
Az internetes szavazás kategóri-
ájában 2009-ben Lenti, tavaly és
idén pedig Zalakaros végzett az el-
sõ helyen. Városunk ez évben 54
százalékát vitte el az online szava-
zatoknak, második Gyenesdiás lett,
a harmadik helyen Lenti végzett. 

A címmel együtt járó díjat
Gyenesdiáson vehette át Kötõ Atti-
la alpolgármester és dr. Burján Ri-
chárd, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. ve-

zérigazgatója Virrasztó Zsolttól, a
Zalai Hírlap fõszerkesztõjétõl.

– A Balaton-parti települések
és Zalakaros, vagy más zalai üdü-
lõhely nem vetélytársa egymás-
nak. Fontos, hogy lássuk: szolgál-
tatásainkkal kiegészítjük egymást
– hangsúlyozta az átadási ünnepsé-
gen dr. Burján Richárd. Mint mond-
ta: az internetes szavazás eredmé-
nye alátámasztja, hogy sikeres volt
az a marketingben alkalmazott esz-
köz, mely a tavalyi év hasonló ered-
ményét hangsúlyozta, vagyis: a für-
dõ, a város reklámozása során ha-
tékonyan használták a „legkedvel-
tebb üdülõhely” címet.
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Zalakaros város lapja
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Zalakaros a legkedveltebb za-
lai üdülõhely, ami az internetes
szavazást illeti – az eredményt a
közelmúltban hozta nyilvános-
ságra a megyei napilap, mely a
„Legkedveltebb üdülõhely” cím-
mel idén is elindította közönség
szavazását.

Zalakaros ismét az egyik legkedveltebb

Szüreti Szõlõkapkodó
Zsúfolásig megtelt a Gyógyfürdõ

tér a Szüreti Szõlõkapkodó rendezvé-
nyen. Már a szüreti felvonulást is ren-
getegen nézték végig, hatalmas taps
fogadta a táncosok bemutatóit, s a jó
hangulat a téren csak fokozódott. A
karosi táncegyüttesek és a Dalárda
vegyeskar mûsora igazi szüreti mulat-
ság hangulatát alapozta meg, amit
csak fokozott a közönség elõtt tartott
szõlõpréselés és mustkészítés bemu-
tató. A friss, ízletes mustért pedig
egész egyszerûen tolongtak a nézõk,
s akadt, aki a „szõlõkapkodást” is szó
szerint vette, és bizony elcsent né-
hány fürt szõlõt a préselésre váró
gyümölcsök közül. A szüreti hangula-
tot az estét záró bál tette teljessé.

INTERNETES SZAVAZÁSON



A fenti lehetõséget a szövetség
még a 2011. évi költségvetési kon-
cepció összeállításakor kérte az ön-
kormányzattól.

Az önkormányzat a kérés vizs-
gálata és elutasítása során figye-
lembe vette többek között, hogy
az önkormányzathoz befizetett
iparûzési adó összege évrõl évre
jelentõsen csökken: a 2011. évben
várhatóan 40 millió forinttal lesz
kevesebb, mint a 2009. évi. Ez a be-
vétel a közigazgatás átszervezésé-
vel tovább fog csökkenni, mivel
ezen adó egy részét várhatóan
központosítják, ezen felül, ameny-
nyiben a kérést elfogadnák, a jelen-
legi, civil szervezetek támogatására
vonatkozó pályázati rendszer teljes
átalakítást igényelne.
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Ez azt jelenti, hogy október
elejétõl akár komoly változások
is várhatóak a szemétszállítás

kérdésében, már csak azért is,
mert a jelenlegi hulladékkezelõ
és –szállító cégen kívül más aján-

lat is érkezett a testület felé. A
képviselõk a beérkezett ajánla-
tokról zárt ajtók mögött tárgyal-
tak.

Az ülést követõen az ügyben
megkérdeztük Novák Ferenc pol-
gármestert, aki elmondta: a testü-
let elvi síkon egyetértett azzal,
hogy az önkormányzat képviseleté-
ben õ maga és a jegyzõ további
tárgyalásokat folytasson az ajánla-
tot benyújtott céggel, a tárgyalások
során tisztázzák a testületi ülésen a
képviselõk által felvetett kérdése-
ket, aggályokat.

A végleges, önkormányzat érde-
keit képviselõ szerzõdés tervezetet
a soron következõ rendkívüli ülés-
re, szeptember 22-re terjesztik a
képviselõ-testület elé.

A lakosság számára ez azért
fontos kérdés, mert, amennyiben
az önkormányzat más szolgáltató-
val köt szerzõdést, változhatnak a
hulladékszállítás feltételei, változ-
hat maga az edényzet, a szállítás
rendje is.

A hulladékkezelés feladataival
kapcsolatos döntésrõl következõ
lapszámunkban tudunk tájékozta-
tást adni.

Megváltozik a lakásfenntartási támogatás – A fûtéstámoga-
tást is az önkormányzatnál kell igényelni!

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2011. szeptember 1-tõl je-
lentõsen átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-ével
megszûnik a szociális alapú gázár- és távhõ ár-támogatás és be-
épül a lakásfenntartási támogatásba, az új támogatást a helyi ön-
kormányzatnál kell igényelni. Lakásfenntartási támogatást a fûtés-
támogatáson túl többek között lakbérre, albérleti díjra, közös költ-
ségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villany-
áram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Újdonság az eddi-
gi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhõvel fûtõk mellett azok
is igénybe vehetik az új lakásfenntartási támogatást, akik fával, olaj-
jal, szénnel vagy más módon fûtenek. A támogatási kérelmeket a he-
lyi önkormányzathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyon-
vizsgálatot végez, és pénzben és/vagy természetben is megállapít-
hatja a támogatást. 

További tájékoztatás:
www.varoshaza.zalakaros.hu/önkormanyzat/lakossági tájékozta-

tók, vagy személyesen: Polgármesteri Hivatal, Gyógyfürdõ tér 1. 6. sz.
szobájában.

TÁJÉKOZTATÓ

A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
2011. SZEPTEMBER 1-JÉTÕL HATÁLYBA LÉPÕ VÁLTOZÁSAIRÓL 

Nem rendelkezhet az adózó
A képviselõ-testület fenntartja a jelenlegi támogatási rendszert és

nem kívánja bevezetni az iparûzési adó bizonyos százalék feletti adó-
zók által történõ rendelkezéseket – errõl is döntött a képviselõ-tes-
tület, amikor a Zalakarosi Vállalkozók Szövetségével kötött együtt-
mûködési megállapodását vizsgálta felül.

ADÓKEDVEZMÉNYEKET
IS ÉRVÉNYESÍTETTEK
A képviselõ-testület még a

júniusi ülésén döntött arról,
hogy a tartózkodás utáni ide-
genforgalmi adó javasolt mér-
tékét 400,- Ft/fõ/vendégéjsza-
ka összegben hagyja jóvá az-
zal, hogy a nem kereskedelmi
szálláshelyet igénybevevõ ven-
dégek 22%-os adókedvez-
ményben részesülnek. 

A testület ezen döntésének
megfelelõen szeptember 8-i
ülésén módosította a helyi
adókról szóló önkormányzati
rendeletét.

Új döntés elõtt a testület
Valószínûleg már Olvasóink

elõtt is ismert, hiszen többször ta-
lálkozhattak a kérdéssel lapunk
hasábjain, hogy e hónap végén lejár az önkormányzatnak a
Saubermacher Pannonia céggel kötött, a hulladékkezelési közszolgál-
tatási feladatok ellátására vonatkozó szerzõdése.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÉS -KEZELÉS

A napokban elkezdõdtek a
Hegyalja utcai játszótér bekerí-
tésével kapcsolatos munkák,
melyeket a Karos Park Kft. dol-
gozói végeznek el.

A kerítés készítésével kap-
csolatosan a szeptember 8-i tes-
tületi ülésen Szirtes Balázs kép-
viselõ is intézett kérdést a pol-
gármesterhez. Novák Ferenc tá-
jékoztatása szerint egyelõre a
keleti oldalon helyeznek el kerí-
tést. Ennek az az oka, hogy a ta-
vasz folyamán elkezdõdnek az
óvoda felújítási munkálatai,
melynek keretében az óvodai
kerítés is kiljebb kerül, növelve a

gyere -
kek kin-
ti játé-
ka inak
terüle-
tét. A
szándé-
k o k
szerint
az ovi
és a ját-
s z ó t é r
N a p -
nyugat
közi oldalán egyforma elemeket
helyeznének el, így a kerítés a
játszótérnél most csupán a kele-

ti fronton épül meg, a déli rész
egységes kerítése tavasszal ké-
szülhet.

Bekerítik a játszóteret
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Az önkormányzat számos intéz-
kedéssel próbálta ezt az egyébként
gazdasági programjában is megfo-
galmazott törekvését erõsíteni. A
Bursa Hungarica ösztöndíj, a Haza-
várunk Ösztöndíj, az északi lakóte-
rületen történt telekkialakítások, az
ifjúsági közösségek elismerése és tá-
mogatása, a település legfiatalabb
lakóinak ünnepélyes befogadása
mind ezt a törekvést erõsítik.

Nyilvánvaló azonban, hogy a fia-
talok letelepedésének leglényege-
sebb szempontja az, hogy van-e
munkalehetõség a városban vagy a
környéken. Különösen igaz ez a ma-
gasan képzett fiatalokra, akik tanul-
mányaik befejezését követõen in-
kább tanulmányaik helyszínén, vagy
ahhoz hasonló adottságokkal ren-
delkezõ településeken, esetleg kül-
földön kívánják életkörülményeiket
kialakítani. E tények újragondolásra
késztették az önkormányzatot is a
letelepítés témakörében. Hogyan,

milyen eszközökkel segítheti a város
a fiatalok letelepedését, ösztönöz-
heti itt maradását? Ezeket a kérdé-
seket járta közbe a képviselõ-testü-
let legutóbbi ülésén.

A képviselõk megállapították: is-
merve városunk és térségünk mun-
kalehetõségét, a gazdasági válság
építõiparra gyakorolt hatását, a bér-
lakásépítés lehetõségével az önkor-
mányzat rövid távon nem számol-

hat. Az önkormányzat érdekében
fontos szakemberek letelepítésének
céljából meg kell gondolni a Jegenye
soron található önkormányzati laká-
sok e körben történõ hasznosítását,
úgynevezett elõ-takarékossághoz
kötött, határozott idejû lakhatási fel-
tételek biztosítását, mely rendeleti
szabályozást is igényel. A felsõokta-
tási támogatási rendszer hatéko-
nyabb kihasználása és a kitûzött cél
– vagyis az ösztöndíjak nyújtásával a
helyi fiatalok itthon tartása – elérése
érdekében célszerû az ösztöndíj tá-

mogatás átalakításának megfonto-
lása.

A testület fontosnak tartotta,
egyben fel is kérte a polgármestert
arra, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Vállalkozók Szövetségének képvise-
lõjével a fiatal felnõtteket érintõ
gyakornoki álláshely kialakítása ér-
dekében. Ezzel azt szeretnék elérni,
hogy a tanulmányaikat befejezõ fia-
talok a gyakornoki helyekhez job-
ban kötõdve, erõsebben kötõdjenek
magához a településhez is. Az ülé-
sen elhangzott: az önkormányzat-
nak folyamatosan kell törekednie
arra is, hogy elõmozdítsa a munka-

helyteremtést. A bizottságok egy-
öntetû álláspontja pedig az volt,
hogy a letelepedés elõsegítése, a la-
kosságszám növelése érdekében –
nemcsak életkorhoz kötõdõen – a
kedvezményes telekértékesítés fel-
tételeit ki kell dolgozni, s ennek ér-
dekében felül kell vizsgálni az északi
lakóterületen a telekértékesítés fel-
tételeire vonatkozó megállapodást. 

A képviselõ-testület áprilisi ülé-
sén meghatározott stratégia alapján
kívánja kidolgozni a letelepedés fel-
tételeit tartalmazó cselekvési tervet. 

Az elõterjesztés vitája során Kötõ
Attila alpolgármester arra hívta fel a
figyelmet: nemcsak üzemeltetési, de
turisztikai szempontból is fontos
vizsgálni a parkolás ingyenessé téte-
lét. Végig kell gondolni, mekkora
plusz vonzerõt jelenthet a városnak
marketing szempontból, hogy ingye-
nes a parkolás, de azt is, hogy men-
nyi bevétel kiesést jelent az ingye-
nessé tétel, s ezt kompenzálja-e az
ingyenesség marketing üzenetekbe
történõ bevonása?

Czirákiné Pakulár Judit arra muta-
tott rá, hogy az üzemeltetés nem-
csak kiadást, de bevételt is jelent, így
alaposan kell mérlegelni a kérdést.
Amennyiben a feláldozott pénz visz-
szajön, késedelem nélkül lépni kell az
ingyenessé tétel ügyében. 

Marton Tamás rámutatott: abban

az esetben, ha a testület
mégsem dönt az ingyenes-
ség mellett, a mobiltelefo-
nos parkolás lehetõségének
szélesítésére kell törekedni.

A vélemények elhangzá-
sát követõen végül a testü-
let úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat, a Karos-Park
Kft., valamint az idegenfor-
galom meghatározó szerep-
lõi bevonásával szakértõi bi-
zottságot hoz létre a téma vizsgála-
ta céljából, mely alapul veszi a bizott-
ságok javaslatát is. Utóbbi szerint a
fürdõhöz közeli parkolókban parko-
lási díjat állapítanak meg. Az egy
parkolóhelyre jutó bevétel alapján
kell meghatározni, hogy mely parko-
lók legyenek ingyenesek.  A gyógy-
fürdõ déli bejárata melletti apport

területen lévõ parkolás megszünte-
tése érdekében az ingatlan tulajdo-
nosát megkeresik, a parkolóbérletek
árának megállapítása során pedig je-
lentõsebb kedvezmény biztosításá-
nak bevezetését vizsgálják. 

Novák Ferenc hozzáfûzte: ameny-
nyiben a fizetõ rendszer fenntartása
mellett dönt az önkormányzat, ak-
kor többmilliós technikai fejlesztést
kell végrehajtani, ugyanis a jelenlegi
technikai háttér jelentõs mértékben
elavult. Fontos szempont az is, hogy
a díjfizetésnek forgalomszabályozó
szerepe is van.

Az új városi honlap készí-
tésére vonatkozó ajánlatté-
teli felhívást fogadott el a
testület. A felhívás megszö-
vegezésével több képviselõ
nem értett egyet.

Marton Tamás képviselõ
például azt kérte, hogy az új
honlap készítésére vonatko-
zó ajánlati felhívást az elõ-
terjesztett formában ne fo-
gadják el, mivel véleménye
szerint „a bírálati szempon-
tok értékelhetetlenek voltak,
nem volt pontozási rendszer,
nem volt súlyozás sem az
egyes bírálati szempontok-
nál, nem lehetett ennek
alapján eldönteni, ki adja be
a legjobb ajánlatot”. 

A képviselõ azt kérte a
testülettõl és a jegyzõtõl,
hogy a felhívás szakember
bevonásával, szakmailag ki-
dolgozottan ismételten ke-
rüljön a testület elé, s az új
szövegezés során az elõter-
jesztésbe az alábbiak is ke-
rüljenek be: a referenciák
számát növelni szükséges
legalább háromra (egy mû-
ködõ referencia kevés). A
kötbér összege túl magas,
ez maximum 10.000 Ft/nap
legyen. A pályázati feltéte-
lek között elõ kell írni,
hogy a honlap 7 nyelven
készüljön. A pályázati fel-
tételek között összeférhe-
tetlenségi elõírásokat is
meg kell határozni annak
érdekében, hogy Zalakaros
város honlapja független
portál legyen, és ne más,
zalakarosi honlapokkal ver-
senyezzen. Ezekkel a kiegé-
szítésekkel az együttes bi-
zottsági ülésen egyhangú-
lag egyetértettek a bizott-
sági tagok.

Az összevont bizottság ja-
vaslatát végül a testület nem
fogadta el, így az ajánlatté-
teli felhívást az eredeti szö-
vegezéssel írják ki, ugyanak-
kor az összevont bizottság
által fentebb ismertetett ja-
vaslatokat beépítik a kiírás-
ba.

VITÁK AZ AJÁNLATTÉTELI
FELHÍVÁS KÖRÜL

Fiatalítanák a várost

A LETELEPEDÉST ELÕSEGÍTÕ PROGRAMOKAT DOLGOZNAK KI

A fiatalok elvándorlása általános probléma a kistelepüléseken és a
kisvárosokban. A népesség megtartása, a népességszám növelése
éppen ezért komoly feladatként hárul az érintett településekre, köz-
tük Zalakarosra is.

Akár ingyenes is lehetne?
A parkolás általánosan ingyenessé tételének kérdésével is foglal-

kozott a képviselõ-testület szeptember eleji ülésén. A lehetõséget
üzemeltetõi oldalról megközelítve a  Karos-Park Kft. vizsgálta meg,
az általuk készített összefoglaló anyagot tárgyalták meg a bizottsá-
gok, majd a képviselõ-testület.

Új honlapot
szeretnének
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A helyszín az Aphrodite****
Hotel Venus***+ szállodához tar-
tozó Garabonciás Farmon lesz,
azon a farmon, ahonnan a szállo-
da ételeihez a „… több mint
bio…” alapanyagok  érkeztek ed-
dig is. A farm jelenleg csak echós
szekérrel, állatsimogatással egybe-

kötött farmlátogatásra fogadta a
vendégeket. 

– A cél egy olyan szórakoztató
központ létrehozása, ahol a gyer-
mekek nem csak önfeledten játsz-
hatnak, de játszva tanulhatnak is,
miközben a felnõttek gondtalanul
élvezhetik a wellness szolgáltatá-

sokat – hangsúlyozta az igazgató,
hozzátéve: a Garabonciás Történel-
mi Kalandpark a kikapcsolódás szé-
les skáláját fogja nyújtani felnõtt-
nek és gyermeknek egyaránt. A
parkot 2012. decemberére szeret-
nék átadni, mûködésérõl egyelõre
annyit árultak el, hogy a magyar
honfoglalás korának érdekességeit,
életmódját szeretnék megismertet-
ni a látogatókkal,  hét jurta épül fel
a területen, melyekben gyermek
foglalkoztatók is mûködnek majd,
sõt, a vállalkozó szellemûek akár
jurtákban is „foglalhatnak szállást”
egy-egy éjszakára.

A 2011. augusztus 31-ig megva-
lósuló TIOP-1.1.1-07/1-2008-0381
azonosítószámú, „Pedagógiai infor-
matikai infrastruktúra fejlesztése a
zalakarosi Móra Ferenc Általános Is-
kolában” címû projekt keretében
informatikai eszközök kerültek be-
szerzésre – tájékoztatta lapunkat
Tóth Melinda, a polgármesteri hiva-
tal pályázati menedzsere.

A pályázatból többek között 6
tantermet szereltek fel interaktív
táblával, projektorral és a hozzá
tartozó számítógéppel, amelynek
alkalmazásával a diákok könnyeb-
ben tudják elsajátítani a tananya-
gokat. Emellett öt iskolai számító-
géppel, alkalmazás szerverrel, szer-
ver szoftverrel és WIFI csomaggal
gazdagodott az iskola informatikai
eszközparkja.

Ahogyan azt ott jártunkkor is

tapasztal-
tuk, az is-
kola szep-
t e m b e r -
ben már az
interaktív
táblákka l
várta a diá-
kokat, akik
nem is tit-
k o l t á k ,
menny i re
örülnek az
új tanesz-
köznek.

Fotónk
a harmadik
o s z t á l y
rajzóráján készült, ahol Horváthné
Nagy Elvira segítségével a gyerekek
az interaktív táblán való rajzolást és
színezést próbálhatták ki éppen,

sõt, a tábla segítségével aznapi té-
májukhoz: a népmesékhez is kiváló-
an tudtak kapcsolódni, hiszen me-
sejeleneteket láthattak, melyeket
késõbb maguk is lerajzolhattak.

A modern eszköz mellett persze

jól megfért a hagyományos tábla is,
a pedagógusok a kettõt variálva
dolgoznak majd és segítik a gyere-
kek munkáját.

Dunántúli
fodrász

RANDEVÚ
A dunántúli régió fodrá-

szai adtak randevút egymás-
nak a közelmúltban a Hotel
Karos Spa-ban. Az egyik leg-
nagyobb kozmetikai- és fod-
rásztermék forgalmazó cég
bemutatóján a Mónika Fodrá-
szat is képviseltette magát.
Nagy Ferencné fodrász el-
mondta: Karoson kevés lehe-
tõség adódik képzésen, be-
mutatón való részvételre, így
szívesen fogadták az invitá-
lást. Tanulói, Steyer Lívia és
Szenyéri Kitti frizura készítés-
re is vállalkoztak, melynek so-
rán kipróbálhatták a cég leg-
újabb kezelésének, a kerati-
nos hajfiatalító kezelésnek a
technikáját is.

– Minden szolgáltató cél-
ja, hogy a legteljesebb körû-
en szolgálja ki vendégkörét,
minél több újdonságot ve-
zessen be kínálatába – jelez-
te a fodrászszalon tulajdono-
sa. – Remélem, Karos még sok
bemutatónak, versenynek is
színtere lesz a jövõben.

Történelmi kalandpark épülhet
Nemcsak a zalakarosi Aphrodite-Venus Hotel vendégei, de minden

zalakarosi vendég örülhet, hiszen a napokban a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Ügynökségtõl érkezett tájékoztatás szerint a
Karos-Vet Kft. egy közel 100 milliós pályázata 50 százalékos támoga-
tottságot nyert el a Garabonciás Történelmi Kalandpark megépítésé-
hez – minderrõl dr. Virágné Bálint Mária, a két hotel igazgatója tájé-
koztatta lapunkat.

Interaktív táblák segítik az oktatást

A csapadékvíz elvezetõ rendszer felújításának, új
szakaszok építésének elõkészítését is napirendjére
tûzte szeptemberi ülésén a képviselõ-testület.

A grémium vízügyi szakember bevonásával az el-
végzendõ munkákra vonatkozóan megvalósítási
ütemterv készítésével bízta meg a polgármesteri hi-
vatalt, a szakember díját a 2011. évi költségvetésben
biztosítják. Felhatalmazták a polgármestert a megbí-
zási szerzõdés aláírására is.

A téma tárgyalása során elhangzott: az ütemterv
készítése során figyelemmel kell lenni azon szaka-

szokra, ahol már engedélyezési és kiviteli tervekkel
rendelkezik a város; az újonnan készítendõ tervek
elõállítása során részletes geodéziával és hidrológiai,
hidraulikai számítással kell megalapozni a terveket,
utcarészenként kell meghatározni a vízhozamokat, a
beépítendõ csõátereszek, kocsibejárok méretét, ma-
gassági helyzetét.

A megvalósítási ütemterv készítésével párhuzamo-
san a polgármesteri hivatal a meglévõ csapadékvíz-el-
vezetõ rendszer állapotát is felméri, fényképekkel, tér-
képkivonattal és tulajdoni lappal dokumentálja.

Csapadékvíz elvezetés, felújítás és építés is

Zalakaros-Zalamerenye Önkormányzatok Intézményfenntartó Tár-
sulása 6 850 000 Ft uniós támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rend-
szerében meghirdetett „A pedagógia, módszertani reformot támo-
gató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címû pályázaton. 
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– A városban gyakorlatot teljesítõ
tanuló rendõrök munkafeltételeit ja-
vítja, hogy kismotorokkal tudnak jár-
õrözni. A motorokat ez évben is fel-
újíttattuk, és az üzemanyagot is
megvásároltuk. Beszereztünk négy
darab számítástechnikai eszközt
(notebook, multifunkciós nyomtató,
fényképezõgép, másoló-nyomtató)
amely a rendõrség és a körzeti meg-
bízott munkáját segítik. Azt kíván-
juk elõsegíteni, hogy a helyi lakosok
és a városban tartózkodó turisták na-
gyobb biztonságban érezzék magu-
kat, és ez a tevékenységünk így illesz-
kedik az alapító önkormányzat szán-

dékaival és akaratával – foglalta össze
elmúlt évi tevékenységüket Horváth
József kuratóriumi elnök. Hozzátette:
bár ez évben jelentõsen változtak a fi-
nanszírozás feltételei, bízik benne,
hogy ez az alapítvány munkájában
nem okoz fennakadást.

A Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Köz-
alapítvány 2010. évi munkáját Káldiné Kopcsándi
Szilvia, a kuratórium elnöke foglalta össze.

Mint jelezte: az alapítvány az alapító okirat-
ban foglaltaknak megfelelõen támogatást nyújt
az „Isteni Irgalmasság” templom építéséhez,
fenntartásához, amely a vallásgyakorlás kulturált
körülményeinek biztosítása mellett különféle
kulturális tevékenységeknek, hangversenyeknek
is helyet biztosít. 

Így történt ez 2010-ben is: az alapítvány tá-
mogatásával és koordináló munkájával elkészült
a Szent Fausz-
tina tiszteleté-
re emelt mel-
lékoltár alsó ré-
sze. Hiányzó li-
turgiai tárgya-
kat (áldozó tál-
ca, cibóriu, pa-
tena) szereztek
be, riasztórend-
szert telepítet-
tek az egyre
sokasodó be-
rendezések, ér-
tékek védelmé-
re, emellet kar-
bantartást, lá-
bazati javítást,
zárcserét vé-
geztek.

A kuratóri-
umban történt

személyi változások miatt a  közalapítvány aktí-
vabb gyûjtést nem  tudott szervezni, de tevé-
kenységét 2011-ben újult erõvel tovább kívánja
folytatni. Terveik között szerepel a mellékoltár
befejezése, valamint  fûtéskorszerûsítés megva-
lósítása. Utóbbihoz az önkormányzat által kiírt
pályázaton is nyertek el támogatást, a munkákat
év végéig szeretnék befejezni.

A kuratórium céljaival egyetértve az önkor-
mányzat a templom környékének rendezését cé-
lul tûzte ki, ebben számít az alapítvány munkájá-
ra is – hangzott el a testületi ülésen.

Településünkön több alapítvány is tevékenykedik,
munkájukról, bár nagyon fontos és hasznos, kevés szó
esik. Az elmúlt idõszakban három alapítvány: a Zalakaros
Közbiztonságáért, a Zalakaros Új Templomáért és a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány elmúlt évi
tevékenységérõl hallgatott meg beszámolót a képviselõ-
testület. Tevékenységükrõl, a lakosságért végzett mun-
kájukról az alábbiakban olvashatnak Önök is.

Karosi civil tér

Hangsúly
az utánpótlás

nevelésen
Más korcsoportok felé is sze-

retne nyitni a sportprogramokkal
a Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány kuratóriuma –
többek között erre is kitért be-
számolójában Kovács Tamás, a
kuratórium elnöke. 

Hangsúlyozta: az utánpótlás
nevelés és a tömegsport megala-
pozása kiemelt céljuk, ezek leg-
fontosabb színtere a Móra-iskola,
a Karos Sprint Úszóklub, a
Zalakaros-Gránit Gyógyfürdõ SE
és a Zalakaros és Térsége SE sakk
szakosztálya. Minden jel arra mu-
tat, hogy támogatásuknak is kö-
szönhetõen gyermekeink ered-
ményesen vehettek részt orszá-
gos megyei és városkörnyéki di-
ákolimpiai versenyeken atlétika,
úszás, vízilabda, kézilabda, labda-
rúgás, és sakk sportágakban.  Új
elemként jelent meg a „Sportolj
és Nyerj” program elindítása a
Közösségi Ház szervezésében a
sportalapítvány és az iskola tá-
mogatásával. Szemmel láthatóan
növekedett a Közösségi Ház
sportrendezvényein résztvevõ
gyerekek létszáma. Célszerû len-
ne a programmal nyitni más kor-
csoportok irányába is – mutatott
rá Kovács Tamás. Jelezte: alapítvá-
nyuk legfõbb támogatója to-
vábbra is az önkormányzat és a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt., de érkez-
tek hozzájuk szja-felajánlások is.
Támogatták többek között a
NUPI-program megvalósítását, az
óvoda mozgáskoordinációs esz-
közeinek beszerzését, a Mazsola
Klub egészséges életmód prog-
ramjait, a Közösségi Ház sport-
rendezvényeinek megvalósítását.

Ez évben a kuratórium folytat-
ja a korábban kitûzött céljainak
megvalósítását: az erdei utak, ke-
rékpárutak, erdei tornapálya to-
vábbépítésének szorgalmazását, a
tömegsport és az egészséges élet-
mód támogatását, népszerûsíté-
sét, az utánpótlás nevelés figye-
lemmel kísérését és anyagi támo-
gatását, és továbbra is szeretnék
ösztönözni az új sportcentrum (és
benne a sportcsarnok) megépíté-
sének felülvizsgálatát. 

– Szeretnénk közös célokat,
kapcsolódási pontokat találni a
turizmus fejlesztésében, így tá-
mogatnánk a „Lovas suli gyere-
keknek” utánpótlás nevelõ és a lo-
vas sportot népszerûsítõ progra-
mot – jelentette ki Kovács Tamás.

A rendõrség és a polgárõrök
munkáját segítik

A Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány 2010-ben
támogatást adott a helyi Polgárõr Egyesületnek járõrözõ gépjármû
karbantartására. Ez által az éjszakai szolgálat ellátása minõségi válto-
záson ment át, ami remélhetõleg a hatékonyság növelését eredmé-
nyezi. A helyi rendõrség munkáját elsõsorban az idegenforgalmi fõ-
szezonban kell támogatni.

Fûtés korszerûsítés a templomban
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A küldöttséget Sylwester Lewicki
polgármester és felesége fogadta
Zakopanéban, ahova ugyancsak az
olesnoiak invitálására, az õ vendég-
szeretetüket élvezve tettek látoga-
tást a karosiak. A lengyel síparadicso-
mot, Zakopane történelmi emléke-
it, érdekességeit idegenvezetõ se-
gítségével ismerhették meg a
vendégek. A „kis kitérõ” után kö-
vetkezhetett Olesno, valamint a
környék megismerése a házigazdák
kalauzolásával.

A delegáció járt Bodzanowice-
ban – a 800 lelkes faluban termény-
áldás ünnepen vettek részt, melyet
az ottani kistérség minden esztendõ-
ben, más és más helyszínen szervez
meg.

Az ünnepség szentmisével, a ter-
mések megáldásával kezdõdött,
majd a mi szüreti felvonulásainkhoz
hasonló felvonulással folytatódott,

melyen a kistérség minden települé-
se képviseltette magát. A résztvevõk
gabonából és termésekbõl különbö-
zõ tárgyakat (többnyire koronákat)
készítettek, melyek közül a legszeb-
bet késõbb jutalmazták is. Emellett
mezõgazdasági jármûvek felvonulá-
sát is láthatta az egyébként legalább
négyezer fõs közönség, mi több: a
felvonuláson sokan be is öltöztek – a
jelmezektõl, a szerepléstõl a fiatalok
sem idegenkedtek. A legjobb jelmezt
szintén értékelték a felvonulás végén.

Az ünnepen került sor az új ke-
nyér megszentelésére és megszegé-
sére is. Érdekessége volt az ünnep-
nek, hogy a felvonulást követõen
minden (!) résztvevõt süteménnyel,
üdítõvel, sörrel, kávéval vendégelték
meg, melyet szponzorok segítségé-
vel biztosítottak. A vendégség idején

helyi mûvészeti csoportok, iskolások
és óvodások mûsorának tapsolha-
tott a közönség. 

A magyar delegáció megismer-
kedhetett Wroclav csodálatos törté-
nelmi városával, ezen keresztül a len-
gyel nép megpróbáltatásaival és he-

roikus küzdelmeivel is. A történelmi
visszatekintés során számtalan pár-
huzamot lehetett vonni a lengyel és
magyar történelemmel (szabadság-

harcok, az ország feldarabolása, a
háborús küzdelmek).

Mélyen vallásos nemzet lévén,
nem maradhattak el az
ilyen jellegû kirándulá-
sok sem, sõt, a küldött-
ség több szentmisén is
részt vett a házigazdák-
kal együtt. A lengyelek
bemutatták Olesno híres
rózsatemplomát, vala-
mint egyik legnagyobb
k e g y h e l y ü k e t ,
Czêstochowát is, mely-
nek nevezetessége a
Czêstochowa-i Fekete
Madonna, aminek ünne-
pélyes bemutatását a
delegáció meg is tekint-
hette, sõt, a magyarokat
k ö s z ö n t ö t t e
Czêstochowa püspöke is.

A delegáció részt vett a II. János
Pál pápa tiszteletére rendezett kon-
ferencia megnyitóján is, mely szintén
szentmisével kezdõdött – a szertar-

tást követõen a jelenlévõknek lehetõ-
sége volt arra, hogy megérinthessék
az elhunyt pápától származó relikviát
is. Nagy élmény volt a misét követõ
ünnepi megnyitó, melyen Olesno ösz-
szes általános- és középiskolása kivo-
nult a térre, és az ezer gyermek közös
éneklését hallgathatták. Fantasztikus
látvány volt a teret ellepõ tömeg (ho-
lott a megnyitó hétköznap, kora dél-
után volt), és a vatikáni zászlókat „má-
soló” fehér és sárga szalagok gyere-
kek általi  lobogtatása.

Természetesen nem csak kirándu-
lásból és ünneplésbõl állt a delegáció
programja – bár a házigazdák nem
titkolt célja volt történelmük megis-
mertetése, emlékeik bemutatása.

A delegáció látogatást tett
Olesno tavaly szeptemberben át-
adott csodálatos fürdõjében, vala-
mint a város híres tejüzemében.
Utóbbi látogatás során nyilvánvaló-
vá vált mindenki számára, hogy a
lengyelek nagyon komolyan veszik
saját gazdáikat, saját terményeiket,
a „magyar boltból magyar árut”
szlogenhez hasonlóan gondolkod-
nak a kérdésrõl, sõt, meg is valósít-
ják teljes mértékben annak monda-
nivalóját.

Tárgyalások folytak a lengyel-ma-
gyar gazdasági kapcsolatok erõsíté-
sérõl is. Mint az a városházán folyta-
tott párbeszéd során elhangzott: a
lengyel felet elsõsorban a kukorica
importálás érdekelné, és komoly sze-
repet szánnának a jövõ évben átadni
kívánt vállalkozói inkubátorházban is
a magyar gazdáknak, vállalkozások-
nak. Novák Ferenc polgármester ab-
ban állapodott meg az olesnoi képvi-
selõkkel, hogy még e hónap végéig
egyeztetik, mely karosi vagy kör-
nyékbeli vállalkozások, gazdák tud-
nának részesei lenni e kapcsolatnak.

Sylwester Lewiczki hangsúlyozta:
a gazdasági kapcsolatok mellett a jö-
võ esztendõben a turisztikai kapcso-
latok megalapozását is remélik.

Módosult a felvételi
szabályzat

Az általános iskola felvételi szabályzatáról, az iskola minõség-
fejlesztési programjáról és az elmúlt tanév munkájáról hallgatott
meg beszámolót a testület.

A felvételi szabályzat kapcsán a képviselõk elfogadásra java-
solták, hogy a felvétel során elõnyt élvezzen az a gyermek, aki-
nek a szülõje tartós beteg. Hangsúlyozták azt is: az a gyermek
szintén elõnyt kell, hogy élvezzen az eljárás során, aki életvitel-
szerûen tartózkodik a városban bejelentett lakcímén – ennek el-
lenõrzésére az okmányiroda jogosult.

Nem
adják el

Nem kívánja eladni a Sport
Hotelt az önkormányzat – szö-
gezték le a képviselõk annak
kapcsán, hogy levélbeli megke-
resés érkezett a városhoz a ho-
tel megvásárlására vonatkozó-
an. A testület kijelentette: ön-
kormányzati vagyon eladása
nem szerepel tervei között.

Karosi delegációt látott vendégül Olesno

TÖRTÉNELEM, GAZDASÁG, TURIZMUS

Zalakaros lengyel partnertelepülése, Olesno meghívására ötfõs
delegáció utazott a közelmúltban Novák Ferenc polgármester veze-
tésével a lengyel városba.
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Korábbi számunkban beszámoltunk arról, hogy az újonnan induló
kosárlabda edzések mellett az utánpótlás képzése a korábbi években
elindított sportágakban, így labdarúgásban is folytatódik.

A kellemes, napsütéses idõben
23 fõ pattant kerékpárra, hogy a
túra elsõ állomásaként a Zalaváron
megrendezett Zala Megye Napja
rendezvényein vegyenek részt. A
kétórás ottlétük alatt több elõadást
(pl. bábszínházi mûsort) megtekin-
tettek, majd pedig a zalakarosi ön-
kormányzat fõzõcsapata finom
marha-
lábszár
pörkölt-
tel ven-
dégelte
m e g
õ k e t ,
m e l ye t
ezúton
is külön
megkö-
s z ö n -
nek. Itt
k e r ü l t
sor az
I n t e r -
Sport által felajánlott ajándékcso-
mag kisorsolására is, melyet
Deutschné Lang Erika alpolgármes-
ter adott át, ezúttal Kiss Benedek-
nek. 

A gyerekek kívánságára a ha-
zaútnak nem a már megtett útvo-

nalon visszaindulva vágtak neki, ha-
nem a hosszabb távot választva ke-
rekeztek tovább, mely során a töl-
tésnél lévõ kilátóból a Kis-Balaton
élõvilágát is megcsodálhatták. A tú-
ra végén valamennyi résztvevõ él-
ményekkel gazdagodva, „kikerék-
pározva” tért haza.

Stégli János fõszervezõ elmond-

ta, hogy nagy öröm, hogy az idei ki-
írás értelmében a gyerekek a fel-
nõtteket is bevonják a sportolásba
– melyért természetesen plusz
pont is jár –, ennek köszönhetõen
az elsõ rendezvényen nyolc felnõtt
is részt vett. 

Az idei sportnapnak 2011. szep-
tember 17-én Hévíz városa adott ott-
hont, mely során a kellemes, napsüté-
ses idõben több százan álltak rajthoz,
illetve léptek pályára, s töltöttek el
egy hangulatos sport délelõttöt. A
korábbi évek hagyományainak meg-
felelõen idén is részt vett városunk e
sportnapon, négy sportágban (sakk,
tenisz, streetball, labdarúgás) 20
zalakarosi induló próbált szerencsét. 

A sportnap legjobb zalakarosi
eredményét ezúttal a ligetfutásban
induló Kordély Máté érte el, aki a 19-
39 év közötti kategóriában elsõ, ab-

szolút kategóriában második helye-
zést ért el. Ugyancsak második lett a
sakkozó Barics Ferenc, míg a tenisze-
zõ Horváth István harmadik helyen
fejezte be a küzdelmeket.

A legnépesebb tábora a labdarú-

góknak volt, itt 8 csapat két négyes
csoportban kezdte meg a küzdelmet,
mely végén a csoportelsõk a végsõ
gyõzelemért, a csoportmásodikok a
kisdöntõben a harmadik helyért lép-
hettek pályára. Mint késõbb kiderült,

sajnos a mi csapatunk sorsa már a sor-
solásnál megpecsételõdött, hisz a
helyosztók gyõztesei (elsõ és harma-
dik helyezett) is a mi csoportunkból
került ki. Csapatunk az eredmény elle-
nére helytállt, szoros mérkõzéseken
maradt alul, bár megjegyezendõ,
hogy a késõbbi gyõztes Nagykanizsán
csak a mi csapatunk talált „fogást”, hi-
szen csak minket nem sikerült legyõz-
niük. (Képen a labdarúgók)

Nem szabad megfeledkeznünk a
streetballosainkról sem, õk csere nél-
kül, több meccset egymás után lejátsz-
va a negyedik helyet szerezték meg.

Reméljük, hogy a következõ Zala
Megyei Sportnapon még több
zalakarosi lakos és dolgozó tud részt
venni e minden évben máshol meg-
rendezésre kerülõ sporteseménynek. 

B. O.

Damak Imre, a Gránit Gyógyfür-
dõ SE elnöke elmondta, hogy a
Bozsik-programmal kapcsolatos
szülõi értekezletre 2011. szeptem-
ber 15-én került sor, az iskolai lab-
darúgó oktatás a Bozsik program
keretében továbbra is Buda Péter
edzõ-testnevelõ vezetésével folyta-
tódik. A program keretében az
óvodásoktól kezdve egészen a ser-
dülõkig négy korosztály ismerkedik
a labdarúgással. A gyerekek heti 2
edzéssel meg is kezdték a munkát,
az elsõ megmérettetésre már pén-
teken (szeptember 23-án) sor kerül,
míg a következõ tornának
Zalakaros lesz házigazdája október
7-én. „Örömteli, hogy évrõl évre
több gyerek jelentkezik, azonban
a hatékonyabb munka érdekében
szükséges lenne a korosztályok
külön választása, ami több idõt és
még egy edzõt igényelne. Az edzõ
kérdése megoldott, azonban te-
kintettel arra, hogy több város-

környéki gyerek is szeretne fociz-
ni, jó lenne, ha az edzések koráb-
ban kezdõdhetnének, ehhez kér-
jük ezúton is az iskola támogatá-
sát. A más sportágakban induló
utánpótlásképzésnek örülünk, hisz
azok is a gyerekek egészséges
életre történõ nevelését szolgálja,
azonban szükséges a tornatermi
edzések összehangolása, hogy ne
egymástól vegyük el az edzési le-
hetõséget. Ez a rossz idõ bekö-
szöntével még nagyobb jelentõ-
séggel fog bírni. Szeretnénk to-
vábbá, ha Zalakaroson is kiépülne
egy utánpótlás bázis, ezért erre
vonatkozóan pályázatot kívánnak
benyújtani.” – mutatott rá Damak
Imre. 

Az elnök végezetül elmondta,
hogy azok a szülõk, akik ezután sze-
retnék a gyerekeiket beíratni focira,
azok nála (Damak Imre: 06-20-934-
8794), illetve Buda Péter edzõnél
(06-70-771-3365) jelentkezhetnek.

Zala megye sportnapja
A megyei önkormányzat ötle-

te nyomán hagyományteremtõ
szándékkal nyolcadik éve hívják
mozogni, sportolni a megye la-
kosait. A Sportnap célja az egész-
séges, mozgás gazdag életmód
iránti igény felkeltése versenyek,
vetélkedõk, bemutatók szervezé-
sével, valamint családi program
biztosítása a házigazda település
megismerésével.

Kis-Balaton
kerékpártúra

A 2011/2012. tanév Sportolj és Nyerj Akció elsõ sportrendezvényé-
re 2011. szeptember 10-én került sor, amikor is a jelentkezõknek a Kis-
Balaton körültekerésére adódott lehetõsége. 

Bozsik-program
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Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft. � 8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
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A sok programot, élményt hozó és ennek megfelelõen sok
feladattal, munkával is együtt járó szabadtéri szezont mivel is
zárhatnánk mással, mint egy nagy közös  összejövetellel.

Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mûvé-
szeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt ve-
gyenek részt a 2011. október elsején 14.00-tól a parkerdei pihe-
nõhelyen tartandó rendezvényünkön. Töltsünk együtt egy kö-
tetlen, vidám délutánt, megosztva egymással élményeinket,
gondolatainkat!

Novák Ferenc polgármester

F E L H Í V Á S !
CIVIL SZABADTÉRI ÉVADZÁRÓ!

TISZTELT ZALAKAROSI SZÉPKORÚAK! Az Ezüst Klub tagsága
szeretettel vár minden önmagáért és a közösségért cselekedni kész
aktív szépkorút tagjai sorába. Kérjük, vegyetek részt tartalmas
szórakozást biztosító közösségi életünkben, osszuk meg élményein-
ket és gondjainkat egymással. Mottónk: Együtt könnyebb!

Ezüst Klub vezetõsége

Programok:
Október 1. (szombat), 09.00

Õszi gyalogtúra

Október 1. (szombat), 14.00
Civil Szabadtéri Évadzáró

Október 2. (vasárnap), 09.00
Õszi teniszverseny

Október 9. (vasárnap), 09.00
Kis-Balaton futóverseny, 
kerékpár és gyalogtúra

Október 9. (vasárnap), 14.00
Idõsek Napja

Október 23. (vasárnap), 17.00
Nemzeti ünnep

Október 5, 19 (szerda), 14.00
Ezüst Klub

A programváltozás jogát 
fenntartjuk!

Zalakaros Város Önkormányzata érte-
síti a lakosságot, hogy 2011. szeptember

30-val a Saubrmacher Pannóniával kötött hulladékszállítási szer-
zõdése lejár. A képviselõ-testület 2011. szeptember 8-i ülésén
döntött arról, hogy ez év októberétõl a 2008. évtõl hatályban lé-
võ rendeletének megfelelõen e hatáskörben a Zalaispa Önkor-
mányzati Társulás fog dönteni arról, hogy a törvényi keretek kö-
zött mely szervezetet bízza meg e feladat ellátásával.

Ennek megfelelõen 2011. 09. 22-ét követõen a Karos Park Kft.
a lakosság részére megkezdi az új szemétgyûjtõ edények kiadá-
sát. Szórólapon értesülhet mindenki arról, hogy a Karos Park mi-
kor, milyen útvonalon adja ki azokat. Akik nem tartózkodnak
adott idõpontban otthon, szomszédjukat is meghatalmazhatják
az átvételre, illetve a Karos Park telephelyén is megtehetik azt.
A régi szemétgyûjtõ edények begyûjtésére pedig október elején
kerül sor, melyeket kérjük, hogy kitisztítva szíveskedjenek átad-
ni a Karos Park alkalmazottjainak.

Megértésüket és segítõ közremûködésüket elõre is köszönjük!
Novák Ferenc polgármester

F E L H Í V Á S !


