeit,
az õszi természet szépségét. Szorgalmasan gyûjtögették az õsz kincseit is. Ellátogattak a helyi piacra,
ismerkedtek az árukkal, a piaci vásárlási szokásokkal. Szorgalmasan
tanulták, gyakorolták a vásári kikiáltókat, hívogatókat, hogy aztán a
vásár napján ezzel csalogassák a vevõket a csoportszobákba, ahol a
maguk, óvónõik és szüleik által készített termékeket kínálták megvételre.
Hogy igényes árut kínáltak, azt
jól mutatja, hogy az asztalok bizony
hamar üresekké váltak, így a vásárt
jól megérdemelt mulatsággal, tánccal zárhatták az apróságok.

5

2016. november 4.

Készül a fürdõ déli teraszának fedése.

Így néz ki majd megépítése után (látványterv).

Fedett pihenõtér és átjáró létesül
ÖSSZEKÖTTETÉSBEN AZ ÚJ SZÁLLODÁVAL
Elkezdõdtek és a tervek szerint december 10-re be is fejezõdnek azok a munkálatok, melyeknek eredményeként a Zalakarosi
Fürdõ és a mellette létesülõ új
szálloda összeköttetése megvalósul.
– A készülõ szálloda, a Karos
Park Inn közönségforgalmának a
fürdõbe való bevezetése, fogadása szükségessé tette a Gránit
Gyógyfürdõ részérõl is az élményfürdõ épület forgalmi rendjének

felülvizsgálatát, a vendégfogadás
feltételeinek megteremtéséhez
szükséges elõkészítõ munkálatokat – jelezte a beruházás kapcsán
Tóth János, a fürdõ mûszaki igazgatója. – Így született döntés az élményfürdõ épület meglévõ déli
teraszainak átalakításáról, egyben
a délkeleti terasz sarokrészén fedett beléptetõ helyiség kialakításáról.
A teraszok átalakításának megtervezésére a Gránit Gyógyfürdõ az
épület korábbi tervezõjének adott

megbízást a 2009. évben, majd a
2009-es tervek alapján egy aktuális
engedélyezési terv kidolgozására
2016. januárban.
A mûszaki igazgató elmondta: a
szállodához az élményfürdõ épület
közvetlen, szintbeli csatlakozást
kap a szálloda átjáró folyosóján át,
amely a szállodavendégek számára
a fürdõ szolgáltatások komfortos
megközelítését szolgálja. A zárt átjáró híd padlóvonala az élményfürdõ épület galériaszintjéhez, a terasz
déli határvonalánál csatlakozik.

Emiatt szükséges a galéria pihenõtere és az átjáró közötti terasz fedése, ennek a munkálatai zajlanak
jelenleg.
A terasz fedésével a déli rész pihenõterei is bõvülnek, mely elsõsorban
a fedett Vízipók épületrészben tartózkodók kényelmét szolgálja.
A pihenõágyak, egyéb berendezési tárgyak beszerzése folyamatosan történik, a beruházást a fürdõ
saját költségvetésébõl valósítja
meg. A kivitelezési munkákat a
Szabau Invest Kft. végzi.

Tisztelet a mindennapok hõseinek
(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester külön kitért 1956 októberének zalakarosi eseményeire is. Mint mondta: a
településen október 23-án felvonulás volt, az
emberek menet közben forradalmi dalokat énekeltek, a garabonci keresztnél Lendvai Ferenc
mondott beszédet. Október 24-én is felvonulás
volt a zalakomári elágazótól a templomig. A felvonulók ezt követõen Istentiszteleten
vettek részt. Este a templom elõtti keresztnél gyûlést tartottak, ahol a hibákat,
a sérelmeket kiabálták a résztvevõk, illetve énekeltek. A település helységnévtábláját, melyen az szerepelt, hogy
Zalakaros termelõszövetkezeti község,
leverték. Az iskolában egy hétig a címer
helyett a feszület lógott a falon. Október
27–28-án szintén felvonulások voltak a
községben. Október 30-án a nemzeti bizottság alakuló ülésén követelték a kommunista vezetõk leváltását. November
elsején megalakult a nemzeti bizottság.
A tanácselnököt leváltották.

– Ezek a zalakarosiak is hétköznapi emberek voltak, akikbõl hõsök váltak. Kiváló emberek, a hétköznapok hõsei ma is itt élnek
közöttünk, õk azok, akik ezért a településért
dolgoznak, erõssé, fejletté teszik ezt a várost, a hazát, törekvéseiket, eredményeiket
látva is nyilvánvaló, hogy ‘56 hõseinek áldozata nem volt hiábavaló – mondta.

Novák Ferenc polgármester köszöntõjét
követõen Manninger Jenõ mondott beszédet, aki a a megyeszékhely és több zalai település példás forradalmi tetteirõl szólt. Emlékeztetett arra, hogy a forradalom 60. évfordulója mellett egy sajnálatos jubileumra
is emlékeznünk kell: éppen 10 évvel ezelõtt,
2006. október 23-án a tömegoszlató rendõrök a forradalom és szabadságharc
ötvenedik évfordulóján több száz
ártatlan civilt, járókelõt támadtak
meg, vertek meg brutálisan és tartóztattak le.
Beszéde után Fodor Balázs diakónus áldotta meg a szobrot, majd az intézmények, szervezetek képviselõi helyezték el a tisztelet koszorúit.
A megemlékezést ünnepi mûsor
zárta, melyen közremûködtek a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti iskola 7. osztályos
tanulói, valamint a Zalakarosi DalárdaVegyeskar.
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Ami sokaknak az õszi szünet
és a pihenés, az a zalakarosiak
többségének munka. Az õszi szünetben ugyanis rengetegen keresik fel városunkat és a fürdõt, a
vendégek számára pedig minden
évben megerõsített szolgálattal
készül a város.
Az egész õszi szüneten átível a
Tök jó Zalakaroson programsor,
mely rengeteg színes, érdekes rendezvénnyel várja a fürdõben és a városban tartózkodókat. A helyi vállalkozók pedig a fürdõ elé kitelepülve,
igényes árukészlettel, az érzékeket
csábító gasztronómiai kínálattal állnak a vendégek rendelkezésére.
A Tök jó Zalakaroson rendezvénynek ez alkalommal is kiemelt
szereplõje volt természetesen a tök.
A finomság különféle „feldolgozásban” kínálta magát az ételek között, sült tök, tökös-mákos rétes, sütõtökös lepény is szerepelt a kínálatban. Sokan akadtak azonban, akik
nem megkóstolni szerették volna a
tököt, inkább kedvükre faragni, alakítani. Õket várták a tökfaragással a
fürdõ területén a Zalakarosi Fürdõ
animátorai és a Tourinform-iroda
munkatársai. A fantáziadús faragásokat értékelték és ki is állították a
fürdõ elõtti téren.
Idén elõször tökgurító versenyt is
hirdettek a szervezõk. A vetélkedõn
inkább a gyerekek vettek részt,
ügyes kis kezek gurítgatták a terméseket a talajon, padokon, a szülõk
biztatásával, szurkolásával kísérve.
A fürdõ teltházzal üzemelt, népszerû program volt a Lolo és Bernie
kuckó kínálta játszóház, a felnõtteknek tartott aquafitness, sokan választották a kikapcsolódást a szaunákban vagy a wellness kezeléseket
biztosító részlegen.
A város az esti órákban is forgalmas volt, rengeteg sétálóval, segway-jel közlekedõvel, futóval és
bringással találkozhattunk, és szerencsére az idõjárás is kedvezõen
alakult ahhoz, hogy valóban elmondhassák vendégeink: tök jó itt
Zalakaroson!

Élénk volt a forgalom a fürdõ elõtti téren.

Tök jó Zalakaroson
ÉLÉNK FORGALOM VOLT AZ ÕSZI SZÜNETBEN

A fürdõ külsõ élmény medencéi is népszerûek voltak a szép õszi idõben.

Tökgurító verseny tartotta izgalomban a legkisebbeket.

A Várhelyi család kisgyermekeivel együtt vett részt a tökfaragáson.
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Tájékozódási versenyt rendeztek
A VÁROST DERÍTETTÉK FEL A TÁJFUTÓK
Térkép, a gyakorlottabbaknak
a térkép mellé tájoló, egy jó futócipõ, és indulhat is a tájékozódási
futás.
Városunk elõször adott helyet a
Zalaegerszegi Tájfutó Club által
szervezett tájékozódási futóversenynek, melyet az egyesület a
Thermenland Open kupa keretében rendezett.
A Zalakaros Kupa a tájfutók közössége részérõl komoly érdeklõdésnek örvendett, közel kétszáz futó vett részt rajta, akiknek a város
területén belül jelölték ki a pályákat, korosztályonként más-más útvonalon.
A pálya szakaszai többek között
a kertmozi melletti arborétumon,
az Isteni Irgalmasság temploma
mögötti területen, a fürdõ területén, a termáltó és ökopart környékén vitték végig a futókat, akiknek
nemcsak az idegen terep, de a jól
elrejtett chip-állomások megtalálása is komoly kihívást jelentett.
Városunkból több fiatal is vállalta az indulást: Novák Lázár, Novák
Máté, Strobl Ábel, Áron és Anna,
Cziráki Boglárka és Kamilla vettek
részt a versenyen, közülük aranyérmet szerzett Novák Máté, ezüstöt
Strobl Ábel (mindketten a zalakarosiak kategóriájában) és bronzérmes lett Cziráki Boglárka, a nagykanizsai tájfutó klub tagja.

A futóvereny indulóinak térkép alapján kellett eligazodniuk az
állomások között.
A verseny résztvevõinek az érmeket Czirákiné Pakulár Judit adta
át, aki elmondta: örömmel vették,
hogy a klub városunkba hozta ezt a
versenyt, és az egyesület 2017 májusában nálunk rendezi meg
Thermenland Open nemzetközi tájfutó megmérettetését is.
A versenyzõk a Zalakarosi Fürdõ
jóvoltából a fürdõvel is megismerkedhettek, hiszen minden nevezõ
számára belépést biztosítottak a
verseny délutánján a fürdõbe.

KAROSI SPORTEREDMÉNYEK
A Térségi Általános Iskola,
Szakiskola és Kollégium (Csapi) által meghirdetett foci
XXII. Köztársaság Kupán – 2.
helyezés.
Csapattagok: Bogdán Milán,
Kulcsár Balázs, Schmidt Áron,
Farkas Roland, Török Ádám,
Strobl Áron, Marton Máté Bálint, Neumajer Gergõ, Lechner
Werner Herbert.
Felkészítõ tanárok: Jankovics
Attila, Kovács Tamás.
Labdarúgás Diákolimpia,
Járási döntõ, IV. korcsoport –
1. helyezés.
Csapattagok: Bogdán Milán,
Kulcsár Balázs, Schmidt Áron,
Strobl Áron, Török Ádám, Marton Máté Bálint, Vékony Bence
Zsolt, Olasz Barnabás.
Felkészítõ nevelõk: Jankovics
Attila, Kovács Tamás.

Libás Napok
a Zalakarosi Fürdõben
NOVEMBER 12. SZOMBAT
09.00–10.00: „Az én ludam ” – rajzverseny – Fõépület – gyermek játszóház
10.30–11.00: Aquafittness Beltéri élménymedence
13.00–13.20: „Vízben totyogós” vízi gimnasztika I. számú gyermek élménymedence
14.00–15.00: Liba készítése - Fõépület – gyermek játszóház
15.30–16.00: Aquasalsa Beltéri élménymedence
16.15–16.45: „Mese feles” Gyermek vízivilág - Sószoba
16.55: Rajzverseny eredményhirdetése Fõépület – gyermek játszóház
NOVEMBER 13. VASÁRNAP
10.00–10.20: „Gyertek a vízbe kislibák” vízi torna kicsiknek I. számú
gyermek élménymedence
10.30–11.00: Aquafittness - Beltéri élménymedence
13.00–13.30: „Libakergetõ” sportjáték - Fõépület – gyermek játszóház
14.00–15.00: Mozgásos ügyességi játékok! Pihenésképpen: kártyajáték,
memória és kvíz játékok, Fõépület – gyermek játszóház
15.30–16.00: Aquasalsa Beltéri élménymedence
16.15–16.45: Mini vízi "kacsatánc" gyermek diszkó I. számú gyermek
élménymedence
A fõépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat. A kezdési idõ elõtt 5 perccel gyülekezõ a gyermek vízivilág emeletén, ahonnan animátor kíséretében mennek fel a gyermekek a program színhelyére. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk, így a szülõk is
csatlakozzanak bártan. A foglalkozási idõ alatt kényelmesen várakozhatnak a galéria pihenõjén. A programváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretetettel várjuk a gyermekeket és szüleiket a programokon!

A verseny gyõztesei.
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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ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
ZALAKAROSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
Hétfõ: 8.00–12.00
12.30–14.00
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00
12.30–14.00
Csütörtök:
ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00–12.00
POLGÁRMESTER
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
a hónap elsõ és harmadik
hetén – hétfõn 8.00–11.00
JEGYZÕ
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJE
minden héten – hétfõn
9.30–12.00

A KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA
Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda: 9.30–10.30 és
12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: páratlan héten:
9.30–11.30
Elérhetõség:
Zalakaros, Liget u. 28.
Telefon:
30/ 631-1526
email:
konyvtar@zalakaros.hu
zkaroskonyvtar@gelkanet.hu
Honlap:
intezmenyek.zalakaros.hu

