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Elsõ királyunk szentté avatásá-
nak napján, augusztus 20-án a
Szent István-i életmûre, a magyar
állam alapítására emlékezett váro-
sunk a Szent István téren.

Az ünneplõk elõtt Novák Fe-
renc polgármester mondott ün-
nepi beszédet, melyben elsõ ma-
gyar királyunk legfontosabb ha-
gyatékára, az összefogásra emlé-
keztetett. 

– A mi közösségünk is tudja,
mi az összefogás, hiszen az el-
múlt két esztendõ változásait kö-
zösen terveztük és valósítottuk
meg, miközben nem az egyén,
hanem a közösség érdekei érvé-
nyesültek. Kis település vagyunk,
de nagy szorgalmú emberekkel.
Én bízom a magyar, a zalakarosi
tenni akarásban és a szorgalom-
ban – hangsúlyozta. 

A térnek is nevet adó szobor-
kompozícióval kapcsolatban a
polgármester elmondta: a szobor
nyitottságot jelképez, mutatja,
hogy Európában a helyünk, de
jelzi a példaértékû bajor, és más
partnertelepüléseinkkel megva-
lósuló együttmûködésünket is.
Gizella királyné alakja pedig arra
figyelmeztet: a teljesség a család-
dal együtt élhetõ meg. A csalá-
dok megléte ma különösen idõ-
szerû, hiszen õk adják alapját egy

társadalom egészséges szöveté-
nek.

A szobor ugyanakkor jól jelké-
pezi a Szent István-i hagyomány és
modernség kettõsét. Figyelmeztet
bennünket hagyományaink, érté-
keink védelmére és ápolására,
ugyanakkor arra, hogy jelen kell
lenni a település életében a mo-
dernségnek, az innovációnak.

Utóbbival kapcsolatban Novák Fe-
renc kiemelte: a város óriási erõfe-
szítéseket tesz anyagi lehetõségei-
nek függvényében a feltételrend-
szerek javításáért. A munka egyik
legfrissebb eredménye, hogy
Zalakaros elnyerhette a Zala me-
gye legkedveltebb nyaralóhelye cí-
met.

Beszéde után Kötõ Attila alpol-

gármesterrel koszorút helyeztek el
a szobor lábánál, majd – lévén,
hogy e nap az új kenyér ünnepe is
egyben – Dr. Háda László plébános
áldotta meg az új kenyeret, me-
lyet a polgármester szegett meg,
majd az új kenyeret a jelenlévõk-
nek kínálták körbe; az ünnepség a
Bottal-fogó Táncegyüttes és a Da-
lárda-vegyeskar mûsorával zárult.

HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG, CSALÁD ÉS ÖSSZETARTÁS

Államalapításunkra emlékeztek
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Egy kiváló embert veszítettünk el tragikus gyorsasággal.  Telepü-
lésünk díszpolgára, volt tanácsi, önkormányzati képviselõje, örökös
tûzoltóparancsnok, egyházközségi tag, dalárdás barát, kiváló boros-
gazda. Búcsúzunk a példás családi életû, hívõ embertõl és sokak ba-
rátjától. A jókedvû, vendégszeretõ, mindig segítõkész embertõl. 

Engedtessék meg, hogy személyes érintettséggel beszéljek János-
ról. Kerek harminc esztendeje ismertem meg õt,15 éve pedig együtt
nótáztunk az általa is kedvelt dalárdában.

Mindig jó szándékkal akart tenni a közösségért, településünkért,
amely mindig elismerte õt. Kiérdemelte közösségünk legmagasabb
kitüntetését, a díszpolgári címet. Az elmúlt év végén pedig családja
az õ vezetésével Zalakaros közmûvelõdéséért kitüntetést kapott.
Láttam, hogy mennyire meghatódott, hogy unokáival együtt vehet-
te át az elismerést. Lehet, hogy szíve mélyén ennek a kitüntetésnek
még jobban is örült, mint egy nagyobbnak.

Tûzoltóként az ország legmagasabb elismerését vehette át, ötször nyerte el boraival a Zalakaros Város
Bora kitüntetõ címet, és sok ezer ember részesült szívélyes vendéglátásában a borospincéjében. Hosszasan
lehetne sorolni még önként vállalt feladatait és elismeréseit.

Bazsó János elégedett ember lehet: elismerték, tisztelték õt.
Õ volt az, aki a munkáját, betöltött funkcióit tisztességgel ellátta. Rá mindig lehetett számítani. Magán-

életét a példamutatás, puritánság jellemezte. Bazsó János nagyon gyorsan elment közülünk, de abban bí-
zom, elégedetten néz vissza és le ránk, és látja annak a sok erõfeszítésnek a gyümölcsét, amiért rengete-
get dolgozott. Például szívügye volt a Tûzoltóállomás megépítése, de személyes életvitele, családcentri-
kussága pedig egy irigylésre méltó családi életet teremtett, feleségével, lányaival, vejeivel és unokáival, akik-
re mindig – megérdemelten - nagyon büszke volt.

Azzal, hogy eltávozott közülünk, településünket és családját nagy veszteség érte, de legyen vigasztaló,
hogy teljes életét élt. Az õ élete kerek egész és egyben példamutató generációk számára.

Nyugodjon békében.
Novák Ferenc

Két, a város további fejlõdé-
sét, turisztikai kínálatnövekedé-
sét jelentõsen meghatározó pá-
lyázat beadásáról döntött leg-
utóbbi, rendkívüli ülésén a kép-
viselõ-testület. Az önkormány-
zat nyújtja be a Balatoni Ki-
emelt Üdülõkörzet (BKÜ) pályá-
zataként az élménytó kialakítá-
sát célzó pályázatot, melynek
során látványelemekkel tarkí-
tott ökoturisztikai látványosság
jönne létre a városban, a
strandbejárathoz közeli terüle-
ten. A strandi vízi gyermekvilág
fedett folytatását kívánja meg-
valósítani a fürdõ, az ehhez
kapcsolódó pályázat benyújtá-
sáról ugyancsak most született
döntés. A pályázatot ez esetben
a fürdõ adja be.

A BKÜ pályázatokból össze-
sen 1, 38 milliárd forint hívható le
a balatoni térségben. Az élmény-
tó építéséhez akár száz százalé-
kos támogatás is szerezhetõ, a
fedett gyermekvilág esetében a
támogatás intenzitása 40 száza-
lék. A képviselõ-testület 100 mil-
lió forint költségvetésben törté-
nõ elkülönítésérõl is döntött arra
az esetre, ha a támogatások
mértékéhez saját forrást is szük-
séges lesz hozzátenni.

Elfogadták a Szõlõ utcai árok
lefedésére a közbeszerzési kiírás
szövegét a képviselõk, a beruhá-
zás két ütemben valósulhat meg.
Tárgyalta és elfogadta a testület
az iskola fenntartói ellenõrzési
tervet is, az ellenõrzéseket a jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõ-
en kétévente szükséges az ön-
kormányzatoknak elvégeztetni-
ük.

Támogatja az önkormányzat a
szeptemberben nálunk rende-
zendõ kerékpáros maraton meg-
rendezését is, az ehhez szüksé-
ges döntést a rendkívüli ülésen
hozták meg. Böröcz József képvi-
selõ egyhavi képviselõi díja fel-
ajánlásának is köszönhetõen a
nemrég alakult focicsapat indulni
tud a megyei NBIII-ban – a képvi-
selõ a felajánlást az ülésen jelen-
tette be.

TISZTELT GYÁSZOLÓK! TISZTELT
BAZSÓ CSALÁD, HOZZÁTARTOZÓK!

Bazsó János 
1939–2012

Csendes lovon, szép cifraszûrben
Eljött hát értem a halál.
Csend lett egy percig, és szelíden
Minden rendelt rend visszaáll.

Egy szentelt perc. Ennyi azért jár!
Tán kondul picit egy harang.
Hulló levél félúton megáll;
Elnémul tíz jó vadgalamb.
Dermedt aganccsal összebámul 
Száz szarvas, reng az ingovány,
Ég a szavanna, összerándul
És eldõl ezer elefánt,
Égig habzik múltamnak kútja,
Nagy hegyek zuhannak bele,
Összerezdül kis Európa
És megremeg a földteke,
Két gigacsillag zuhan össze
A galaxis kész omlani,
És rám zuhannak meggyötörve
Mindenség izzó romjai..

S ebben az örült kavalkádban
A jó ló szép csendesen áll
S a dermedt perc örök markában
A minden jó rend visszaáll.

Kiss Mihály

BÚCSÚZIK BAZSÓ JÁNOS!

RENDKÍVÜLI
ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Turisztikai
fejlesztések
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– Az egyik leglátványosabb fej-
lesztésünk az óvodában történt. A
városlakók nap mint nap figye-
lemmel kísérhették, hogyan bõ-
vül, szépül az ovi. Korábban már
többször olvashattak a zalakarosi-
ak arról, hogy önkormányzatunk a
Nyugat-dunántúli oktatási hálóza-
tok és központjaik fejlesztése pá-
lyázaton közel 73,6 millió forintos
támogatást nyert az óvoda inf-
rastrukturális és eszköz fejleszté-
sére. A kisgyermekes szülõket már
az elõzõ tanév ideje alatt érintet-
te, hogy a beruházás kezdése mi-
att át kellett költöztetni az oviso-
kat az iskola épületébe. Hogy
mind a költözés, mind a kicsik és
az iskolások élete mégis nagyjából
a megszokott kerékvágásban zaj-
lott, azért köszönet illeti az óvo-
da- és iskola pedagógusokat, a
szülõket, sõt, a gyerekeket is, akik
példásan „állták a sarat”. Hamaro-
san visszaköltözhetnek az óvodá-
sok a megszépült kis otthonukba,
melyen hõszigetelést, nyílászáró
cserét, akadálymentesítést, fes-
tést, burkolatcserét hajtottunk
végre, sõt, a tetõtér beépítésének
köszönhetõen a földszinten tor-
naszobával, a tetõtérben egyéb
helyiségekkel is bõvülhetett az
épület. Valamelyest növelni tud-
tuk az óvoda kertjének területét
is a kerítés áthelyezésével.

Szintén a látványos fejlesztések
közé tartoznak a végrehajtott

sportfejlesztések is.
Ismert, hogy az MLSZ a labdarú-

gás stratégiai fejlesztési koncepció-
jához illeszkedõ sportfejlesztési
programot dolgozott ki, melynek
keretében az önkormányzatokkal
együttmûködve futballpályákat kí-
ván létesíteni országszerte. Az
MLSZ és a városunk önkormányza-
ta közti együttmûködési megálla-
podás szerint egy grund méretû, 12

m x 24 m alapterületû mûfüves fut-
ballpálya jött létre az iskolapálya
mögötti területen, közel 4 millió fo-
rintos önkormányzati önrésszel. A
polgármester elmondta: a sportfej-
lesztések közé tartozik a szintén az
iskola melletti területen megvaló-

sult multifunkciós pálya megépíté-
se. A mûanyag borítású pálya kiala-
kításának összköltsége bruttó 22
millió forint volt. (Amelybõl 15 mil-
lió forint volt a támogatás, 7 millió
forint az önrész.)

Ahogyan az elmúlt napokban
örömmel tapasztaltuk, a gyerekek
már birtokba is vették a pályát.
Fontos tudni azonban, hogy rész-
ben a pályák védelme, részben a
fegyelmezett sportolás feltételei-
nek megteremtése miatt a hivatal
pályahasználati szabályzatot dolgo-
zott ki. Ezt a www.zalakaros.hu ol-
dalon, a városháza közleményei
menüpont alatt részletesen is tud-
ják tanulmányozni. Az fontos, hogy
a pályákat a városlakók és a diákok,
valamint a helyi civil szervezetek té-
rítésmentesen használhatják. 

– Régóta húzódó probléma volt
az iskolakonyha víz- és szennyvíz
rendszerének rekonstrukciója. Ezt
most, a nyári leállás idején sikerült
megoldanunk. A munkák során új-
jáépítésre került a konyha víz-,
szennyvízvezeték rendszere, tel-

jes padozatcsere történt a fõzõ-
konyhában és a kiszolgáló helyisé-
gekben, valamint járulékos mun-
kaként vakolatjavítás, festés és
falburkolás történt. Mindez 4,1
millió forintjába került az önkor-
mányzatnak.

Novák Ferenc jelezte: elkezdõ-
dött a fenntartható turizmus kere-
tében az esõvíz öntözõvízként tör-
ténõ hasznosítására elnyert pályá-
zat egyes elemeinek megvalósítása,
ennek eredményeként a kivitelezõ
cég elkészítette a gyûjtõrendszere-
ket. A munkák a jövõ évre fejezõd-
nek be, eredményükként a sport-
udvarnál, az ovi udvarában, a kert-
mozi melletti arborétum területén
és a Sportcentrumban esõvízzel is
öntözhetnek a városüzemeltetõ
cég munkatársai a jövõben.

Költöznek az ovisok, örülnek a sportolók
KOMOLY BERUHÁZÁSOK FEJEZÕDTEK BE A VÁROSBAN

Jelentõs beruházások fejezõdtek, illetve fejezõdnek be a közel-
jövõben városunkban. A fejlesztések az oktatási intézményeket
érintik elsõsorban, de javulnak az aktív kikapcsolódás lehetõségei
is, sõt, a természet adta lehetõségek kiaknázására is lehetõsége
nyílik városunknak. A változásokról Novák Ferenc polgármester be-
szélt lapunknak.

Alig készült el, máris nagy népszerûségnek örvend a mûfüves pálya.

A gyerekek már elfoglalhatják a megújult óvodát – jelezte a polgármester.

A JOGPONT IRODA ELÉRHETÕSÉGEI
Cím:  8749 Zalakaros Zrínyi utca 2. – Telefonszám: 340-392.

Ügyfélfogadás: minden második (páros héten) 
csütörtökön 16–18 óráig.

A JOGSZOLGÁLTATÁS INGYENES!
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– A város lakói legfeljebb az
osztályok nevének megváltozását
láthatták az egész átszervezésbõl.
Munkatársaink ugyanúgy ellátták
feladataikat, ugyanúgy foglalkoz-
tak az ügyfelekkel, ahogyan addig
is, és ahogyan az elvárható. Az
osztályok átszervezése és ehhez
kötõdõen a munkák átszervezése
után azonban tapasztalataim sze-
rint jóval hatékonyabban és gyor-
sabban tudunk dolgozni, még úgy
is, hogy három álláshelyet nem
töltöttünk be. A takarékossági
szempontokat figyelembe véve
ugyanis a nyugdíjba vonult kollé-
gák helyére nem vettünk fel úja-
kat – tájékoztatott a jegyzõ.

Hangsúlyozta: a kollégák helyt-
állása dicséretre méltó, hiszen nem-
csak a megnövekedett feladatmeny-
nyiséggel kell megbirkózniuk, ha-

nem számos városi szintû rendez-
vény szervezésénél és lebonyolítá-
sánál is helyt kell állniuk, munka-
idõn túl. Legutóbb a bornapok, azt
megelõzõen a városnap koordiná-
lásában végeztek ki-
emelkedõ munkát.
Dr. Józsa Zsanett el-
mondta azt is: az el-
múlt évben 22 ezres
ügyirat forgalma volt
a hivatalnak (2010-
ben 20 ezer), mely je-
lentõs növekedés az
elõzõ évekhez ké-
pest, s ugyanígy
nagyságrendekkel
nõtt a testületi ülése-
ken hozott határoza-
tok száma (130-cal) a
megnövekedett vá-
rosi feladatok, válla-
lások, tervmegvalósí-
tások miatt, így az ezekre való fel-
készülés is növelte a munkatársak
leterheltségét. Az önkormányzati

ügyek mellett hatósági jogkört is el-
látnak a hivatal dolgozói, számos
esetben az ügyintézés határidejé-
nek betartását épp emiatt nehezí-
tik a jogszabályi elõírások, szakvéle-

mények beszerzésé-
nek nehézségei, vagy
egyéb állásfoglalások
megszerzése.

A jegyzõasszony
elmondta: a hivatalra
hamarosan újabb át-
szervezés vár.

– Már ez év má-
sodik felétõl érez-
zük a változások
szelét, hiszen megje-
lentek a járásokkal
kapcsolatos jogsza-
bályok és kormány-
rendelet. Folyama-
tosan felméréseket
végzünk a kormány-

hivatal és a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium részére, fel-
készültünk a megyei kormányhi-

vatal vezetõinek fogadására, akik
a kormányablak kialakításának le-
hetõségeirõl tájékozódtak nálunk.
Azon dolgozunk, hogy a közigaz-
gatási reformra rugalmasan rea-
gáljon a karosi hivatal, hiszen
2013. január elsejétõl járási rend-
szer mûködik majd, illetve meg-
kezdik a munkát a kormányabla-
kok. A változásokról egyelõre any-
nyit tudunk, hogy az okmányiro-
dák a járások alá kerülnek majd, s
ezek bázisán jönnek létre a kor-
mányablakok. Ez nem jelenti azt,
hogy elviszik tõlünk az okmány-
irodát, azt azonban igen, hogy a
munkáltatói jogokat az ott dolgo-
zó kollégák felett a jövõ évtõl a
járási hivatalok gyakorolják.

Minderrõl azonban bõvebb in-
formációval még nem rendelkez-
nek az önkormányzatok, elenged-
hetetlen azonban a megfelelõ szín-
vonalú felkészültség, melyre váro-
sunk polgármesteri hivatalát illetõ-
en nem lehet panasz.

Városunk az idei évben is részt vesz a Vi-
rágos Magyarországért Környezetszépítõ
versenyen. A településeket minden alkalom-
mal szakértõ zsûri járja végig, a városszemle
a bel- és külterületekre egyaránt kiterjed.

Zalakarosra augusztus 8-án látogattak el
a bíráló bizottság tagjai, akik megadott útvo-
nalat jártak végig és szempontsor alapján ér-
tékelték településünket.

A zsûri tagjai – Ragó Ildikó bírálatvezetõ és
Mess Gabriella településmérnök – Nagykõrös-
rõl érkeztek. Mint mondták: a bírálat szem-
pontjai az elmúlt évekhez képest nem na-
gyon változtak. A zsûri három fõ szempont-
rendszer köré csoportosította ellenõrzését.
Fõ szempontként értékelték az önkormány-
zatnak a zöldfelületek fejlesztéséhez kapcso-
lódó erõfeszítéseit, a zöld felület minõsége, a
parkok, intézmények környezete, az alkalma-
zott növények felhasználása, a helyi környe-
zeti értékek védelme, megõrzése terén. 

A másik, ami szintén nagyon fontos és
legalább olyan súllyal esik a latba, mint az
önkormányzat munkája, az a helyi vállalkozá-
sok, helyi lakosok és civil szervezetek együtt-
mûködése, közremûködése a település szé-
pítésében. Ennek során a magánházak elõ-
kertjeit is megtekintették. 

A harmadik szempont az általános benyo-
mások, tehát a település rendezettsége, tisz-
tasága, gyommentessége, a mûemlékek kör-
nyezete, a vendégváró helyek állapota.

A zsûrit a Városházán Novák Ferenc pol-
gármester, Biczó Tamás, a KAROS-PARK Kft.
ügyvezetõje és Bors Mária, a Kft. kertésze
fogadta. A polgármester tájékoztatta a ven-
dégeket az önkormányzati beruházásokról, a
fejlesztési koncepciókról, valamint a lakos-
ság, vállalkozások és civil szervezetek össze-
fogásáról. A városgazdálkodási kft. vezetõje
beszámolt a zöldterületek nagyságáról, ápo-
lásáról, virágosításról, fásításról, az utcabú-
torzat állapotáról, a felújítási munkálatokról,
a hulladékgazdálkodásról. 

Elhangzott: a Kft. idén különösen nagy fi-
gyelmet fordított a zöldfelületek ápoltságá-
ra, ami a központi terek (Dísz tér, rendez-
vény tér melletti sétány) újrafüvesítésére és
folyamatos öntözésére is kiterjedt. A virág-
ágyak tavaszi talajcseréjét is sikerült elvégez-
ni, ami után következett a széles választékú,
magyar nemesítésû egynyári virágok és a ha-
gyományosan nagy számban hajtatott kan-
navirágok kiültetése.

Új virágfelületként a város címerét, illetve
a fürdõ logóját formázták meg virágokból,

mely a szemle során tetszett a bíráló bizott-
ságnak. A fejlesztési célok között az automa-
ta öntözõrendszer szükségességét emelte ki
a Kft., mely minõségi javulást eredményezne
mind a zöldfelület, mind a virágágyak ápolá-
sát tekintve. 

A szemlét a bizottság a Hivatalnál kezdte,
majd a sétány, a Dísz tér, az Üdülõ sor, az új
templom környéke, a Kertmozi, az arborétu-
mok következtek. Ezután a Park, Rózsa utca,
a Jegenye sor, a Hõsök tere, az Erzsébet tér
és a Liget utca útvonalon kalauzolták végig a
bizottságot, majd végállomásként a Szent
István teret tekintették meg.

A zsûri az elsõ benyomásokról szólva el-
mondta: elégedettek a látottakkal, tisztaság,
rendezettség uralkodik a köztereken és ma-
gánházaknál egyaránt. Külön kiemelték az
egynyári virágok sokszínûségét, a zöldfelüle-
tek gondozottságát.

A környezetszépítõ versenyre idén is
több mint 300 település jelentkezett. Közü-
lük turisztikai szakemberek, tervezõk, fõker-
tészek közremûködésével választják ki a bí-
rálati szempontoknak leginkább megfelelõ
településeket, melyek közül egy falu és egy
város vehet részt a következõ évben a nem-
zetközi megmérettetésben.

Virágos városszemle – 
elégedettek voltak a látottakkal

Átszervezésen innen és túl
VÁLTOZÁSOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Jelentõs változásokon van túl,
s még komolyabb változások elõtt
áll a polgármesteri hivatal. A kép-
viselõ-testület még 2011 májusá-
ban döntött arról, hogy a hatéko-
nyabb és költségtakarékosabb
munkavégzés érdekében át kell
szervezni a polgármesteri hivatal
mûködését. Az átalakítás kidolgo-
zásával és levezénylésével dr.
Józsa Zsanett jegyzõt bízták meg.

Dr. Józsa Zsanett
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Grófné Csatos Andrea szemé-
lyében augusztus elsejétõl új
igazgató áll a Móra-iskola és tag-
intézményei élén. Az igazgatónõ
már az elsõ munkanaptól fogva
dolgozik.

– Az ilyenkor legfontosabb te-
endõk zajlanak most: ismerkedem
az intézményekkel, a kollégákkal,
elkezdõdött a munkatervek össze-
állításának idõszaka, az SZMSZ-ek,
házirendek felülvizsgálata –
mondta.

– Találkozott már a tantestü-
lettel? Volt már esetleg közös ér-
tekezlet?

– Még csupán egy-egy pedagó-
gus kollégával találkoztam, a tan-
testületi értekezletre augusztus
27-én kerül sor. A jelenlegi igazga-
tóhelyettest, Horváthné Nagy Elvi-
rát felkértem a helyettesi teen-
dõk ellátására, s õ nagy örömöm-
re vállalta is ezt a feladatot. Talál-
koztam az óvoda és a bölcsõde
munkatársaival is. Mindenki na-
gyon kedves és segítõkész, amit
ezúton is köszönök.

– Ön eddig Pacsán tanított, il-
letve látott el igazgatóhelyettesi
feladatokat. Nagyjából ennyi,
amit pillanatnyilag tudunk Önrõl.
Megtenné, hogy néhány mondat
erejéig bemutatkozna a szülõk-
nek, a zalakarosiaknak?

– Hogyne! Valóban Pacsán taní-
tottam, az ottani volt az elsõ
munkahelyem mindeddig. Föld-
rajz-biológia szakos pedagógus
vagyok, rendelkezem közoktatási
vezetõi szakvizsgával, oktatás-in-
formatikai és projektmenedzseri
végzettséggel. Ez utóbbinak nagy
hasznát is vettem, hiszen sok pá-
lyázat kidolgozásában, majd leve-
zénylésében vettem részt. A foci
suli létezéséig annak kollégiumát
is vezettem. Ami a magánéletet il-
leti: 46 éves vagyok, van egy fel-
nõtt leányom, aki jelenleg az EL-
TE-n tanul, férjem pedig Pacsán
építési vállalkozó.

– Ide költöznek Zalakarosra?
– Még nem döntöttük el, hogy

albérletet keresünk-e, vagy lakás-
vásárlásba vágunk bele. Addig au-
tózom nap mint nap.

– Az ismerkedésen túl konkrét
ügyek is kerültek már Ön elé?

– Természetesen. Nem is kevés.
Az óvodai félcsoport indítása mi-
att két óvónõ felvételét hirdette
meg az intézmény. Kilenc pályázat
érkezett be, közülük négy pályá-
zót hívtunk elbeszél-
getésre. Ezen már én
is részt vettem. El-
kezdõdött a szerve-
zeti és  mûködési
szabályzat és a házi-
rend felülvizsgálata
is, úgy vélem, mind-
kettõ átdolgozásra
szorul, hiszen több
ponton nem követik
még a jogszabályi
változásokat. De fel
kell készülni, ameny-
nyire lehet, a január
elsejétõl bekövetke-
zõ közoktatási válto-
zásokra is, valamint
a kistérségek megszûnése miatt
felmerülõ kérdések tisztázását is
el kell kezdeni. Gondolok itt pél-
dául az iskolabusz jövõ évi mû-
ködtetésére. Elkészült ezen kívül
az iskolával kapcsolatos szakértõi
vizsgálat és annak nyomán egy in-
tézkedési terv, ennek végrehajtá-
sát is el kellett kezdeni már.  

– Mi az, amirõl már most tud-
ja, hogy azt az eddigiekhez ké-

pest másként csinálná?
– Elöljáróban elmondanám: a jó

dolgokat feltétlenül tovább sze-
retném vinni. A civil szervezetek-
kel azonban szorosabbra fûzném
a kapcsolatot, erõsíteni szeretném
velük az együttmûködést. Kiemel-

tebben foglalkoz-
nék a nyelvtanítás-
sal: szeretném elér-
ni, hogy 8. év végé-
re a gyerekek leg-
alább egy nyelvbõl
nyelvvizsgával ren-
delkezzenek, e te-
her egy része ne a
szülõre nehezedjen.
Iskolai keretek kö-
zött kell ezt megol-
dani, pályázati, ala-
pítványi források-
kal segíteni a lehe-
tõségeket. A nyelv-
tanulást és a számí-
tástechnikát jobban

összekapcsolnám, van ezzel kap-
csolatban több pályázati lehetõ-
ség is. Nagyon innovatívnak látom
a testületet, eddig is sok pályáza-
tot valósítottak meg, remélem,
továbbra is számíthatok a segítsé-
gükre. A könyvtár és a város kap-
csolatát is erõsíteni szeretném, de
fontosnak tartom az intézmény-
egységek dolgozói egymás közöt-
ti kapcsolatának erõsítését is,

hogy egymás munkáját, sikereit,
de akár mindennapos gondjait is
jobban lássák. A szülõkkel is szo-
ros, aktív kapcsolatot remélek.
Egyet szeretnénk mindannyian:
boldog, kiegyensúlyozott gyere-
keket, akik jól érzik magukat az is-
kolában, s olyan tudást kapnak,
amivel bármivé válhatnak. Addig
tudunk fennmaradni, amíg a gye-
rekek szívesen jönnek ide, amíg
ebben az iskolában jól érzik magu-
kat. Nem szeretném, ha az intéz-
mény félelmet keltene bárkiben
is, ha ide szorongva jönnének a
gyerekek reggelente. A pedagó-
gusnak pedig el kell fogadnia,
hogy õ rendelkezik azzal a tudás-
sal, azzal az ismeretanyaggal, ho-
gyan kell emberekkel bánni, ho-
gyan kell programokat szervezni,
hogyan kell azokra motiválni egy-
mást és a gyerekeket.

– Szeptember 3-án, hétfõn 8
órakor lesz az ünnepélyes tanév-
nyitó. Ez lesz az elsõ nagy talál-
kozás szülõkkel, diákokkal. Izgul?

– Ahogyan azt gondolom,
mindenkiben, úgy bennem is van
egy természetes izgalom, s egy jó
adag kíváncsiság is. Gondolom,
fordítva is így van ez. Bízom ben-
ne, hogy sikerül együtt dolgoz-
nunk, sikereket elérnünk. Öröm-
mel várok mindenkit az évnyi-
tón!

Zalakarosra jöttünk
VENDÉGÜNK GRÓFNÉ CSATOS ANDREA ISKOLAIGAZGATÓ

Grófné Csatos Andrea

ÚJ ÓVODAVEZETÕ
Szeptember elsejétõl új ve-

zetõ irányítja az óvodát
Szenyéri Lászlóné személyé-
ben.

Az óvodavezetõi állás be-
töltésére az eddigi vezetõ öt-
éves megbízatásának lejárása
miatt került sor. Az álláshely
betöltésére egy pályázat érke-
zett be.
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Az immár 15. alkalommal rende-
zett fesztivál résztvevõit Novák Fe-
renc polgármester köszöntötte, aki
hangsúlyozta: a város turisztikai kí-
nálatában a gyógyvíz mellett a szõ-
lõtermesztés, a borutak kínálata is
meghatározó. Az önkormányzat
felkarolja a helyi gazdálkodásban
meghatározó szerepet betöltõ szõ-
lõ- és bortermelést, számos rangos
rendezvény, verseny csoportosul a
bor köré. legutóbb például az or-
szágos borverseny szervezésében

és lebonyolításában vett részt aktí-
van Zalakaros. Mint mondta: a tele-
pülés egy évtizede tagja a Zalai Bo-

rút Egyesületnek, s az idei évben
felvételt nyert a város a Bortelepü-
lések Országos Szövetségébe is. A
polgármester a helyi szõlõk, illetve
borok között „õshonosként” emel-
te ki a tónait, melyet évszázadok
óta készítenek környékünkön, egy-
re magasabb színvonalon és minõ-
ségben. Ez utóbbira bizonyíték,
hogy az idei évi városbor fehérbora
éppen tónai lett.

Novák Ferenc azt is elmondta:
hosszú évek óta elõször vörösbor ka-

tegóriában is sikerült elismerést átad-
ni. A legjobb fehérbor Marton Lász-
ló tónai bora lett, míg a legjobb vö-

rösbor a Cezar
Winery tulajdo-
nosa, Császár Ist-
ván cabernet
sauvignon-ja az
idei évben. E két
bor tehát a
Zalakaros Város
Bora címet visel-
heti egy éven ke-
resztül.

A vendége-
ket köszöntõ
Horváth Csaba, a
Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa
fõtitkára azt
emelte ki, hogy
a 33, Zalában
megrendezett
országos bor-
versenyen im-
már Zala me-
gyét is sikerült
az ország „bor-
ke r i ngé sébe”
bevonni, s ez,
valamint a bor-
fesztiválok ren-
dezvényei kivá-
lóan alkalmasak
arra, hogy a fi-
gyelmet a helyi értékekre is felhívják.

Az ünnepélyes megnyitót a
Dalárda-Vegyeskar és Karos Tánc-
együttes mûsora követte, a nyitó
nap csúcspontja pedig a 30 éves Biki-
ni együttes élõkoncertje volt a Dísz
téren. Hatalmas tömeg tapsolt a le-
gendás rock együttesnek, de a bor-
napok további koncertjei is nagy si-
kerrel mentek: az Örökség együttes,

majd Tóth Gabi is népszerû volt a kö-
zönség körében, de a Gold Piramyd
akrobatikus bemutatója is elkápráz-
tatta a nézõket.

A borházak kínálata pedig egye-
nesen fenséges volt, s a rendezvény-
téri fejlesztéseknek köszönhetõen
mind a borházak, mind a kézmûves
árusító helyek tetszetõs külsõvel fo-
gadhatták a látogatót.

Utca, zene, utcazene
Harmadik alkalommal kínált érdekes, izgalmas zenei élményt vá-

rosunk lakosságának és vendégeinek az Utcazene fesztivál. A
Gyógyfürdõ téren, a tér egy-egy pontján hét zenekar muzsikált a
közönségnek. Mindenki más és más stílust képviselt, más és más
hangulattal szolgált, más és más közönséget szólított meg és von-
zott magához, ettõl volt még különlegesebb és érdekesebb a fesz-
tivál négy napja.

A fesztivál legnépszerûbb zenekara azonban kétségtelenül az
Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselõ Compact Disco volt
(képünkön). A háromtagú zenekar rengeteg érdeklõdõt vonzott,
igazi diszkós hangulatot hozott a Dísz térre.

Ahogyan pedig azt már a fesztiválokon megszokhattuk, a zene
mellett hazai borok, gasztronómiai különlegességek, kézmûves
termékek is kellették magukat.

Bornapok élõkoncertekkel
VÖRÖS- ÉS FEHÉRBOR IS ELNYERTE A VÁROS BORA CÍMET

Hagyományosan a borrendek és a városvezetés felvonulásával kez-
dõdött meg hivatalosan is a Zalakarosi Bornapok négynapos program-
sora, melynek ezúttal is a rendezvénytér adott helyet.

Marton László veszi át a díjat.

Bikini élikoncert – a siker óriási volt.
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– Az elnevezés az átlag polgár
számára kissé ijesztõ lehet. Sokan
úgy vélték, hogy ide bizony felspé-
cizett gépek kellenek, és eszeve-
szett száguldozással kell a verseny-
zõknek megmérettetni magukat.
Esetünkben a rally elnevezés azért
állta meg a helyét, mert visszaka-
nyarodtunk a sportág eredetéhez,
ahol a versenyzõk utcai autókkal és
utcai körülmények között kellett,
hogy versenyezzenek. Ezenfelül pe-
dig nem az idõ számított, hanem a

PONTOSSÁG csupa nagybetûvel.
Egy ilyen jellegû megmérettetés el-
sõsorban arról szól, hogy egy adott
szakaszon a legjobb tudásunk sze-
rint érjünk célba, a KRESZ szabálya-
inak maradéktalan betartása mel-
lett. Itt, aki siet, büntetést kap, aki
elkésik, büntetést kap, aki eltéved,
szintén! Pontosnak kell lenni, kon-
centrálni, közben számos ügyességi
feladatot megoldani – vázolta a
verseny lényegét Kovács „KOKO”
Zoltán, az egyesület elnöke, a rally
szervezõje. 

Az augusztus 11-én, a
Tourinform-iroda elõl induló rallyn
tíz versenyzõpáros állt rajthoz, aki-

ket Siklós Erik, a „város hangja”,
sportriporter indított útnak. A ver-
senyen városunk képviseletében a
Jámbor Tímea-Bedike Barbara pá-
ros állt rajthoz, akik a nyolc idõ el-
lenõrzõvel, köztes feladatokkal el-
látott 152,9 km-es távot kiválóan
teljesítették, így az elsõ helyen zár-
hatták a versenyt. 

Az állomásokról szólva KOKO el-
mondta: elsõként a Kápolnapusztai
Bivalyrezervátumnál Tóth Zoltán, az
Art Hotel vezetõje jóvoltából

Segway-szlalomozást kellett végre-
hajtani. Ezután a Zalaszentgrót mel-
letti Csáford alsóhegyen Veress János
családi vállalkozásában mûködõ bo-
rászatot tekinthettek meg és megis-
merhették a pintes bor egészségre
jótékony hatását is. Zalaszabarnál né-
mi zavart okozott, hogy a szervezõk
egy tíz éve nem mûködõ étterem-
ben szerették volna megebédeltetni
a társaságot. Kiderült, hogy mindez
csak tréfa volt, a szabari panoráma
után a garabonci Kránicz Borháznál
várta a versenyzõket a ragyogó
ebéd, mely után bor-kvízt is ki kellett
tölteni. A zalakarosi reptéren quados
szlalomozás „ébresztette” a társasá-

got, majd a behiáki hegyen a Balogh
család pincéjénél tettek látogatást,
innen került ki tavaly a Város Bora.
Elõtte azonban a Banya Borozóban
kellett pecsétet és kóstolót gyûjteni.
Aztán irány Nagyrada. A Cézár pin-
cészetben megismerkedhetett min-
denki a nagyüzemi borászat rejtel-
meivel. Az utolsó állomáson is meg-
dolgoztatták a rallysokat: Ódor Lász-
ló polgármester számmisztika-fel-
adatot adott fel, melyet sikerrel ol-
dott meg mindenki. 

A célállomásnál aztán fáradtan,
de jókedvûen kerülhetett sor az
eredményhirdetésre. 

I. hely: Németh Zoltán – Fodor

Krisztina (Fodros Vízitúra, Renault
Clio). II. hely: Gulyás Béla – Sándor
Attila (KAMSE, egy 54 éves Skoda
Spartakkal). III. hely: Cserti Zsolt –
Cserti-Czuppon Anita PRO-LOG
ASE. Zalakaros, Audi)

Nõi kategória: I.: hely (képün-
kön): Jámbor Tímea – Bedike Bar-
bara (Zalakaros, Citroen). II. hely:
Kulcsárné Hegyi Ildikó – Bothné Ildi-
kó (Tubicák Rally team, Ford).

– Ennek a versenynek szomba-
ton nem voltak vesztesei, csak
gyõztesei. Reményeink szerint mi-
hamarabb találkozunk. Egyet biz-
tosra ígérhetek, folytatása követ-
kezik – mondta KOKO.

Autós kalandtúra a zalai borok útján

A XV. Karosi Bornapokhoz kapcsolódva, a szûkebb régió borkultú-
rája megismertetésének céljával elsõ ízben rendezte meg a nemrégi-
ben alakult PRO-LOG Autósport Egyesület a Zalai Borok útja Rallyt.

A közelmúltban az egész világ figyelme
Londonra, az olimpiára szegezõdött. Tele-
pülésünkön nemcsak a rendezvénysátor ki-
vetítõjén, hanem a Gránit Gyógyfürdõ
strandján is a sport került elõtérbe. 

Tavaly még csak a strandfoci szerelmesei él-
vezhették a homokos pályát, idén elõször csatla-
koztunk a strandröplabdázók megyei sorozatá-
hoz. A július 28-i nyári pontvadászatot szervezõ
keszthelyi Vincze Tímea örült az új helyszínnek,
hiszen eddig csak a Balaton mellett, Balatongyö-
rökön, Keszthelyen és Gyenesdiáson nyílt lehe-
tõség e tornák megtartására. 

– Külön öröm, hogy Zalakaroson a terület
nagyságának köszönhetõen négy pályán foly-
hat egyszerre a küzdelem, a homok minõsége
megyei szinten dicséretet érdemel - mondta. 

A páros bajnokság zalakarosi fordulójára,
ahol négy kategóriában (a nõi, férfi és vegyes
kategóriákban, a mini, vagyis a 12 évnél fiata-
labb korosztályba) zajlottak a küzdelmek, ösz-
szesen 28 duó nevezett a Dunántúl különbözõ
településeirõl. A forróság eléggé megviselte az
amatõr játékosokat, ám szinte minden kategó-
riában izgalmas küzdelmek döntöttek a helye-
zésekrõl. 

Augusztus második hétvégéjén (11-én és 12-
én) a strandfoci vette át a szerepet a homokos
pályán. Elsõ nap a férfiak, másnap a hölgyek

küzdelmére került sor. A férfiak küzdelmére
ezúttal öt csapat nevezett, akik körmérkõzé-
sek során döntötték el a pénzdíjas torna kime-
netelét. 

Egy német fiatalokból álló társaságnak kö-
szönhetõen e torna nemzetközivé avanzsált, s
mindvégig izgalmas mérkõzéseket láthattak a
nézõk. A mérkõzések kiegyensúlyozottságára
jellemzõ, hogy az utolsó mérkõzésen dõlt el a
torna sorsa, melyet az Ocean’s FC játszott a
Zalakarosi Fürdõ csapata ellen. Az eredmény 2:2
lett, mellyel az Ocean’s FC a tornagyõzelmet sze-
rezte meg, míg a hazaiaknak sikerült a második
helyre feljönniük. Harmadik helyet a German
Beach Soccer szerezte meg. A torna különdíjasai:
a legjobb játékos Vékony Zsolt (Zalakarosi Fürdõ
FC) lett, gólkirályi címet Rudy Janzen, (German
Beach Soccer) kapta, míg a legjobb kapus:
Kahotek Kristóf (Ocean’s FC) lett.

A hölgyek strandfoci tornájára elsõ alka-
lommal került sor. E kupa megrendezésével
nagy sikert arattunk, amit jól mutat, hogy az
ország különbözõ tájairól hét csapat indult a
megmérettetésen. Legmesszebbrõl a heves
megyei Apcról érkezett csapat, de Somogy és
Baranya megye is képviseltette magát. A sza-

bályok szerint mindenki mindenkivel játszott,
döntetlen esetén büntetõkkel döntötték el a
gyõzelmet. A kilátogató nézõk, akik a küzdelem
mellett a csinos hölgyekben is gyönyörködhet-
tek, összesen 21 meccset láthattak. A szerzett
pontok alapján a legmesszebbrõl érkezõ Sand
Witches csapata nyerte a tornát, a szigetvári Ke-
resztes Lovagok és a Somogyaszalóról érkezõ
Rózsaszín Párducok elõtt. Nõi torna lévén a szer-
vezõk a három játékvezetõ és Siklós Erik sportri-
porter szavazatai alapján a legszebb játékost is
megválasztották. 

A szervezõk mindkét tornán pénzjutalomban
részesítették az elsõ három helyezettet: az  he-
lyezést elért csapat 30.000, a második 20.000, a
harmadik 10.000 Ft-ot vihetett haza.

Az olimpiai játékokhoz hasonlóan a Gránit
Gyógyfürdõ is megrendezte a maga olimpiáját.
Elsõ alkalommal 2012. augusztus 4-én és 5-én
rendeztek játékos ötpróbát, STRANDOLimpiát
Katus Attila aerobic világbajnok segítségével,
aki valamennyi feladatot maga mutatta be,
míg az eseményeket Siklós Erik sportriporter
kommentálta. 

(Folytatás a 8. oldalon.)

Az olimpia jegyében
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FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy 2012. október 11–14.

között Zalakarosra látogatnak németországi partnertelepülé-
sünknek, Puchheimnek a polgárai.

Vendégeinket családoknál szállásoljuk el.
Kérjük mindazokat, akiknek szándékuk van – a kölcsönösség je-

gyében – a már 21 éve tartó kapcsolatba továbbra is részt venni vagy
újonnan belépni, azok ez irányú szándékaikat jelezzék 2012. szeptem-
ber 14-ig személyesen vagy telefonon (340-852) a Közösségi Házban.

Köszönettel:
Jankovics Attila, Közösségi Ház Igazgató

MEGHÍVÓ
„Kistérségi helyi termék szemle és fesztivál” 

rendezvényünkre
Idõpont: 2012. szeptember 1-2. Hely: Zalakaros, Gyógyfürdõ tér

„Színvonalas rendezvények a zalakarosi kistérségben 2012-ben”

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

10.00 óra Fesztivál ünnepélyes megnyitója
10.00–20.00 óra Helyi termék vásár
10.30–18.00 óra Kulturális csoportok fellépései
14.00–17.00 óra Helyi termék konferencia
18.00–18.50 óra Igricek zenés mûsora
19.00 óra A nap értékelése

SZEPTEMBER 2. VASÁRNAP

10.00 óra Fesztivál 2. napjának megnyitása
10.00–20.00 óra Helyi termék vásár
10.30–18.00 óra Kulturális csoportok fellépései
14.00–15.00 óra Zenés gyermek mûsor
18.00–18.45 óra Kanizsa Táncegyüttes mûsora
20.00 óra Fesztivál zárás

Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása

Szeptember 1. (szombat)
„Szülõföldem szép határa…” –
Dél–Zala földtani értékei (16 km)
Szervezõ: Lõrincz Sándor – +36 30
546 9564.

Szeptember 1. (szombat)
16.00–22.00: Koccintás. Helyszín:
Gyógyfürdõ tér. A legkedveltebb
borvidéki település címért folyó
verseny.

Szeptember 1-2. (szombat-vasárnap)
10.00–18.00: Kistérségi Helyi Ter-
mék Szemle és Fesztivál –
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér. Szerve-
zõ: Zalakaros Kistérség, Közösségi
Ház, Turisztikai Egyesület.

Szeptember 8. (szombat)
10.00-18.00: Tour de Zalakaros –
Zalakaros–Kis-Balaton – Szervezõ:
Bringamedia Kft.

Szeptember 14. (péntek) 
20.30–02.00: Éjszakai Fürdõbuli
Muri Enikõvel. Helyszín: Zalakarosi
Fürdõ. Szervezõ: Zalakarosi Fürdõ.

Szeptember 14–16.(péntek-vasárnap) 
16.00–24.00: Szüreti Szõlõkapko-
dó 3 településen: Galambok,
Zalakaros, Nagyrada – Szervezõ:
Zalakarosi Turisztikai Egyesület.

Szeptember 22. (szombat) 
13.00: Kettes fogathajtó és bemu-
tató verseny – Zalakaros, Behiák-
puszta. Szervezõ: Lovas Iskola

Szeptember 22. (szombat)
Dél-Zalai termáltúra (20 km) –
Szervezõ: Lõrincz Sándor – +36 30
546 9564.

Szeptember 29. (szombat)
18.00: Térzene – Zalakaros, Dísz
tér – Szervezõ: Közösségi Ház.

Szeptember 29. (szombat) 
9.00: Õszi Teniszverseny –
Zalakaros, Sportcentrum – Szerve-
zõ: Közösségi Ház.

KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:

Szeptember 3, 17 (hétfõ) 
19.00: Dalárda-Vegyeskar próba –
Zalakaros, Közösségi Ház –
Dalárda-Vegyeskar fellépése:
szeptember 15. (szombat) 17.00
Szüreti felvonulás.

Szeptember 12, 26 (szerda) 
14.00: Ezüst Klub – Zalakaros, Kö-
zösségi Ház.

Szeptember 7, 14, 21, 28 (péntek)
19.00: Bottal-fogó – Zalakaros,
Közösségi Ház

Szeptember 7, 14, 21, 28 (péntek)
19.00: Karosi Ifjak Köre –
Zalakaros, Közösségi Ház

Szeptember minden csütörtök,
szombat

Néptánc – Zalakaros, Kertmozi
vagy Közösségi Ház

Szeptember minden kedden
10.00: Mazsola Játszóház –
Zalakaros, Közösségi Ház.

Augusztus minden kedd és péntek 
17.00: Shotokan – Zalakaros, Kö-
zösségi Ház
A programváltozás jogát fenn-

tartjuk!

Szeptemberi programok

(Folytatás a 7. oldalról.)
A megmérettetés nagy népszerû-

ségnek örvendett, hisz mindkét nap
sokan jelentkeztek. Szombaton a vi-
zes programokon vehettek részt a
nevezõk. A versenyprogramban
úszóverseny, óriási úszógumival törté-
nõ evezés, búvárverseny, „vízi ösvény
galopp”  ügyességi verseny és csúsz-
da verseny szerepelt. Katus Attila
szinte valamennyi versenyszámnál
hasznos tanácsokkal látta el az indu-
lókat. A vasárnapi versenyszámok fõ-
ként a szárazföldi gyakorlatokra fó-
kuszáltak. Itt mutathatták meg iga-
zán „STRANDolimpikonjaink”, men-

nyire fittek is valójában.  A program-
ban ezúttal ugrókötél hajtás, négy-
ütemû fekvõtámasz, pókjárás, 5 kari-
kába célba dobás, majd csúszdaver-
seny foglalt helyet. Az összetettben
mindkét napon a három legjobb
eredményt elérõ versenyzõt díjazták
a szervezõk. A nagy sikerû elsõ
STRANDOLimpiának köszönhetõen a
2012.08.11-12-i hétvégén, szombaton
és vasárnap ismét megmérethettek
az érdeklõdõk. A vetélkedõn a gyere-
kek mellett már egyre nagyobb
számban indultak szülõk is, hétvégé-
rõl hétvégére egyre népszerûbbé
válik e sportprogram.

Az olimpia jegyében


