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Kötetlen beszélgetésre, közös
fõzõcskézésre invitálta a település
civil szervezeteit Novák Ferenc pol-

gármester. Mint mondta: személy
szerint és városvezetõként is ki-
emelten fontosnak tartja a civil

szervezetek jelenlétét a városban,
illetve azt, hogy a szervezetek aktí-
van vállalnak részt a település kultu-
rális- és sportéletében. Munkájukat,
önzetlen vállalásaikat szeretné meg-
köszönni az önkormányzat és a ma-
ga nevében a részükre szervezett
parkerdei piknikkel – hangsúlyozta.

A találkozón szép számmal kép-
viseltették magukat a meghívott
szervezetek tagjai, a finom falatok
mellett játékra, zenélésre, táncolás-
ra is nyílt lehetõség.

Miután korábban
már Nagykanizsa és
Zalakaros képviselõ-
testülete is támo-
gatta a két város
együttmûködését,
valamint az ennek
formáit tartalmazó
megállapodás alá-
írását, a hivatalos
d o k u m e n t u m o k
megpecsételésére is
sor kerülhetett júni-
us 16-án Nagykani-
zsán. Az együttmû-
ködési megállapo-
dást a képviselõ-
testületek tagjainak
jelenlétében Cseres-
nyés Péter nagyka-

nizsai és Novák Fe-
renc zalakarosi pol-
gármester írta alá. 

Cseresnyés Pé-
ter példa értékû-
nek nevezte a két
település közt ki-
alakult kapcsolatot.

– Többen emle-
getik riválisként a
két várost, holott
számos olyan terü-
letet találunk, ahol
éppen a szoros
együttmûködés,
vagy annak szán-
déka érhetõ tetten
– fogalmazott Ka-
nizsa elsõ embere.
Elhangzott: a turiz-

mus és az egészségügy terüle-
tén már konkrét együttmûkö-
dési lehetõségek kidolgozása
kezdõdött el. Tárgyalások foly-
nak például arról, hogyan tud-
ná a Kanizsai Dorottya Kórház
kihasználni a zalakarosi gyógy-
turizmus nyújtotta lehetõsége-
ket. 

Novák Ferenc, városunk pol-
gármestere a további közös te-
rületeket sorolva a sport, vala-
mint az oktatás ügyét emelte ki,
s hangsúlyozta: az okmányok
aláírása nem reklámfogás a két
város részérõl, sokkal inkább
annak tudatosítása: Zalakaros
és Nagykanizsa egymást támo-
gatva és kiegészítve kíván a jö-
võben, a jövõn munkálkodni.

Az önzetlen munkát köszönték meg

Egymást erõsítve, kiegészítve
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KAROS ÉS KANIZSA KÖZÖTT

CIVIL TALÁLKOZÓ
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Akkor Kötõ Attila alpolgármes-
ter javaslatát figyelembe véve úgy
döntöttek: a támogatást úgy kell ki-
dolgozni, hogy az valamennyi, kö-
zépiskolai oktatásban részt vevõ, ott
jó eredményt elérõ tanuló további,
kiemelkedõ munkáját ösztönözze,
függetlenül a tanuló és/vagy család-
ja anyagi helyzetétõl, tekintettel ar-
ra, hogy itt a diák eredményességét
motiváló, azt önkormányzati szinten
elismerõ támogatásról van szó. Vala-
mennyi testületi tag egyetértett
ugyanis abban, hogy azon felül,
hogy az önkormányzat a „Bursa
Hungarica” Felsõoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszerhez
évente csatlakozva a felsõoktatás-
ban tanulmányokat folytató fiatalok
számára nyújt támogatást, nagyon
fontos, hogy a középfokú oktatás-
ban részt vevõ fiatalokat is segítse.
Ennek érdekében rendeletet alko-
tott a testület. 

A rendelet bevezetõje leszögezi:
a testület a „középiskolai tanulmá-
nyi ösztöndíj” pályázat létrehozásá-
val a város fiatal, felnövekvõ nemze-
déke iránt érzett felelõssége alapján
szerepet kíván vállalni a tehetséges,
középfokú oktatásban tanulmányo-
kat folytató zalakarosi fiatalok ta-
nulmányaihoz biztosított pénzbeli
támogatással azért, hogy ezzel is
növelje a támogatásban részesülõk
városhoz való kötõdését és megálla-
pítsa a támogatás biztosításának

részletes szabályait, valamint segítse
a tehetség kibontakoztatását. A
rendelet hatálya valamennyi közép-
fokú közoktatási intézményben –
gimnázium, szakközépiskola, szakis-
kola – tanulmányait nappali tagoza-
ton folytató, zalakarosi lakóhellyel
rendelkezõ, életvitelszerûen a lakó-
helyen tartózkodó, kiemelkedõ ta-
nulmányi eredményt elért tanulókra
terjed ki. 

A jó tanulmányi eredményt az
önkormányzat havi rendszeresség-
gel nyújtott támogatással ismeri el,
ennek felsõ összege havi tizenkét-
ezer forint. A támogatási összegek-
rõl, valamint a pályázati feltételek
részéleteirõl lapunk következõ szá-
mában adunk tájékoztatást.

A fenti rendelet megalkotása
mellett módosította a Bursa-

pályázat feltételi rendszereit is a
képviselõ-testület. A módosítás sze-
rint a továbbiakban az tekinthetõ
szociálisan rászorulónak e támoga-
tás igénylése során, akinek havi jöve-
delme, vagy a hallgató által is lakott
közös háztartásban élõ közeli hoz-
zátartozóinak az egy fõre jutó havi
jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 250
százalékát (71.250 Ft/fõ)  nem halad-
ja meg (ez a határ eddig 450 száza-
lék volt). A pályázónak pályázata be-
nyújtásakor nyilatkoznia kell a saját,
valamint közös háztartásban élõ kö-
zeli hozzátartozóinak jövedelmi és
vagyoni viszonyairól. Az önkormány-
zat részérõl havonta adható támo-
gatás minimum mértékét az eddigi
ezer forintról ötezer forintra növel-
ték, felsõ határt nem szabtak meg.

A továbbtanuló fiatalokat támogatják
ÖSZTÖNDÍJJAL ISMERIK EL A JÓ EREDMÉNYT ELÉRÕKET

A továbbtanuló fiatalok támo-
gatásának kérdésével immár má-
sodik alkalommal foglalkozott a
képviselõ-testület. Elsõ olvasat-
ban – Szirtes Balázs képviselõ fel-
vetését elfogadva, azzal egyet-
értve – április ülésén foglalkozott
a testület a témával.

A megelõzésen a hangsúly
INGYENES OLTÁST BIZTOSÍTANAK A FIATAL LÁNYOK RÉSZÉRE

A HPV-oltással kapcsolatos rende-
letet az alábbiakban közöljük:

Zalakaros Város Képviselõtestülete
az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói ha-
táskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés
a) pontjában és a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §
(4) bekezdésében és 8.§. (1) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében el-
járva a következõket rendeli el:

A rendelet célja
1. §

E rendelet célja, hogy az egészség-
megõrzés keretében Zalakaros Város
Önkormányzata az önkéntesség és az
egyéni felelõsség hangsúlyozásával tá-
mogassa a méhnyakrák és a nemi szer-
vi szemölcsök kialakulásáért elsõsorban
felelõs Humán papilloma vírus (HPV) el-
leni védõoltás beadását a leginkább
érintett körben. 

A rendelet hatálya
2. §

(1) A rendelet hatálya  Zalakaros Vá-
rosban lakóhellyel rendelkezõ, és életvi-
telszerûen is a törvényes képviselõvel
együttesen Zalakaroson lakó, az adott
évben 13. életévüket betöltõ leányokra
terjed ki. 

(2) Lakóhely alatt  a polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló  1992. évi LXVI. Törvény
5.§. /2/bekezdés szerinti lakóhelyet kell
érteni.

(3) életvitelszerû lakóhely: azon la-
kóhely, amely a család /egyén tényleges
otthona, élete helyszínéül szolgál,
ahonnan az életét szervezi (pl. munká-
ba/ iskolába jár és ide tér haza, amely
vonatkozásában közüzemi szolgáltatá-
sokat vesz igénybe).

Nem minõsül életvitelszerû lakó-
helynek az , ha az egyén/család ritkán,
alkalomszerûen az ott lakás látszatának
keltése céljából használja az ingatlant.

Az adatok valódisága környezetta-
nulmány készítésével ellenõrizhetõ.

A HPV elleni védõoltás támogatásá-
nak feltételei

3. §
(1) Az adott évben 13. életévüket

betöltõ leányok humán papilloma vírus
elleni védekezésének támogatásaként a
védõoltás mindhárom vakcinája árának
100 %-át Zalakaros Város Önkormány-
zata átvállalja természetbeni juttatás-
ként.

(2) Nem igényelhet támogatást az,
akinek törvényes képviselõje a védõol-
tás beadásához írásban nem járult hoz-
zá, továbbá az sem, akinek beoltása or-
vosilag ellenjavalt.

(3) Az oltás beadása iránt kérelmet,
szülõi beleegyezõ nyilatkozatot és a há-
ziorvos által kiállított nyilatkozatot kell
benyújtani Zalakaros Város Polgármes-
teri Hivatalába, 2011. évben szeptember
30-ig, évente az adott év április 30-ig. E
határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.

Eljárási rendelkezések
4. §

(1) Az e rendeletben meghatáro-
zott támogatásokkal kapcsolatos elsõ
fokú hatásköreinek gyakorlását a Kép-
viselõ-testület a Polgármesterre ruház-
za át.

(2) A támogatás pénzügyi fedezetét
a költségvetési rendeletben külön elõi-
rányzatként kell szerepeltetni.

(3) A támogatás megállapítása irán-
ti kérelmet az erre a célra rendszeresí-
tett formanyomtatványon két példány-
ban a törvényes képviselõ jogosult zárt
borítékban benyújtani a Polgármesteri
Hivatalban, egyidejûleg igazolva, hogy a
gyermek a rendeletben elõírt feltéte-

leknek megfelel, és csatolja a háziorvos
védõoltásra tett javaslatát is. 

(4) A kérelem alapján az oltóanyag
beszerzésérõl és a háziorvoshoz törté-
nõ eljuttatásáról a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik. 

(5) A jogosultság fennállása esetén
az oltássorozat mindhárom vakcináját
az iskola-egészségügyi feladatokat ellá-
tó háziorvos adja be.

(6) Amennyiben az oltóanyagot a
házi gyermekorvos adja be, úgy az oltó-
anyagot a szülõnek/törvényes képvise-
lõnek kell az elõírásoknak megfelelõ
módon az orvoshoz eljuttatni. Az oltó-
anyag nem megfelelõ szállításából, tá-
rolásából eredõ károsodásért a szü-
lõ/gondviselõ felelõs. Az ily módon ká-
rosodott oltóanyagot az Önkormány-
zat nem téríti meg.

(7) Amennyiben az elsõ oltást köve-
tõen a szülõ nem gondoskodik arról,
hogy gyermeke a második és a harma-
dik oltást megkapja, úgy köteles a már
megkapott oltások beszerzési árát az
önkormányzatnak visszafizetni. A má-
sodik és harmadik oltás elmulasztásá-
nak jogkövetkezményére a szülõt a pol-
gármester a jogosultságot megállapító
határozatban figyelmezteti.

Záró rendelkezések
4. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján
lép hatályba.

(2) A HPV elleni oltás támogatására
elõször 2011. évben kerül sor.

Novák Ferenc       Dr. Józsa Zsanett 
polgármester             jegyzõ

A képviselõ-testület rendeletet alkotott a humán papilloma vírus
(HPV) elleni védõoltás támogatásáról. A HPV-oltás önkormányzat általi
támogatására Böröcz József képviselõ tett javaslatot. Mint elhangzott:
bár az oltásban már, illetve még egyik képviselõ gyermeke sem érintett,
szülõk révén valamennyien kiemelten fontosnak tartják a fiatalok
egészségének védelmét, így a testület egyöntetûen az oltás támoga-
tása mellett foglalt állást. A HPV-oltást minden, adott évben 13. életév-
ét betöltött leány megkapja, amennyiben azt a szülõk igénylik. Az ol-
tás fontosságára való felhívásban, a vírus által okozott egészségügyi
problémákat bemutató tájékoztatásban az önkormányzat számít az is-
kola, a védõnõ és a háziorvos segítségére.



2011. június 23. 3

– A gazdasági társaságokról
szóló törvény a határozatképessé-
get minimum három fõben hatá-

rozza meg. A korábbi, egyébként
más struktúrájú és jóval szûkebb
feladatkörrel rendelkezõ, összes-
ségében hét tagú
felügyelõ bizott-
ság és igazgatóság
helyett néhány hó-
nappal ezelõtt há-
rom tagú ügydön-
tõ felügyelõbi-
zottság jött létre.
Három hónap alatt
a bizottság hat al-
kalommal ülése-
zett.  A három fõs
tagsággal – egy fõ
bármilyen okból
történt akárcsak
ideiglenes „kiesése” esetén is – ve-
szélybe kerülhet a határozat hoza-
tal képessége – világította meg a
változások hátterét Kötõ Attila, a
felügyelõ bizottság tagja, alpolgár-
mester. Ahogyan fogalmazott: a je-
lenlegi FB csak nevében hasonlít
elõd szervezetére,  jóval sokrétûbb
feladatot lát el a korábbinál. Fõ te-
rületei a tulajdonosi érdekképvise-
let, a mûködési törvényesség fel-
ügyelete és a mindenkori ügyveze-
tés munkájának hatékony segítése.  

Az FB tagsága dr. Garami Miklós
és Hegyi László személyével bõvült
ki.   

Dr. Garami Miklós, a Semmelwe-
is Egyetem osztályvezetõ fõorvosa,
egyetemi docens, igazgatóhelyet-
tes dolgozik ezentúl a bizottság-
ban. Egészségügyi szakmenedzseri,
országos orvoskamarai és társada-
lombiztosítási tapasztalatait a für-
dõ és a város érdekében kamatoz-
tatni kívánja,  már egy zalakarosi
helyszínû országos konferencia
megszervezéséhez is hozzáfogott:
szervezõ munkájának köszönhetõ-
en  városunk gyermek reumatoló-
giai napoknak ad otthont várható-
an még ez évben.

– Hegyi László a fürdõ kiemel-
kedõ szaktudású nyugdíjasa, Zala-
karos ismert, köztiszteletben álló

lakosa. Városunk és a fürdõ sajá-
tosságainak  ismerõjeként segíti a
munkát a fürdõ racionális fejlesz-

tésének érdekében.  Mûszaki szak-
területen túl más területeken, így
a  dolgozók és a bizottság, vala-

mint a fürdõ  vezetése közötti
kapcsolatok   aktívabbá tételében
is számítunk tevékenységére –
mondta Kötõ Attila.

Az FB önkormányzatot képvise-
lõ tagjától azt is megtudtuk: a bi-
zottság a közeljövõben saját tagjai
közül választ elnököt.

A grémium egyik kiemelt fel-
adatának tekintette a gyógyászati
szakág eredményességének átte-

kintését. A bizottság által a veze-
téstõl bekért és vizsgált adatok ta-
núsága szerint ugyanis az elmúlt
évben több mint 100 millió forintos
veszteséggel zárt a gyógyászat, ho-
lott az eddigi évek során – volta-
képpen a fürdõ létesítése óta – fo-
lyamatosan fejlesztették ezt az
ágazatot.

– Tisz-
tában va-
gyunk az-

zal, hogy
ma az egészségügyi szolgáltatások
terén igazán pozitív mérlegre
nem lehet számítani, ám az ágaza-
ti veszteség lefaragását minden-
képp célként kell megjelölni –
hangsúlyozta Kötõ Attila. – Töb-
bek között erre látunk lehetõsé-
get dr. Garami Miklós személyé-
ben, valamint – Nagykanizsa és
Zalakaros városok immáron élõ
együttmûködési megállapodásá-
nak keretében – konkrét tárgyalá-
sok kezdõdtek ez ügyben a kani-
zsai kórház és a gyógyfürdõ veze-
tése között.

Kötõ Attila azt is elmondta: az
FB a képviselõ-testület kérésére vizs-
gálta a csurgalékvíz hasznosításá-
nak lehetõségét is. A vizsgálat ered-
ményeképpen megállapítást nyert,
hogy megfelelõ (legalább 70%-os)
támogatási intenzitású pályázat
megléte esetén érdemes foglalkoz-
ni a kérdéssel. A mûszaki megoldás
koncepcionálisan rendelkezésre áll ,
évi 10 millió forint gázkiváltást ered-
ményezne. A kapcsolódó pályázato-
kat mind az önkormányzat, mind a
fürdõ vezetése figyelemmel kíséri.

Személyi változások,
gazdaságossági kérdések

IGAZGATÁSI

SZÜNET

Igazgatási szünetet rendelt
el a vonatkozó kormányhatá-
rozattal összhangban az au-
gusztus 15. és 19. közötti idõ-
szakban a polgármesteri hiva-
talban a képviselõ-testület.

Az igazgatási szünet ideje
alatt a hivatal nyitva tartása
biztosított, a munkatársak
ügyeleti rendszerben látják el
a feladatokat. Ez idõ alatt az
ügyfélfogadás sem szünetel.

INGYEN EBÉD

GYEREKEKNEK

Negyvenöt napon keresz-
tül, napi egy alkalommal az
önkormányzat meleg étkezést
tud biztosítani a rendszeres
gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülõ gyermekek szá-
mára. Mindezt egy pályázat
segítségével biztosíthatja a vá-
ros – minderrõl Novák Ferenc
polgármester tájékoztatta la-
punkat. A pályázathoz szüksé-
ges önerõt – 200 ezer forintot
– a képviselõ-testület biztosí-
totta.

Az önkormányzat a család-
segítõ szolgálat munkatársai
segítségével már korábban fel-
mérte az igényeket: a 39 érin-
tettbõl 27 gyermek esetében
igényelték a szülõk az ingye-
nes ebédet. Az ételek az iskola
konyháján készülnek, a szülõk-
nek lehetõségük nyílik az ebéd
éthordóban történõ elszállítá-
sára.

ADÓDTÉTELEKET

VIZSGÁLTAK

A helyi adótételek felülvizs-
gálása során a tartózkodás
utáni idegenforgalmi adó mér-
tékét a vendégéjszakák után
400 forint/éj összegre emelte a
képviselõ-testület. 

A kommunális adó tekinte-
tében egyetértettek abban,
hogy azt a szemétszállítás díjá-
val összefüggõen ugyancsak
felülvizsgálják, a témára a
szeptemberi ülésen térnek
vissza.

DÖNTÉSEK A FÜRDÕ FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGÁBAN

Komoly változások történtek a fürdõ felügyelõ bizottságának ösz-
szetételében. Dr. Burján Richárd vezérigazgatói kinevezése miatt új
személy megválasztására volt szükség az FB tagságában. Mindezek
mellett sor került az FB létszámának növelésére is; a tagság az eddigi
három helyett négy fõvel mûködik.

Erõsítés a Karos-Parknak
Korábbi lapszámunkban írtunk arról, hogy – Deutscné Lang Erika al-

polgármester javaslatára – a testület a Hegyalja utcai játszótér sürgõs
határidõvel történõ körbekerítése mellett foglalt állást. A munkálatok
sajnos még nem kezdõdhettek el, a Karos-Park Kft. túlterheltsége mi-
att ugyanis elsõsorban a vállalkozási szerzõdésben foglalt feladatokat
kell a társaság dolgozóinak ellátniuk.

A kft.-re vár a játszótér bekerítésén túl a játszótéri homokozók le-
fedésének megoldása, az iskola kerítésének cseréje, ugyancsak az isko-
lában a konyhai szellõzõk cseréje és tisztítása, számos karbantartási fel-
adat mellett. Dr. Józsa Zsanett jegyzõ elmondta: a remények szerint a
cég hamarosan erõsítést kaphat, az önkormányzat ugyanis pályázatot
nyújtott be közmunka foglalkoztatásra, melynek keretében három fõ-
vel gyarapodhat fél éves idõtartamra a társaság állománya. A jegyzõ-
asszony ezzel kapcsolatosan elmondta: a pályázat benyújtásának rövid
határideje miatt rendkívüli testületi ülést kellett összehívni; a képvise-
lõk rugalmas hozzáállásának köszönhetõen a pályázati anyagot határ-
idõre beadhatták, az elbírálás a napokban megtörténik.

Növelnék a gyógyászat eredményességét.
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– Magyar szemmel kicsit fur-
csának tûnhet a kiváló infrastruk-
túrával, jó anyagi kondíciókkal, 20
ezer lakossal rendelkezõ település
eddigi községi státusza. A szigorú
bírálóbizottságok
eddig nagyon ke-
vés településnek
ítélték oda ezt a
címet – jelezte a
polgármester.

Elmondta: az
ünnepség iránt,
amely a PUC-ban
volt, olyan nagy
volt az érdeklõdés,
hogy a meghívott
vendégeken kívül
sorsolással válasz-
tották ki a szeren-
csés érdeklõdõket.

– Az ünnepre
meghívták part-
nertelepüléseik
polgármestereit is,
így jómagam is meghívást kap-
tam.  A jókívánságok mellett aján-
dékul az új templomot ábrázoló
festményt adtam át dr. Herbert
Kränzlein polgármester úrnak. (Õk
pedig korábban ennek a templom-
nak adományoztak.)

A városi címet igazoló oklevelet
a bajor belügyminiszter adta át ün-
nepélyes keretek közt.

Novák Ferenc a puchheimi cere-
mónián ünnepi beszédében rámu-
tatott: Zalakaros sokat köszönhet

német partnerének. Az elsõ invitá-
lás eredménye lett a Karos Tánc-
együttes megszületése, több mûvé-
szeti csoportot támogatott a város
és a kapcsolat fõ motorja, a Német-

Magyar Egylet.
Településeinknek, Zalakarosnak

és Puchheimnek a sorsa az utóbbi
két évtizedben összefonódott. 

– Itt szeretném megragadni a
lehetõséget, hogy köszönetet
mondjak immár Puchheim városá-
nak mindazért a segítségért, tá-
mogatásért, amit a két évtized
alatt Zalakarosnak nyújtottak. Én
tudom, hogy a puchheimiek mun-
kája, tevékenysége benne volt
Zalakaros városi címének elnyeré-

sében, és biztos vagyok benne,
hogy Puchheim élénk nemzetközi
kapcsolatait is fontosnak minõsí-
tették a bírálók. A városi rang
csak egy cím. A tartalom a fontos.
Az, hogy milyen munka folyik a
városban, milyen az élet minõsé-
ge. Ha holnap felébrednek a puch-
heimi polgárok, megállapíthatják,
hogy az éjjel nem történt változás
életükben. Ha eltelik egy év, biz-
tos vagyok benne, hogy igen. Az

építményt ábrázo-
ló festmény jelzi a
hit, a tradíciók fon-
tosságát és a mo-
dernséget egyszer-
re. Anyagi és szelle-
mi értékek egyen-
súlya ad csak har-
móniát. Ennek el-
éréséhez és az érté-
kek folyamatos
gyarapításához kí-
vánok erõt, és sok
sikert immár a vá-
rosnak a zalakarosi
önkormányzat és
minden zalakarosi
polgár nevében.

A találkozón a
felek átbeszélték a

jövõ teendõit is. Ennek értelmében
hivatalos küldöttség utazik a né-
metországibeli 20 éves évforduló
ottani megünneplésére.

A delegáció mellett ugyanekkor
a karosiak szokásos viszontlátoga-
tására is sor kerül, amelynek idõ-
pontja október 20–23.

Az ünnepségen a polgármester
tárgyalt a bajor belügyminiszterrel
is, akitõl kérte a nyári idõszakra
rendõr vezénylését településünk-
re.

FELÜLVIZSGÁLJÁK

A RENDEZÉSI TERVET
Az önkormányzat elkészíti a

város új szerkezeti és szabályo-
zási tervét, ehhez kapcsolódóan
megkezdõdik a város rendezési
tervének felülvizsgálata. A pol-
gármesteri hivatal az elkövetke-
zõ idõszakban tájékoztatni kí-
ván minden érintett ingatlan
tulajdonost. Miután több ezer
tulajdonosról van szó, a képvise-
lõ-testület megbízta a város
jegyzõjét a tájékoztatást módjá-
nak kidolgozását a takarékos el-
járás szem elõtt tartásával. Mint
a legutóbbi ülésen elhangzott: a
városban 36 területet érintõen
változtatásokat is terveznek, er-
rõl az érintettek ugyancsak tájé-
koztatást kapnak.

HATÉKONYABBÁ

TESZIK A MUNKÁT
A közterület-felügyelet haté-

konyabb munkavégzése érdeké-
ben, valamint a település életrit-
musához jobban igazodva változ-
tatásokat fogadott el a közterü-
let-felügyelõk munkarendjére vo-
natkozóan a képviselõ-testület.
Így, bár a közterület-felügyelet
munkarendje a polgármesteri hi-
vatal dolgozóinak munkarendjé-
hez igazodik továbbra is, a mun-
ka zavartalan biztosítása érdeké-
ben a munkáltató ezentúl saját
hatáskörben eljárva láttatja el a
feladatokat, illetve rendelhet el
rendkívüli munkavégzést.

VAN MÁR VÁROS-

MARKETINGES
Elfogadta a képviselõ-testü-

let az önkormányzat és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
közötti megállapodás módosítá-
sait. Ennek egyik lényeges ele-
me, hogy a város, az egyesület
és a Gránit Gyógyfürdõ közösen
alkalmaz városmarketinges sze-
mélyt, munkabérének finanszí-
rozását egyenlõ arányban vállal-
va. Több pályázó munkaanyagá-
nak megismerése, valamint a
pályázók meghallgatása után
Jámbor Tímea zalakarosi lakost
jelölte és választotta is a város-
marketinges posztra a testület,
személyét az egyesület is elfo-
gadta. Jámbor Tímea június 15-
tõl munkába állt, mint megtud-
tuk: helyileg a gyógyfürdõ épü-
letében dolgozik.

A szavazást önmagában nem
tudta reprezentatívnak minõsíteni
a testület, mivel ehhez kevés voks
érkezett be a hivatalhoz. A városve-
zetés ezért úgy döntött: mindent
mérlegelve a sportudvar területén
szervezi meg a civilek, vállalkozók
fõzési lehetõségét és a zalakarosiak
megvendégelését. A helyszín mel-
lett szólt az, hogy rossz idõ esetén

fedett helyre – az iskola aulájába –
tud vonulni a közönség, illetve,
hogy a város napi rendezvényt az
önkormányzat nem kívánja a meg-
lévõ, egyéb turisztikai jellegû ren-
dezvények közé sorolni; mivel pe-
dig a város nap a lakossághoz, a la-
kosságról szól, a vacsorára szóló
meghívást is elsõsorban a karosiak-
nak kívánja címezni a testület.

Lebontják
a pavilont

Lebontatja az önkormány-
zat a Gyógyfürdõ téren talál-
ható „zöld pavilont”, miután
az annak mûködtetésére pá-
lyázatot benyújtó és azt el-
nyerõ vállalkozó visszalépett
az önkormányzattal kötött
szerzõdéstõl.

A képviselõ-testület úgy
foglalt állást, hogy a pavilont
már nem hirdeti meg újbóli
kiadásra; az elbontás feladata
a Karos-Park Kft.-re hárul.

Sokat köszönhetünk egymásnak
Együtt ünnepelte városunk május 15-én Zalakaroson a partnertele-

pülési megállapodás aláírásának 20 éves évfordulóját Puchheimmel.
Nem sokkal késõbb – május 18-án – Puchheim ünnepelt: a bajor telepü-
lést várossá nyilvánították. Az ünnepélyes ceremónián részt vett
Novák Ferenc polgármester, aki elmondta: több jelölt közül a bíráló bi-
zottság Puchheimet tartotta érdemesnek a városi címre.

A sportudvart választották

Az iskola sportudvarát választotta a képviselõ-testület a város napi
lakossági vendéglátás helyszínéül. A képviselõk a legutóbbi soros ülé-
sen, a helyszínválasztásra kiírt szavazás eredményének tükrében dön-
töttek e helyszín mellett.

MEGVAN A VÁROS NAPI VENDÉGLÁTÁS HELYSZÍNE

Dr. Herbert Kränzlein számára Novák Ferenc adja át 
az önkormányzat születésnapi ajándékát.
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A pályázatban Zalakaroson kívül
a Hegyhát Vidék Vagyonvédelmi
Közalapítvány /Vasvár/ és Vasvár

Város Önkormányzata, szlovén ol-
dalról pedig a Maribori Egyetem és
Starse település, illetve vezetõ part-
nerként a Podravjei Energetikai
Ügynökség vesz részt.

A projekt elsõsorban 81 db LED
lámpatest beszerelését és felszere-
lését finanszírozza. Városunk vo-
natkozásában a projekt 30 millió
forintos költségvetésû, melynek 85
százaléka pályázati pénzbõl finan-
szírozott, tíz százaléka nemzeti
támogatás, melyek energia takaré-
kossági és környezetvédelmi célo-
kat egyaránt szolgálnak, sõt, a

lámpatestek alkalmasak lesznek
levegõszennyezettség mérésére is,
az adatokat a maribori egyetemen
dolgozzák fel. E tekintetben Zala-
karos mintahelyszínként szolgál,
hiszen hazánkból Zalakaros mel-
lett csak Vasvár vesz részt a pro-
jekt megvalósításában. 

A képviselõ-testület júniusi ülé-
sén egyetértett a projektben való
önkormányzati részvétellel, és vál-
lalta az öt százalékos önrész fede-
zetének költségvetésben való biz-
tosítását is. A 2011. évre ütemezett
költségek fedezetét a 2011. évi költ-

ségvetés tartalékának terhére biz-
tosították, a 2012. és 2013. évi költ-
ségvetésben pedig az önkormány-
zat biztosítja majd a projekt ezen
évekre esõ részének fedezetét.

A Partnerségi Megállapodás alá-
írására a polgármestert hatalmazta
fel a testület, azzal a feltétellel,
hogy arra csak abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben az E.ON
Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
hozzájárul a 81 db LED lámpatest-
nek az áramszolgáltató tulajdoná-
ban lévõ oszlopokra történõ felhe-
lyezéséhez.

A Bodahegyi
úton grill-piknik
várta, csalogatta a
közönséget – a vá-
ros vendéglátós vál-
lalkozói ínycsiklan-
dó ételek és zama-
tos italok kóstolási
lehetõségével, kira-
kodóvásárral és mû-
sorral, paintball-
kupával és utcabál-
lal várták a nagyér-
demût. Pünkösd
napján a Gyógyfür-
dõ téren és a Dísz
téren folytatódott a
programsor, ahol
kézmûves vásár,
borkóstoló, gyer-
mekprogramok és
Szabó Ádám kon-
certje adta a pün-
kösdi kínálatot. A
gyerekeket vidám
versennyel is várták:
pünkösdi király vá-
lasztás is zajlott, a
megválasztott ki-
rály: Vukovics Le-
vente, valamint a
pünkösdi királyné,
Põcze Orsolya trón-
ra is emeltettek, sõt,
meg is koronáztat-
tak.

Minta helyszín lesz Zalakaros
SZLOVÉN-MAGYAR PROJEKTBEN VÁLLALT RÉSZT A VÁROS

Az elmúlt év szeptemberében
írt alá szándéknyilatkozatot az
önkormányzat arra vonatkozóan,
hogy partnerként részt kíván ven-
ni településünk egy szlovén-ma-
gyar határon átnyúló „OCR – Fej-
lett környezetvédelmi technológi-
ák megvalósítása és szabadon
történõ kreatív kutatás, tanulás a
közvilágítás példáján” elnevezésû
projektben. A pályázat május ele-
jén kedvezõ elbírálásban része-
sült, így a projekt ez év július ele-
jén indulhat újtára, várható befe-
jezése 2013. október 31.

KORSZERÛSÍTETTÉK A KAZÁNHÁZAT
Európai Uniós forrásból megvalósult a «Hotel Forrás kazánház

korszerûsítése» címû, KEOP-5.3.0/A jelû pályázat Zalakaroson.
A beruházáshoz a pályázó Vasutas Önkéntes Támogatási Alap

Egyesület 7.059.737 Ft támogatást kapott. A projektrõl annak lezárul-
tával sajtótájékoztató keretében számoltak be a szálló képviselõi.

Elhangzott: az épület fûtését korábban 2 db, blokkégõs földgáz
tüzelésû kazán biztosította, valamint a használati melegvíz termelést
is blokkégõvel felszerelt bojlerkazán végezte. A szállodában az elmúlt
években fo-
lyamatosan
bõvítették
a fürdõszo-
bák számát,
mely a
rendszer korszerûsítését, bõvítését tette szükségessé. Az átalakítás
során a fenntarthatóság és a környezettudatosság fokozottan elõ-
térbe került.

Az épület központi fûtési rendszerének hõellátására egy kon-
denzációs acéllemez kazánt építettek be, melyet idõjárásfüggõ
szabályozóval szereltek fel, amely a fûtõvíz hõmérsékletének a
külsõ hõmérséklet függvényében történõ folyamatos változtatá-
sával ér el jelentõs energia-megtakarítást. A fûtési rendszerbe
elektronikus fordulatszám-szabályozású szivattyú is került, mely
követi az épület változó hõigényét, ezzel jelentõs villamos-ener-
gia mennyiséget takarítva meg.

A lebontásra kerülõ korszerûtlen blokkégõs berendezések és a
betervezett korszerû berendezések hatásfok-különbsége, és sok-
kal pontosabb szabályozás biztosítja a projekt energia-megtakarí-
tását.

GAZDIRA VÁRNAK A KISKUTYÁK
Újmajor területén három kiskutyát talált magára hagyatva

Horváth József közterület-felügyelõ. A kiskutyákat nem hagyta
sorsukra, jelenleg a Karos-Park Kft. behiáki telephelyén tartóz-
kodnak. Aki szívesen vállalná valamelyik – vagy akár mindhárom
– kutyakölyök befogadását, Horváth Józsefnek jelezze telefonon:
06/30-90-24-960.

EU-S TÁMOGATÁSSAL 

FEJLESZTETT A HOTEL FORRÁS

Pünkösdi Piknik
Pünkösdi Piknik néven szervezett a Gyógyfürdõ téren, valamint a

Bodahegyi úton programsort a Zalakarosi Turisztikai Egyesület a vállal-
kozók szövetsége javaslatait is figyelembe véve Pünkösd napján, illet-
ve „elõestéjén.”

Királyt is választottak.
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A mellékoltár képét Huszár Fe-
renc pécsi grafikusmûvész készítet-
te el, az õ munkáját és tervezését
dicséri a fõoltár is. A mellékoltár
asztalán helyezték el Szent
Fausztina csontereklyéjét is, melyet
a Krakkói Irgalmasság Anyja Nõvé-

reinek Kongregációja aján-
dékozott a templomnak.

A jubileumi eseményre,
melyet az oltárszenteléssel
tett emlékezetesebbé a hí-
võk közössége, az egyház-
község képeslapok kiadá-
sával és könyv megjelente-
tésével is készült. Utóbbit
Háda László plébános írta,
illetve állította össze – a ki-
advány a templomépítés
gondolatától az alapkõ le-
tételen át napjainkig követi
végig az Isteni Irgalmasság
temploma és közösségé-
nek életét, mutatja be az
egyházközség törekvéseit,
képanyaggal illusztrálva az
eseményeket.

INDUL 

AZ EGÉSZSÉGES

VÁROSOK PROJEKT

Júniusi ülésén több beszá-
molót is megtárgyalhatott a
képviselõ-testület. Elfogadták
többek között a helyi védelem
alá tartozó épületek, építmé-
nyek ellenõrzésérõl, a közrend
és a közbiztonság helyzetérõl,
a Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulás 2011. évi I. félévi tevé-
kenységérõl, valamint a zeneis-
kola mûködésérõl szóló beszá-
molókat. Tárgyalta a testület
az önkormányzat esélyegyen-
lõségi feladatait, és elsõ olva-
satban foglalkoztak a város
egészségügyi koncepciójával.

Utóbbi részletesen foglalko-
zik azzal a pályázattal is, melyet
az egészséges városok támo-
gatására adott be és nyert el
Zalakaros. A pályázat tartalmi
megvalósítása hamarosan in-
dul.

A program elemei 
az alábbiak:

JÚNIUS 24. (PÉNTEK) Szent
Iván-éji kirándulás: éjszakai ki-
rándulás Zalakaros – Zala-
merenye – Zalakaros útvona-
lon. Zalakaroson a programso-
rozat ünnepélyes megnyitója,
Zalamerenyén zenehallgatás a
templomban, beszélgetés a
Szent Iván éji népszokásokról,
hiedelmekrõl, tábortûz, filmve-
títés, zsíros kenyér, lekváros ke-
nyér, borozgatás. Visszafelé
fáklyafényes séta Zalamerenye
és Zalakaros között.

JÚNIUS 25. (SZOMBAT) I.
Zalakarosi Egészségnap: kistér-
ségi települések gasztronómiai
vetélkedõje, kulturális csoport-
jaik bemutatkozása, aerobik,
zumba, birkózó bemutató, dog
dancing, gólyalábasok, gyerek-
programok. Emellett ingyenes
szûrõvizsgálatokat, valamint
egészségmegõrzéssel és beteg-
ségmegelõzéssel kapcsolatos
tájékoztató programok. Meg-
hívott vendégek: Katus Attila,
dr. Bakanek György (A Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB) Orvo-
si Bizottságának tagja).

JÚLIUS 9. Gyalogtúra.
JÚLIUS 23. Biciklitúra.
AUGUSZTUS 6. Biciklitúra.
AUGUSZTUS 27. Zalakarosi

Egészségnap: A lakosság rend-
szeres testmozgását elõsegítõ
szabadidõs programok, külön-
bözõ sportolási lehetõségek ki-
próbálása, ügyességi vetélke-
dõk.

Hivatalosan is lezártnak nyilvánította a
2010/2011-es tanévet Benkõné Gulyás Edit iskola-
igazgató a Móra-iskola tanévzáró ünnepségén. A
tanévzárón számos diák vehetett át könyvjutalmat
és kitüntetést az év során a különbözõ versenyeken
elért eredményéért. A Kiváló Tanuló díjat az évben
Varga Zsófia 8. osztályos tanulónak adhatta át
Novák Ferenc polgármester. A végzõs diáklány sike-
reirõl lapunk iskolai versenyeredményeket bemuta-
tó soraiban is olvashatták, Zsófiát pedig sokszor lát-
hattuk a néptáncosok között, hiszen az együttesek
munkájában évek óta részt vesz.  A tanévzáró ün-
nepélyen több eddigi dolgozótól is búcsút vettek a
kollégák és a diákok, s elbúcsúztatták a végzõsöket
is – a ballagásra az évzáró elõtt került sor.

A pünkösdi hosszú hétvége, va-
lamint a triatlon diákolimpia miatt a
Sportcentrum salakos pályáin ezút-
tal mindössze heten ragadtak ütõt,
akik körmérkõzéses rendszerben
döntötték el az e nyári torna végki-
menetelét. Az indulóknak nemcsak
egymással, hanem a kánikulai me-
leggel is meg kellett küzdeniük, en-

nek ellenére mintegy hat órán át
pattogott a teniszlabda. Az izgal-
mas, nagy küzdelmeket hozó talál-
kozók miatt a verseny kissé elhúzó-
dott, amely miatt a tavalyi bajnok-
nak egyéb kötelességei miatt vissza
kellett lépnie, így a végeredmény
megállapításánál a szervezõk hat
teniszezõ eredményét vették figye-

lembe. A bajnokságot végül Kardos
Zoltán nyerte meg, akinek így sike-
rült a tavalyi harmadik helyezésén
javítania. Második helyen Horváth
István végzett, míg harmadik ezút-
tal Horváth Szilárd lett.

A verseny szervezõi a dobogóso-
kat kupával jutalmazták, s valamennyi
részvevõt megvendégeltek. Remél-
jük, hogy a közeljövõben megrende-
zésre kerülõ páros bajnokságon is ha-
sonlóan jó versenyt láthatunk remél-
hetõleg több részvevõvel. 

Küzdelem a kánikulában
Az elmúlt évek hagyományait követve a Közösségi Ház és a

Zalakaros és Térsége SE tenisz szakosztálya 2011. június 11-én meg-
rendezte Zalakaros Város Nyári Amatõr Egyéni Teniszbajnokságát.

Lezárult az iskolai tanév

Felszentelték a mellékoltárt
Létrehozásának, felszentelésének ötödik évfordulóját ünnepelhet-

te nemrégiben az Isteni Irgalmasság temploma. A születésnapról mél-
tó keretek között emlékezhettek meg a hívõk és a városlakók: a
templomban, engesztelõ szentmise keretében szentelte fel a Szent
Fausztina mellékoltárt június 10-én Bíró László püspök, aki egyben az
ünnepi esemény szónoka is volt.
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A Nagykanizsai Csónakázó-tó-
nál került megrendezésre 2011.
június 17. és június 19. között a III.
Kanizsai Sárkányhajó Bajnokság
és Sárkányhajó Roadshow. Az el-
múlt évek sikerein felbuzdulva
Zalakaros az idén is képviseltette
magát e nyári sporteseményen. 

A több kategóriában megrende-
zett bajnokságon mintegy ezeröt-
százan ragadtak evezõlapátot, s
több ezer fõre tehetõ azok száma
is, akik csak nézõként vettek részt a
versenyen, s annak kiegészítõ ren-
dezvényein. Városunkat ezúttal 2
csapat képviselte, a céges kategóri-
ában indult a Szabadics Zrt. csapata,
és ugyanebbe a kategóriába kapott
besorolást a Fodros Vízitúra és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület kö-
zös csapata, a Zalakarosi
Vízibivalyok is. Molnár Vera, a
Vízibivalyok csapatának szervezõje
elmondta, hogy eredetileg a tele-

pülések versenyébe neveztek,
azonban feltehetõen a kevés indu-
lóra tekintettel a céges kategóriá-
ban indulhattak. 

A szombati, ragyogó napsütés-
ben megrendezett elõfutamok
után, köszönhetõen az idõeredmé-
nyeknek, a nyolc hölgytagból és 12
férfitagból álló mindkét csapatunk
még egyszer hajóba ülhetett a re-
ményfutamok során, azonban in-
nét már nem sikerült továbbjutni a
vasárnapi döntõbe. Versenyzõink-
nek azonban ez nem szegte ked-
vét, hiszen a remek hangulat, a ver-

senyek közötti közös fõzés, grille-
zés, és az együttlét feledtette az
eredményeket, melyek, ha figye-
lembe vesszük, hogy közös gyakor-
lásra elõzetesen nem is volt lehetõ-
ség, nem is annyira „rosszak”.

Arra viszont már most ígéretet
kaptunk, hogy jövõre ismét meg-
próbálják a döntõbe való jutást el-
érni, illetve az idei versenyen elért
1:56 perc eredményt túlszárnyalni.
Reméljük, hogy jövõre még többen
képviselik Zalakarost e rendkívül
népszerû sporteseményen. (Bodor
Péter képén a Vízibivalyok csapata.)

Sárkányhajó bajnokság

A Magyar Triatlon Szövetség
által szervezett versenyen több
ezer nézõ elõtt mintegy hétszáz
nebuló mérte össze gyorsaságát,
kitartását. A verseny során a ki-
sebbeknek 33 méter úszás után 1
km-t kellett letekerniük és befeje-
zésül 500 m futniuk, míg a na-
gyobbakra 100 m úszás, 2 km ke-
rékpározás és 1 km futás várt.
Stégli János, a diákok felkészítõje
elmondta, hogy az idén kezdett el
a gyerekekkel foglalkozni, így már
az is sikernek könyvelhetõ el, hogy
eljutottak az országos döntõbe.
Az országos döntõben, ami mind-
össze a második versenyük volt, is

remekül helytálltak, még úgy is,
hogy többen mountain-bike ke-
rékpárral vették fel a versenyt a
versenykerékpárokkal szemben. A
triatlonistáink végül a középme-

zõnyben értek célba, a legjobb
eredményeket Kiss Regina (13.
hely), Koma Bence (13. hely) és
Darnai Réka (14. hely) érte el. Ko-
ma Bence egyébként a fiúk között
a legjobb eredménnyel szerepelt,
s a megyei versenyen egyéni ver-
senyben is az egyik legjobb karosi-
nak bizonyult.

Stégli János külön kiemelte a
gyerekek hozzáállását, akik akarat-
erõben és kitartásban is remekül
vizsgáztak, hiszen ez a sportág, mi-
vel három, külön-külön is „embert
próbáló” sportágból tevõdik össze,
még több odaadást és igyekezetet
kíván meg tõlük.

Ez a verseny is rámutatott arra,
hogy Zalakaroson vannak fiatal te-
hetségek, akikkel, ha foglalkoznak,
szép sikereket érhetnek el a jövõ-
ben.

Az elért eredményekhez Stégli
János edzõnek és a diákoknak ezút-
tal is gratulálunk.

– bo –

VÁROSUNKAT KÉT CSAPAT IS KÉPVISELTE A VERSENYEN

Helytálltak a triatlonisták
Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, hogy a Móra Ferenc

Általános Iskola diákjai triatlon sportágban remekeltek a megyei dön-
tõben, így bejutottak az országos döntõbe. Az országos döntõt 2011.
június 11-én Martfûn rendezték meg.
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Júliusi programok

JÚLIUS 8–9. (PÉNTEK–SZOMBAT)
Copacabana Caros – Zalakaros, Strandfürdõ területe

Szervezõ: Tourinform Iroda

JÚLIUS 15–16. (PÉNTEK–SZOMBAT) 
Kannavirág fesztivál – Zalakaros, Gyógyfürdõ tér, Dísz tér

Szervezõ: Tourinform Iroda

JÚLIUS 22. (PÉNTEK) 18.00
Város Napja (ünnepség) – Zalakaros, Általános Iskola

Szervezõ: Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház

JÚLIUS 22–24. (PÉNTEK–VASÁRNAP) 
Város napja – Zalakaros, Gyógyfürdõ tér, Dísz tér

Szervezõ: Tourinform Iroda

JÚLIUS 23. (SZOMBAT) 8.00
24 órás úszás – Zalakaros, Gránit Gyógyfürdõ fedett uszoda 

Szervezõ: Karos Sprint úszóklub

JÚLIUS 23. (SZOMBAT) 15.00
Zalakaros Maraton Országúti Kerékpárverseny

Zalakaros, Termál út – Szervezõ: VUELTA SE

A programváltozás jogát fenntartjuk!

A POLGÁRMESTERI

HIVATAL

napi munkaidõ beosztása 
és ügyfélfogadási rendje

hétfõ: 8.00–12.00,12.30–18.00 
kedd: 8.00–12.00 

szerda: 8.00–12.00, 12.30–14.00 
csütörtök: ügyfélfogadás nincs 

péntek: 8.00–12.00 

AZ OKMÁNYIRODA 

ügyfélfogadási ideje: 

hétfõ: 8.30–12.00, 12.30–18.00 
kedd–szerda:

8.30-12.00, 12.30–14.00 
péntek: 8.30–12.00

csütörtök: ügyfélfogadás nincs

A POLGÁRMESTER

a hónap elsõ és harmadik hetén:
hétfõ 8.00–10.00

Jegyzõ: minden héten hétfõn
8.00-12.00 óráig. 

A PÉNZTÁR 

nyitva tartási rendje az ügyfe-
lek és a munkatársak részére:

hétfõ–kedd–szerda: 9.00–12.00
csütörtök: zárva

péntek: 9.00–12.00

A könyvtár
nyári nyitva

tartása

2011. június 15-tõl
szeptember 1-ig:

Hétfõ: 8.30–12.30
Szerda: 9.00–14.30

Csütörtök: 9.00–14.30

Könyvtárunk 
2011. jún. 27-tõl július 17-ig

ZÁRVA TART.

Tájékoztatom Önöket,
hogy társaságunk, a Zala Vo-
lán Zrt. – a kistérségi menet-
rendi egyeztetéseken, illetve
más fórumokon tett ígére-
téhez híven – 2011. július 1-
jétõl a zalakarosi lakosok,
üdülõvendégek számára is
lehetõvé teszi a fõvárosba
induló autóbuszokra az ún.
köztes helyfoglalást.

Az autóbuszjáratokra az
utasok – az ülõhelyfoglalást
is magába foglaló – menet-
jegyüket a népligeti és a
nagykanizsai autóbuszál-
lomáson, illetve az inter-
neten válthatják meg
(http://www.volanbusz.hu).

A jegyelõvételi rendszert
a Volánbusz Zrt. üzemelteti.

Busa Csaba
személyközlekedési 

igazgató
Zala Volán Zrt.

Tisztelt
utazóink!


