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A hideg tél bekö-
szöntével az ünnepi
készülõdés meleg-
ségével és hangula-
tával találkozhat,
aki ellátogat váro-
sunk adventi ren-
dezvénysorozatára.
Valamikor régen éj-
féli harangszó hir-
dette az advent és
az egyházi újév kez-
detét. A régiek szi-
gorú böjtöt tartot-
tak és hajnali misék-
re jártak.

Az adventi idõ-
szakhoz számos ba-
bona, hiedelem és
népszokás tartozik.
Az ünnepekhez tartozó szabályok
betartása nem csupán a felkészü-
lést és ünneplést jelentette. Az egy-
szerû, szürke hétköznapokból való
kilépéssel a várakozás napjait az ün-
nephez közelebbinek érezhetjük.
Az adventi angyalok a négy vasár-
napon ellátogatnak az emberek
közé. Szeretetet és békességet hoz-
nak a tiszta szívû várakozóknak.

A várakozást jelzõ adventi ko-
szorú hagyománya õsi idõket idéz,

kapcsolatban van a téli napforduló
szokásaival. Alkalmat teremt a lelki
megtisztulásra és megújulásra,
hogy az ünnep csakugyan ünnep
legyen, és a megérdemelt figyelem-
mel fordulhassunk szeretteink felé.
A koszorún világító négy gyertya,
valamint a karácsonyfa fényei a vi-
lág világosságát, a fény születését
jelképezik. 

Az advent az ünnepekre való rá-
hangolódás, a készülõdés ideje. A

Zalakarosi
Fürdõ elõtti
téren az
a d v e n t i
h é t v é g é -
ken a gye-
rekeket élõ
bet lehem
és állatsi-
m o g a t ó ,
v a l a m i n t
k r e a t í v
foglalkozá-

sok várják. A
hagyományos
betlehemi mû-
sor mellett de-
cember elsõ
s z o m b a t j á n
fellépett a
n e d e l i š æ e i
Josip Vrhovski
Kultúr és Mû-
vészeti Egyesü-
let énekkara. A
fürdõ vendé-
geit a hétvégé-
ken aquafit-
ness és aquare-
lax, a gyereke-
ket mini-manó
torna várja. Az
ünnepi díszbe
öltözõ váro-

sunk hétrõl hétre színes és változa-
tos programokat kínál az ideláto-
gatóknak. December 7-én RiseFm
Nite Force Party – éjszakai élmény-
fürdõs bulival várják az érdeklõdõ-
ket. December 15-én a Nagykani-
zsai Fúvós Együttes fellépését te-
kinthetjük meg. Karácsonyi vásár,
forralt bor, sült gesztenye és a mé-
zeskalács illata mellett hagyomá-
nyos karácsonyváró koncertek és
fáklyás felvonulás is várja a vendé-
geket a hosszú téli estéken. 

Adventi várakozás, lelki megújulás

Karácsonyi fények Karos fõutcáján.

Élõ betlehem a fürdõ elõtt...

...és a horvát kórus koncertje.
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2012. december 6.2

A két ülés között történt
eseményekrõl szóló polgármes-
teri beszámolóval kezdte no-
vember 28-i ülését a képviselõ-
testület.

KÉPBE KERÜL-E 
AZ ELKERÜLÕ?

A napirend során képviselõi
kérdések megválaszolására is sor
került. Böröcz József arra volt kí-
váncsi, hogy a nemrég kiépített
feszültségszabályozók mennyi
megtakarítást jelentenek a város-
nak? Kérdésére egész éves ta-
pasztalat híján a hivatal még nem
tudott választ adni. Marton Ta-
más a LED-pályázatnál szakmai
felelõs kijelölését javasolta. Az is-
kolai riasztórendszer kiépítéséhez
kapcsolódva a testület elfogadta,
hogy az átalakításhoz a polgár-
mester 400 ezer forintig saját ha-
táskörben is dönthessen a szüksé-
ges lépések megtételében. 

A várost elkerülõ út megépíté-
sének kérdését is felvetette Mar-
ton Tamás. A téma azért kerülhet
napirendre – mondta -, mert az
ehhez készült terveket ismét felül
kell vizsgáltatni és aktualizálni, s
ez komoly összeg. Érdemes-e ezt
megtenni, várható-e, hogy az el-
kerülõ út építése megkezdõdik? –
kérdezte.

Klie Zoltán városi fõépítész vá-
laszában elmondta: amennyiben
most frissítik a terveket, azok
újabb négy évig érvényesek lesz-
nek. Ugyanakkor, ha elõkészített
projekttel rendelkezik a város, jó
esélye van annak, hogy pályáza-
ton is részt vehessen, információi
szerint pedig ennek kiírása várha-
tó.

JÖVÕRE 
MEGSZORÍTÁSOK

Az ülésen elfogadta a testület
a 2012. évi költségvetés átvezeté-
sekbõl adódó módosítását, vala-
mint a költségvetés 1-3. negyed-
évi teljesítésérõl szóló tájékozta-
tót. Szíjártóné Gorza Klára
könyvvizsgáló jellemzése szerint
az eltelt idõszakban kiegyensú-
lyozott gazdálkodás, idõarányo-
san teljesült kiadások és bevéte-
lek jellemezték az önkormányza-
tot, likviditási problémák nem
voltak.

Az összevont bizottsági tár-
gyalás után elfogadásra javasolta
a város jövõ évi költségvetési
koncepcióját a képviselõ-testület.

– Január elsejétõl feladat ala-
pú finanszírozás lép életbe az
önkormányzatokat illetõen. Pil-
lanatnyilag sok a bizonytalan-
ság, de számolni kell azzal, hogy
mûködési és felhalmozási terü-
leten a források nem lesznek
elegendõek a kiadásokra, ezért
a kötelezõ feladatellátásra kell a
nagyobb figyelmet fordítani.
Valószínû, hogy mindenképp
megszorításokat kell alkalmazni
a zalakarosi önkormányzat vo-
natkozásában is – közölte a
könyvvizsgáló.

MARAD 
A KOMMUNÁLIS ADÓ, 

ÉS LESZ 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ

Hosszasan tárgyalták a képvi-
selõk az adóügyi feladatok ellá-
tásról szóló tájékoztatót, illetve
az adóreform ügyét. A vita a sze-
métszállítás dilemmái körül ala-
kult ki. A szolgáltató ugyanis je-
lezte, hogy legalább 30 százalé-
kos díjemelést kíván bevezetni a
jövõ évre vonatkozóan, a fõ kér-
dés az ülésen az volt, vajon ebbõl
az önkormányzat mennyit, és mi-
lyen módon hárítson át a lakos-
ságra.

A pénzügyi és városfejlesztési,
valamint a humánpolitikai bizott-
ság a kommunális adó eltörlését
javasolta, ezzel párhuzamosan a
szemétszállítási díj két lépcsõben
történõ emelését, s a heti egysze-
ri szemétszállításra való visszaál-
lást. Ugyanakkor hangsúlyozták:
a szelektív gyûjtés lehetõségére a
lakosságot még inkább rá kell ve-
zetni, s az oktatási intézmények-
ben már a kisgyerekek is el kell,
hogy sajátítsák e módszert. A
szelektíven gyûjtött szemét el-
szállítása ugyanis jóval olcsóbb,
mint a vegyes hulladék kukákból
történõ begyûjtése és elszállítása.

Az igazgatási és ügyrendi bi-
zottság azt javasolta, hogy a zárt-
kerti utcákban, ahol nem életvitel
szerûen tartózkodnak a lakók,
szemét elhelyezõ és zsákgyûjtõ
pontokat alakítsanak ki, hasonló-
an a szelektív szigetekhez.

Novák Ferenc polgármester a
heti egyszeri szállítást átgondo-
lásra javasolta. Kötõ Attila alpol-
gármester arra hívta fel a figyel-
met, hogy a szelektív gyûjtés a
jövõben igen fontos kérdés lesz,
a szemét kezelése európai szin-
ten is komoly problémát okoz. Az
is igaz, hogy nyáron gond, az er-

jedések miatt is a heti egyszeri
szállítás. Átmeneti megoldásként
javasolta, hogy szállítás heti két-
szer legyen nyáron, utána egy-
szer.

Miután azonban kiderült, hogy
a heti egy alkalmas ürítéssel je-
lentõs összeget semmiképpen
nem takaríthatna meg a város, a
képviselõk maradtak az eddigi
heti kétszeri szállításnál. 

A vita azonban folytatódott,
hiszen a kommunális adó megtar-
tása és eltörlése ügyében még
nem jutott dûlõre a testület. Dr.
Józsa Zsanett jegyzõ véleménye
az volt, hogy a kommunális adó-
nak meg kellene maradnia, illetve
ennek emelését kell inkább meg-
valósítani, már csak azért is, mert
ha csak szemétszállítási díjat
szedne az önkormányzat, akkor a
szolgáltatónak minden lakóval
külön kellene szerzõdést kötnie.
Szirtes Balázs ugyancsak a kom-
munális adó megtartását javasol-
ta. Végül az a döntés született,
hogy jövõ évben éves szinten há-
romezer forinttal emeli az önkor-
mányzat a kommunális adót,- ez-
zel az összeggel is a legalacso-
nyabb ez a környezõ települések-
kel összevetve - s még az elsõ ne-
gyedév végéig kidolgozzák a sze-
métszállítási díj koncepcióját is.
Lényeges érvként merül fel az is,
hogy amennyiben nem a kommu-
nális adó kerül emelésre, hanem a
lakosságnak kellene a szemétszál-
lítási díjat megfizetni, az jelentõ-
sen nagyobb terhet jelentene az
itt élõknek. Elfogadták a város
természeti értékeirõl szóló beszá-
molót (errõl más helyütt bõvebb
tájékoztatót olvashatnak), és azt,
hogy az önkormányzat ez évben
is meghirdeti az adventi környe-
zetszépítõ versenyt, ám a követ-
kezõ évben más jutalmazási rend-
szert dolgoznak ki.

HÁZIRENDET SÉRTÕ 
HAJLÉKTALANOK

Elfogadta a testület a parlagfû
elleni védekezésrõl szóló beszá-
molót, s közterület „keresztelés-
rõl” is döntött: a Bor utcából nyí-
ló kis utcát Tónainak nevezték el.
Tárgyalta a testület a városban
valós problémaként jelen lévõ
hajléktalan kérdést is. Az érintett
személyek ugyan intézményi el-
helyezést nyertek, de az ottani
házirend többszöri, súlyos meg-
sértése miatt intézményi jogvi-
szonyuk megszûnt. Jelenleg

Zalakaroson melléképületekben
éltek és élnek életvitelszerûen,
egy ingatlan kivételével az ingat-
lantulajdonosok tudomásával,
engedélyével. Novák Ferenc pol-
gármester jelezte: a szociális alap-
ellátó központ figyelmét felhív-
ták a hajléktalanokra, ugyanak-
kor az esti órák így is problémát
jelentenek, különösen a hideg idõ
beköszöntével, így a rendõrség és
a polgárõrség figyelmét is fel kell
hívni a problémára.

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSSAL IS 

SZÁMOLHATNAK A CIVILEK

Leader-pályázat keretében
kívánja megoldani a város a piac
áthelyezését – határozott a tes-
tület. Ajánlati felhívás készül a
Temetõ utcai árok lefedésére. A
munkákat a város a jövõ évi
költségvetés terhére rendeli
meg.

Döntés született a civil szerve-
zetek által benyújtott támogatási
kérelmekrõl is. A Karos Sprint
Úszóklub  50 ezer forintos támo-
gatást kap korosztályos úszóver-
seny megrendezésére,  a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány 270 ezer forintot
triatlon versenyre való felkészí-
tésre, valamint kutya-gyerek
kommunikáció iskolai rendez-
vényhez . A Karosi ifjak a parker-
dõ tisztítási akcióra és honismere-
ti kirándulásra 180 ezer forintos
támogatást kaptak, az  iskolai
alapítvány tanulmányi versenyek-
hez 100 ezer forintot. Az új
templomért alapítvány gyóntató-
szék építéshez 500 ezer forintos
támogatást kap. A keszthelyi
Georgikon Alapítvány a neves
szõlõnemesítõ, dr. Bakonyi Károly
munkásságának elismeréseként
emlékmûvet állít , melyhez az ön-
kormányzat 100 ezer forinttal já-
rul hozzá. A Zalakarosi Civilek
Egyesülete elsõsegély tanfolya-
mok és  adventi családi progra-
mok szervezésére, valamint  esz-
közbeszerzésre 300 ezer forint
támogatást kapott, a turisztikai
egyesület 90 ezer forintot az au-
tós élményhétvége megrendezé-
séhez.  Az Ezüst Klub karácsonyi
és szilveszteri rendezvényre 70
forintos támogatást kapott.
Együttmûködési megállapodást ír
alá az önkormányzat a központi
ügyeleti ellátás biztosítása érde-
kében az Országos Mentõszolgá-
lattal, errõl is döntött a testület.

Novemberi testületi döntések 



A VÁROSMARKETINGES 
MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A marketing téren jelentõs
eredményeket ért el a város, ezért
elismerését fejezte ki a képviselõ-
testület a Turisztikai Egyesület je-
lenlévõ elnökének, ezzel egyben ki-
nyilvánította azt is, hogy jó döntés
volt városmarketinges alkalmazása
múlt év júniusától. Ez alapján java-
solta a képviselõ-testület Jámbor
Timea településmarketing és kom-
munikációs vezetõ munkaviszonyát
2013. 01.01-vel határozatlanra idõre
módosítani. Kérte, hogy ezután a
Közösségi Házzal való együttmûkö-
désre is fordítson fokozottabb fi-
gyelmet.  

ELISMERÉSEK
ADOMÁNYOZÁSA

Elismerések adományozásáról
döntött a képviselõ-testület, me-
lyek a 2012. december 17-i ünnepi
ülésen kerülnek kiosztásra.

LAKÁSCÉLÚ 
TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Lakáscélú támogatási kérelem
megvitatására került sor, melyhez a
képviselõ-testület további kérdések
tisztázását kérte a hivataltól.

ZALAMERENYE KÉRELME

Zalamerenye Község Önkor-
mányzata közös önkormányzati hi-
vatal kialakítását kérte levélben a
képviselõ-testülettõl, mely azt el is
fogadta. Zalaszabar Község Önkor-
mányzata hasonló tartalmú kérést
fogalmazott meg.  Ezen kívül
Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és
Zalamerenye községek információ-
kat kértek az önkormányzattól,
hogy – amennyiben mind a 4 tele-

pülés Zalakaros Polgármesteri Hiva-
talához kívánna csatlakozni – azt
milyen feltételekkel  tudná Zalaka-
ros biztosítani.

(Az önkormányzati törvény ki-
mondja, hogy a városi, valamint a
kétezer fõt meghaladó lakosság-
számú települési önkormányzat
képviselõ-testülete nem tagadhatja
meg a közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló megállapo-
dás megkötését, ha azt a vele hatá-
ros település kezdeményezi.”
Mötv.85.§./7/ bek. – a szerk.)

HIVATAL ÁTSZERVEZÉS

A jövõ évi változások miatt
szükségessé vált változások alapján
a hivatal átszervezésére tett javasla-
tot vitatta meg és fogadta el a kép-
viselõ-testület. 

KISTÉRSÉGI 
MUNKASZERVEZET FELADAT-

ÁTVÁLLALÁSA

2012. december 31-ével a
Zalakaros Kistérségi Többcélú Tár-
sulás Koordinációs Irodája megszû-
nik. A társuláshoz kapcsolódó to-
vábbiakban is fennmaradó felada-
tok ellátása céljából kért a társulás
Zalakarostól és Zalakomártól aján-
latot arra vonatkozóan, hogy
amennyiben az adott hivatal látná
el a munkaszervezet további fel-
adatait, azt milyen feltételekkel vál-
lalná.

A testület döntött, megfogal-
mazta ajánlatát, igaz, sok kérdés
volt, mely még jogilag nem teljes
körûen szabályozott.

2012. december 6. 3

TISZTELT ZALAKAROSI LAKOSOK
ÉS INGATLAN TULAJDONOSOK!

Zalakaros város illetékességi területén 2013. január 1. napján ha-
tályba lépõ helyi adó mérték változások az alábbiak.

I.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõtestülete a 35/2012.
(IX.14.) számú rendeletével módosította a helyi adókról szóló
10/2001. (VIII. 1.) rendeletét.

Ezen módosítás értelmében a tartózkodás után fizetendõ ide-
genforgalmi adó mértéke 2013. január 1. napjától 415.-
Ft/fõ/vendégéjszaka.

Az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevõ vendégek 23 %-
os adókedvezménybe részesülnek, így részükre változatlanul 320.-
Ft/fõ/vendégéjszaka maradt az idegenforgalmi adó mértéke. 

II.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõtestülete a 43/2012.
(XI.28.) számú rendeletével módosította a helyi adókról szóló
10/2001. (VIII. 1.) rendeletét.

Ezen módosítás értelmében 2013. január 1. napjától a magánsze-
mélyek kommunális adójának mértéke 16.000.- Ft/adótárgy/év. 

III.

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõtestülete a 43/2012.
(XI.28.) számú rendeletével módosította a helyi iparûzési adóról szó-
ló 27/2009. (XII.18.) rendeletét.

Ezen módosítás alapján 2013. január 1. napjával megszünteti az
ideiglenes, alkalmi jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után fi-
zetendõ napi iparûzési adót.

Zalakaros, 2012. november 29.

Dr. Józsa Zsanett
Jegyzõ

A zárt ülés döntéseirõl

PÁLYÁZAT

Zalakaros Város Önkormányzata nyilvános versenyeztetéssel pá-
lyázat útján hasznosításra vagy értékesítésre meghirdeti az ön-
kormányzat tulajdonát képezõ 287/12 hrsz-ú 3925 m2 nagyságú
beépítetlen belterületi ingatlant, melynek legalacsonyabb négy-
zetméter ára/használati díja: 12.400 Ft/m2.

A pályázat feltételeirõl szóló tájékoztató átvehetõ és a kiírás
50.000 Ft befizetése ellenében megvásárolható a Polgármesteri Hi-
vatal Pénzügyi Osztályán (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. II.em.
204 szoba Tel.: 93/340-100) 2012. november 29. és 2012. december
11. 10,00 között ügyfélfogadási idõben. Az ajánlatok benyújtásá-
nak határideje: 2012. december 11. 10,00 óra. A tárgyalás idõ-
pontjáról az ajánlattevõk értesítést kapnak.

Ismerd meg a Ba-
laton téli arcát cím-
mel szervezett ta-
nulmányutat a Ma-
gyar Turizmus Zrt.
Balatoni Regionális
Marketing Irodája a
Balatoni TDM-ek és
Tourinform irodák
részére. A tanul-
mányút városunkat,
mint a Balaton régió kiemelt települését is érintette. A Balaton marke-
tingkommunikációjában a fürdõváros adta szezonhosszabbítási lehe-
tõség komoly szerepet játszik. A zalakarosi fürdõfejlesztések mindezt
alá is támasztják és kiszolgálják – jelezte Jámbor Tímea, a városmarke-
tinges szakember. A tanulmányút résztvevõi a várossal, a fürdõvel, va-
lamint a turisztikai egyesület munkájával ismerkedtek meg, utóbbiról
dr. Burján Richárd, az egyesület elnöke elõadásában (a fotón).

A BALATONI RÉGIÓ RÉSZEKÉNT
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A projekt keretében zöld terület
csapadékvízzel történõ öntözésé-
nek megoldása, az óvoda, az iskola,
a kertmozi és a Sport Hotel lefolyó
csapadékvízének összegyûjtése, ön-
tözõvízként való újrahasznosítása
valósult meg. Emellett a meglévõ
zöldterületek fejlesztésére, õsho-
nos fák ültetésére is nyílt lehetõség
az Égerfa és a Juhar köz mindkét
oldalán, a Hegyalja utcánál a Park

utcától a Napnyugat közig mindkét
oldalon, illetve a Napnyugat köztõl
a Temetõ utcáig a nyugati oldalon,
a Gyógyfürdõ téren, az óvoda mel-
letti parkolónál; pótolhatja az ön-
kormányzat a fákat a Galambok-
Zalakaros közötti út mellett, s meg-
történhet a temetõ északi oldala
melletti terület védõfásítása is. A
projekt keretében szelektív hulla-
dékgyûjtõ edények kerültek kihe-
lyezésre az óvodánál és az iskolánál,
minta jelleggel pedig 30 darab
komposztáló edényt szerzett be a
város.

A pályázat segítségével szemlé-
letformáló kampány is indult a vá-
rosban, mely a környezettudatos,

fenntartható életmód elemeit nép-
szerûsíti. Felmérésre kerültek a tele-
pülés természeti értékei, melyeket
egy tanulmányban való összegzése
történik. Ebben konzorciumi part-
nerként a „Göcsej” Természetvé-
delmi Alapítvány mûködik közre.
(Errõl ugyanezen az oldalon olvas-
hatnak beszámolót.)

A fásítást a cserszegtomaji szék-
helyû Magnólia Art Kertépítõ Kft.
végzi, akik november közepén szál-
lították le a növényeket a Karos-
Park Kft. behiáki telephelyére. A fá-
sítást a Hegyalja utcában kezdték
meg.

Horváth László Gábor, a munká-
latok irányítója ott jártunkkor el-

mondta: a Hegy-
alja utcában a ki-
ültetés és a cse-
meték karózása
már meg is tör-
tént. Ebben az
utcában csep-
leszmeggy fákat
ültettek el. E ma-
gas törzsre ol-
tott, zárt gömb
koronájú fa kife-
jezetten alkal-
mas akár szûk
utcák fásítására
is.

A munkála-
tok jelenleg a
Temetõ utcánál
zajlanak, ahova
a kertépítõ cég
száz, különbözõ
fajtájú csemetét

ültet ki, többek között juhar, platán,
kõris kerül a földbe.

– A fásítási tevékenységek so-
rán mintegy 100 000
négyzetméter zöldfelület növeke-
dés történik, ami véleményem
szerint igen jelentõsnek mondha-
tó – nyilatkozta Novák Ferenc pol-
gármester, hozzátéve: a pályázat
nem titkolt célja a környezettuda-
tos, fenntartható településüzemel-
tetési megoldások alkalmazása, a
környezeti értékeket szem elõtt
tartó, „zöld” településkép fejleszté-
se és nem utolsó sorban a város la-
kosságának szemléletformálása a
fenntarthatóság, a környezettuda-
tos életmód felé.

Fásítások utcaszerte
SZÁZEZER NÉGYZETMÉTERNYI ZÖLDFELÜLET NÖVEKEDÉS

Több száz facsemete kiülteté-
se kezdõdött meg nemrégiben
városunk területén. Korábban
beszámoltunk már arról, hogy az
önkormányzat a Nyugat-dunán-
túli Operatív Program pályázat
keretében a Zalakaros – fenn-
tarthatóság és turizmus címû pá-
lyázaton közel 30,5 millió forin-
tos támogatást nyert. 

Városunk természeti érté-
keit ismertette meg diavetí-
téssel egybekötött elõadásá-
ban az érdeklõdõkkel Óvári
Miklós, a Balatoni Nemzeti
Park Igazgatóság botanikai
szakreferense.

A könyvtárban tartott bemuta-
tóból kiderült: bár kevesen tudnak
róla, Zalakaros számos védett nö-
vényfajjal rendelkezik. A diavetítés
során nemcsak a belterületi parkok,
fasorok, az ott élõ madarak, egyéb
állatok, de a zártkertek, szõlõhe-
gyek növény- és állatvilága, a külte-

r ü l e t e k
rétjeinek,
erdõinek
kü lön le -
ges növé-
nyei, álla-
tai is lát-
h a t ó v á
váltak. Az
elõadó ki-
tért a
Ciccegetõ,
a Kanicza
erdõ, a Bodoni-rét és a Banyavöl-
gyi-patak bemutatására, a Kis-Bala-
ton részét képezõ Gástyai-rétek

madár-és vízi világának bemutatá-
sára is, jórészt saját fotókkal illuszt-
rálva az elmondottakat.

Helyi 
védettség

Zalakaros Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
2012. november 28-i ülésén
tárgyalta a helyi természeti
értékvédelem kérdését és
44/2012. (XI. 29.) számú ren-
deletével helyi jelentõségû
védett természeti területté/
védett természeti értékké
nyilvánította az alábbi terü-
leteket.

(1) Európa Park és Termál
úti arborétum

(2) Termál úti fasor
(3) Temetõi fenyõsor ne-

vû területeket.
A területek természeti ér-

tékeinek felsorolását és ter-
mészetvédelmi kezelési ter-
vét a Zöld Zala Természetvé-
dõ Egyesület által készített
Zalakaros város belterületé-
nek természeti értékvizsgá-
lata és természetvédelmi ke-
zelési terve tartalmazza,
mely egyben a rendelet mel-
léklete is, mely Zalakaros
Város Polgármesteri Hivata-
lában az érdeklõdõknek ren-
delkezésre áll.

Valamennyi terület
Zalakaros Város Önkor-
mányzatának tulajdonában
lévõ földrészletekre esik,
ezért a rendelet zalakarosi
ingatlantulajdonosokra kö-
telezettséget nem hárít,
azonban mindannyiunk ér-
deke, hogy e természeti
területeket/ természeti érté-
keket megóvjuk a jövõ nem-
zedékeinek. 

Természeti értékeink képekben
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A nyilvánosság és a fürdõ témá-
jában tett észrevételeket Horváth
Vencel. A testületi ülések közvetíté-
se kapcsán kifogásolta, hogy azok
blokkokban kerülnek adásba, s ez
nem szerencsés, mivel vannak ré-
szek, melyek lemaradnak, ám az is
elõfordul, hogy egy-egy blokk
többször ismétlõdik. Egységes, fo-
lyamatos vetítésre tett javaslatot,
és felvetette, hogy a képújsághoz
hasonlóan a honlapon online is le-
hessen követni az üléseket. Kifogá-
solta továbbá, hogy bár a zárt ülé-
sek jegyzõkönyve szerencsére már
kikerült a honlapra, a nyilvánosság-
nak ezzel eleget tesz a hivatal, ám
a testületi elõterjesztések, illetve
meghívók továbbra sem kerülnek
föl, holott ezt törvényi kötelezett-
ség is elõírja. Kérdése az volt, hogy
az összes nyilvános elõterjesztést
záros határidõn belül föl lehet-e
tenni a honlapra?

Horváth Vencel a helyi kis-bala-
toni vízi társulattal kapcsolatban is
tett fel kérdést. Mint mondta,  a ví-
zi közmû hozzájárulások drasztiku-
san emelkedtek; a polgármester a
küldött a társulás közgyûlésein, õ
képviseli a település polgárainak ér-
dekeit; részt vett-e ezeken az ülése-
ken, megszavazta-e a díjakat, meg-
kérdezte-e, milyen feladatokat fog-
nak elvégezni ennek a díjnak a fe-
jében? A belterületre vonatkozó fi-
zetési kényszer lakosságra való át-
hárítását tervezi-e a város?

A fürdõ kapcsán elmondta:
2012. november 7-én zárt ülésen
hozott határozatot a testület arról,
hogy  felhatalmazza a polgármes-
tert arra, hogy a Zrt. közgyûlésén
25 éves  használati joggal átadhas-
sa, vagy eladhassa nettó 11 ezer fo-
rint négyzetméterenkénti áron azt
a fürdõ melletti területet, mely Ka-
ros és a fürdõ legértékesebb telke.
Mint mondta: itt található a fürdõ
legértékesebb vízbázisának egyike,
ezen található a D7-es gyógyvizes
vízbázis. Az értékesítés után a
gyógyvíz bázis hozzáférhetõségé-
nek mûszaki kockázatai erõsen
emelkednek. A többi vízbázis a für-
dõtõl távolabb helyezkedik el, ked-
vezõtlenebb mûszaki körülmények

között. Ha ott gond van, e terüle-
ten ebbe a mélységbe nem lesz le-
hetõség belenyúlni a készletbe –
mondta. Megkérdezte, ezen kocká-
zatokat mérlegelték-e, s eladás
után a vízbázis esetleges pótlása
érdekében mik lesznek azok a költ-
ségek, melyekkel a kiesõ kutat pó-
tolni tudják?

Utóbbi felvetésre dr. Burján Ri-
chárd, a fürdõ vezérigazgatója vála-
szolt. Elmondta: az ingatlan hasz-
nosítása, értékesítés és használati
jog biztosítása nem ugyanaz; itt pe-
dig használati jog biztosításáról volt
szó a határozatban. Az ingatlan
úgynevezett beépítése azt jelenti,
hogy egy fa karám kerülne ide.

– Nem valós a veszély, amit Ön
mond – hangsúlyozta, hozzátéve: a
közgyûlés minden elméleti lehetõ-
ségre gondolt. Való igaz, hogy a ku-
takhoz nem lehet majd hozzáférni,
ám amennyiben szerzõdéskötésre
sor kerül, a leendõ használót köte-
lezik arra, hogy a szükséges kútmû-
veleti eljárásokhoz bármilyen terü-

leti igénybevételt tûrni köteles le-
gyen. Novák Ferenc polgármester
ezt azzal egészített ki, hogy füg-
getlen szakértõ és önkormányzat
által felkért szakértõ is megvizsgál-
ta a kérdést.

A vízi közmû társulattal kapcso-
latos felvetésre Kötõ Attila alpol-
gármester válaszolt. Elmondta: a ví-
zi társulat a túlélésért küzd, ezért
jelentkezett tagdíj emelési igény a
menedzsment részérõl, az ügyrend
azonban az õ szavazáson való rész-
vételét nem tette lehetõvé. A tár-
sulás ez évi munkája Zalakarost a
Banyavölgyi árok tekintetében érin-
tette, a költségek áthárítása a la-
kosságra még nem került szóba. A
képújságnál az ismétlõdés technikai
hiba volt, melyet elhárítottak. Az
elõterjesztések felhelyezéséhez
honlap szerkesztõjével kell együtt
dolgozni, õ már végzi a munkát,
mely december elejére befejezõdik
– hangzott a további felvetésekre a
válasz.

Varsányi Csaba a behiáki villany-
hálózat bõvítés kapcsán a Futrinka
utcai közvilágítás bõvítést hiányol-
ta, valamint kifogásolta a fürdõ
elõtti fabódé sort.

Novák Ferenc jelezte: a lámpa-

testek kihelyezését az önkormány-
zat folyamatosan próbálja megol-
dani. A fabódék a rendezvények
miatt kerültek oda, a törekvés az
volt, hogy az elmúlt évi „sátorerdõ”
helyett egységes látvány fogadja a
vendéget.

Szabó Katalin a Kanicai utcai vi-
lágítás hiányára hívta fel a figyel-
met, kifogásolta a háziorvosi szol-
gálat mûködését, valamint azt,
hogy véleménye szerint az önkor-
mányzat nem támogatja kellõen a
kisnyugdíjasokat. Kifogásolta a tér-
kõvel lerakott útszakaszok magas
szegélyét is. Utóbbiról a polgár-
mester elmondta: a magasság a
mûszaki elõírásoknak teljesen
megfelel, de keresni fogják a lehe-
tõséget a szegély és az út közötti
szintkülönbség csökkentésére. Dr.
Józsa Zsanett jegyzõ arról tájékoz-
tatta a felszólalót, hogy az önkor-
mányzat rendelkezik szociális ren-
delettel a támogatásokat illetõen,
ám mindig az egyén helyzete dön-
ti el, kit és milyen módon lehet tá-
mogatni. Ha bármilyen ilyen jelle-
gû kérdése van a polgároknak, a
hivatalba kell befáradni, és a kollé-
gák segítenek az kérelem beadá-
sában.

Közmeghallgatás a Városházán
NYILVÁNOSSÁG, VILÁGÍTÁS, NYUGDÍJASOK TÁMOGATÁSA A FELVETÉSEK KÖZÖTT

Közmeghallgatást tartott november 28-án a Városházán a képvi-
selõ-testület. Az alábbiakban a város és a hivatal felé megfogalma-
zott felvetéseket, kérdéseket, valamint az azokra adott válaszokat
foglaljuk össze.

A Fájdalmas Szûzanyát
is jelképezõ rózsa is megje-
lenik azon az alkotáson,
melyet november 30-án
lepleztek le a temetõben.
Tislér Zoltán mûvészi alko-
tását, azt a faragott szob-
rot, mely a gyászt, az el-
múlást, az emlékezést jel-
képezi, mecénási segítség-
gel állította fel az önkor-
mányzat a Gyász címû, saj-
nos, a gondos kezelések el-
lenére is már az enyészeté
lett alkotás helyén.

A szobrot az alkotóval
együtt leleplezõ és átadó
Novák Ferenc polgármes-
ter elmondta: a ma inkább
csak a jelennek, a pillanatoknak
élõ ember nehezen fogadja el
az elmúlás, a halál gondolatát,
sokszor emiatt elutasítja a múl-
tat, az emlékek ápolását is. Múl-

tunk nélkül azonban gyökérte-
lenek vagyunk, s erre figyel-
meztet e szobor is – mondta a
polgármester az avatásra egy-
begyûltek elõtt. 

A szobrot Dr. Háda László
plébános áldotta meg, a Nõi
Kar pedig rövid mûsorral lé-
pett fel a bensõséges ünnep-
ségen.

AZ ELMÚLÁS, A GYÁSZ, A MÉLTÓ EMLÉKEZÉS SZOBRA
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– Talán többen nem találkoz-
tak még a kineziológia fogalmá-
val. Mi is ez?

– A kineziológia egy olyan spe-
ciális egészségmegõrzõ és gyógyí-
tó rendszer, melynek célja a
stresszoldás. A módszer 16 éve van
Magyarországon. Alternatív, ter-
mészetgyógyászati ág, személyi-
ség-, készség- és képesség- fejlesz-
tõ módszer, az élet minden terüle-
tére vonatkozó képességfejlesz-
tést célozza meg. Egy speciális
egészségmegõrzõ, és gyógyító
rendszer, melynek célja a stressz-
oldás. Ma már önálló szakmaként
létezik, és sok segítõ szakma kép-
viselõje ( orvosok, pszichológu-
sok, pedagógusok ) sajátították el
a módszert és használják munká-
jukban.

– Ön sem
kineziológusként
kezdte pályáját,
ha jól tudom.

– A fõiskolát
szociálpedagógus
szakon végeztem.
Mindig fontosnak
éreztem, hogy se-
gítsek másoknak
abban, hogy életü-
ket jobbá, eredmé-
nyesebbé tegyék.
Több éve megis-
merkedtem e
módszerrel, mely
hatékony segítsé-
get nyújt különfé-
le problémák kezelésében, s jelen-
tõsen kapcsolódik a pedagógia
munkához is.

– Hogyan ismerte meg a mód-
szert? 

– Családon belül tapasztaltam
meg jótékony hatását. Sok éve tar-
tó, addig sikertelenül kezelt prob-
lémákat oldott meg. E változások
hatására éreztem úgy, hogy ezt a
módszert meg kell ismernem, meg
kell tanulnom.

– Hogy kapcsolódik a pedagó-
giai munkához? 

– Pedagógiai munkában gyak-
ran szembe találjuk magunkat ma-
gatartásproblémákkal, viselkedés

zavarokkal, tanulá-
si nehézségekkel,
amelyeket hagyo-
mányos iskolai ke-
retek között nehe-
zen tudunk megol-
dani.

– Miben tud ha-
tékonyan segíteni
a kineziológia?

– A kineziológia
gyors és hatékony
segítséget nyújt
lelki problémák
(magánéleti gon-
dok, munkahelyi
nehézségek, önbi-
zalom, önértékelési

problémák, pánikbetegség, félel-
mek, szorongások) esetén. Pszi-
choszomatikus tünetek, betegsé-
gek, így allergia, fekélybetegsé-
gek, szem-, és fülproblémák, epi-
lepszia, vérnyomásproblémák, de
akár bõrbetegségek, impotencia,
frigiditás esetén is.

Mivel a kineziológia hatékony
képességfejlesztõ módszer, ezért
tanulási nehézségek esetén is
megfelelõ segítséget és megol-
dást nyújt. (Dislexia, figyelem-,
emlékezetproblémák, alulmoti-
váltság). 

A felsorolás korántsem teljes,
hiszen a kineziológia eredményes

mindazon problémák esetében is,
melyekben pozitív változást kívá-
nunk elérni.

– Gyermekeket is kezelnek e
módszerrel?

– Hogyne; a módszer minden
korosztály számára ajánlott, és
minden olyan probléma esetén
hatékony, amiben pozitív válto-
zást kívánunk elérni.

– Hogyan történik egy „vizs-
gálat”?

– Kezelésrõl és nem vizsgálat-
ról van szó, módszerünk az izom-
teszt. Azon az élettani reakción
alapul, hogy a negatív érzelmek
hatására az izmok elgyengülnek.
Ennek révén juthatunk informáci-
ókhoz, azokról a múltbéli esemé-
nyekrõl, melyek feldolgozatlanul,
elfojtva negatív hatással vannak
jelenbeli életünkre. Okok felderí-
tése után megfelelõ kezelésekkel
jut el a kliens ahhoz, hogy az ak-
tuális problémáinak megoldására
képessé váljon.

– Milyen eredményeket várha-
tunk a kezeléstõl? 

– Új lehetõséget kapunk egy
minõségileg jobb, eredményesebb,
mindenekelõtt stresszmentesebb
élet megélésére. Olyan világot se-
gít megteremteni, melyben har-
monikusan, félelmektõl, fájda-
lomtól mentesen élhetünk.

Segíthet a kineziológia
HARMONIKUSAN, FÉLELMEK NÉLKÜL

Napjainkban egyre inkább tért
hódítanak a gyógyításban az al-
ternatív gyógymódok. Akad per-
sze, aki csak az orvosokra és az
orvosságokra esküszik, ám igen
nagy azoknak a tábora, akik leg-
alább terápia kiegészítésként,
gyakran pedig kizárólagos terá-
piakánt valamely természet-
gyógyászati ághoz fordulnak.

Sokak meggyõzõdése, hogy
betegségeink kiváltója, legfõbb
oka a lelki terhek cipelése, az ál-
landó stressz, a folyamatos meg-
felelési kényszer. Ezért a gyógyí-
tás alfája a stressz oldása, a „lé-
lekgyógyászat”. Ennek egyik faj-
tájáról, a kineziológiáról hallhat-
tak elõadást a minap a mûvelõ-
dési házban az érdeklõdõk.
Varjaskériné Molnár Éva kinezi-
ológust, az elõadót faggattuk.

ÚJ TÁBLÁK 
A VÁRAKOZÓ-

HELYEKEN
A képviselõ-testület a táb-

lák, feliratok, plakátok elhe-
lyezésének szabályozásáról
szóló 8/2010. (V.11.) számú
önkormányzati rendeletet
módosította.

A kisvonatot üzemeltetõ
vállalkozók kérését figyelem-
be véve a rendelet módosí-
tásra került a közérdekû vá-
rakozóhelyet jelzõ táblára,
valamint a kiegészítõ táblára
vonatkozóan, meghatározva
annak formáját, méretét, tar-
talmát. A módosított rende-
letet figyelembe véve így
2013. január 1. napjától az új
táblák alkalmazhatóak.
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Félidejéhez közelednek a Zalakaros környéki települések amatõr teké-
zõi számára kiírt amatõr csapatbajnokság küzdelmei. A több mint 10 éves
múltra visszatekintõ bajnokságon a tavalyi évhez hasonlóan a kistérség
10 településének 11 csapata gurít.

A Közösségi Ház szervezésében és Baranyai József vállalkozó (tekepá-
lya tulajdonosa) irányításával Zalaszabar, Zalaújlak, Sávoly, Csapi,
Nagyrécse I., II., Zalakaros, Nagyrada, Zalakomár, Miháld és Balatonma-
gyaród csapatai mérik össze tudásukat. Baranyai József elmondta, hogy
e bajnokság nagy népszerûségnek örvend, hisz már jóval a bajnokság
kezdete elõtt nagy volt az érdeklõdés, mindenki nagyon várja az õsz vé-
gi, téli kikapcsolódást. A sportág népszerûsítésére, valamint a sportbaráti
kapcsolatok ápolására, erõsítésére megrendezett bajnokság elsõ „félide-
je” október 8-tól december közepéig tart, míg a folytatásra január köze-
pétõl kerül sor.  A korábbi évek hagyományait folytatva a csapatbajnok-
ság végén, mely elõreláthatóan Húsvét környékére esik, egyéni kupa ren-
dezésére is sor kerül, melynek végén kupadíjazásban részesül a legjobb
dobó, taroló és telizõ játékos. 

Városunk csapata az elmúlt években rendre a középmezõnyben vég-
zett, azonban az idei eredményeket elnézve az idén reális esély mutatko-
zik az elõrelépésre. A Török László, ifj. Koma László, Horváth Ferenc és
Vékony Zsolt alkotta gárda az eddig lejátszott hét találkozójából hatot
megnyert (4-2-re nyert Miháld, Nagyrécse II, Nagyrada, Sávoly és
Zalaszabar, míg 5-1 arányban Balatonmagyaród csapata ellen) és mindösz-
sze egy vereséget jegyzett a tavalyi gyõztes Zalakomár ellen. Reméljük, a
csapat lendülete és sikeressége a bajnokság végéig kitart.

Baranyai József, aki az egész bajnokság „motorja” elmondta, hogy a
mérkõzések baráti hangulatban zajlanak, nemcsak a versenyzõk szoríta-
nak egymásnak, még szurkolók is szokták kísérni a tekézõket, sok tele-
pülésnek ez az egyetlen kikapcsolódási lehetõsége ilyenkor az õszi beta-
karítási munkák után. Érdekességként megemlítette, hogy itt több kor-
osztály versenyez, hisz a Balatonmagyaród csapatában egészen fiatalok
(huszonévesek) is találhatók, míg Nagyradában 75 éves bácsika is gurít,
úgy is mondhatnánk, hogy generációk találkozóhelye e bajnokság.

Tuningolt autók, veterán verdák, fékcsikorgás, gumifüst, õrült se-
besség és hajmeresztõ autós mutatványok – a Termál út négysávos
szakaszán közönségtalálkozót és bemutatót szervezett november
24-én a Pro-Log Autósport Egyesület.

Az eredetileg kétnaposra tervezett, versenyt is magában foglaló rendez-
vényt az engedélyek hiányában autós bemutatóra „kurtították” a szervezõk,
a közönség azonban láthatóan így sem csalódott. Verseny- és veterán autók-
ban nem volt hiány, ezeket az érdeklõdõk közelebbrõl is megcsodálhatták,
ahogyan az autók bemutatóit is. Akadt autó, mely õrületes tempóban szá-
guldott végig a „pályán”, hatalmas csikorgással kerülve meg a gumikból ki-
rakott akadályt, akadt, melynek nehéz falatnak bizonyult a „keringõ”, s bi-
zony a jármû lefulladt. S akadt olyan autó is, mely nemcsak egyszer, hanem
egyvégtében legalább háromszor kerülte meg az akadályt, s e bemutatót a
közönség óriási tapssal jutalmazta. A bemutatónak különleges atmoszférát
adott a már majdnem télies sötétség, és a szalagok mentén toporgó nézõ-
sereg „sorfala”. Az estet retro disco koronázta meg.

TEKE – REÁLIS ESÉLY AZ ELÕRELÉPÉSRE Izgalmas bemutatók
VETERÁN- ÉS TUNING AUTÓK RANDEVÚJA

Az 1953. november 25-én le-
játszott Anglia–Magyarország
mérkõzés emlékére, melyen az
Aranycsapat világszenzációt je-
lentõ 6-3 arányú gyõzelmet ara-
tott, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség november 25-ét a Magyar
Labdarúgás Napjává nyilvánította
1993-ban. E nap emlékének tisz-
telegve, valamint a zalakarosi fo-
ci megújulását ünnepelve a Kö-
zösségi Ház sportdélutánt szer-
vezett. 

A sportnapon a focimeccseken
kívül a labdarúgással összefüggõ
ügyességi vetélkedõk, sorverse-
nyek kaptak helyet, ahol mintegy
nyolcvanan kergették a labdát,
minden korosztály képviselte ma-
gát a rendezvényen. A „hivatalos”
küzdelem a tornateremben zaj-

lott, míg a kinti pályákon külön-
bözõ baráti, családi csapatok rúg-
ták a bõrt megállás nélkül.
Jankovics Attila szervezõ elmond-
ta, hogy egy jól sikerült esemé-
nyen vagyunk túl, s bizony a gye-
rekeket már úgy kellett bezavarni.
A vetélkedést egyébként 44-41

arányban óriási küzdelemben a
sárga csapat nyerte, de ezen a na-
pon legtöbbet a résztvevõk és a
labdarúgás nyertek. A szervezõk
valamennyi csapatot oklevéllel dí-
jaztak, a résztvevõk pedig gyü-
mölcs, csoki, üdítõ ellátásban is
részesültek.

Magyar Labdarúgás Napja
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Betlehem
Örömmel tudatjuk városunk minden kedves lakójával és üdü-

lõvendégével, hogy a Gránit Gyógyfürdõ elõtt (fedett) – ez év-
ben is felállításra kerül Betlehem, életnagyságú bábuival!

Hagyományunkhoz híven, az Advent négy szombatján a szent-
írás lapjairól végigkísérjük Urunk, Jézus Krisztus születésének törté-
netét.  Ezen mûsoros szabadtéri alkalmakra szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit szombatonként:

December 1-én 18.00-kor,
December 8-án 18.00-kor,
December 15-én 18.00-kor,
December 22-én 18.00-kor.

Szerepelnek: Nagykanizsai Advent kórus és a Négylevelû Fa Cser-
készcsapat fiataljai. Minden kedves nézõt, aki megtiszteli a rendez-
vényünket, könyvvel ajándékozzuk meg.

Ezúton mondunk köszönetet mindazon intézményeknek és ma-
gánszemélyeknek, aki a Betlehem elkészítésében, felállításában, tá-
mogatásukkal, anyagi hozzájárulásukkal segítségünkre voltak.

Köszönettel:
a készítõk és a szereplõk

MEGHÍVÓ
A Zalakarosi Nõi Kar és Vonós Kamaraegyüttes

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

az Adventi Hangversenyére
2012. december 15. (szombat)

18.45 órakor

a zalakarosi Isteni Irgalmasság Templomába.
Karvezetõ: Benkõné Gulyás Edit
Zongorán kísér: Kmecs  Teodóra 

Gordonkán játszik: Tarnainé Rózsa Andrea

A belépés díjtalan.

EINLADUNG ZUM ADVENTSKONZERT
DEN 15. DEZEMBER 2012. UM 18.45 UHR IN DER NEUEN KIRCHE

(„GÖTTLICHE ERBARMUNG”)

KOSTENLOSE TEILNAHME AN DER VERANSTALTUNG

A könyvtár
téli nyitva

tartása
2012. szeptember 1-tõl

Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda: 9.30–10.30

12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: 9.30–11.30

Aufruf
ADVENTSVERSCHÖNE
RUNG-WETTBEWERB

Die Stadtverwaltung von
Zalakaros schreibt dieses Jahr
wieder den Adventsverschöne-
rung-Wettbewerb in der
Siedlung aus. Der Wettbewerb
ist kategorienunabhängig,
Privatpersonen, Institute, Ge-
schäfte, Gaststätte und Hotels
können daran teilnehmen.

Sechs Preise werden aus-
geteilt, je im Wert von 15.000
HUF.

Die Stadtvertretung hat ein
Preisgericht gebildet, dessen
Aufgabe ist, das Dekorieren
der Stadt zu beobachten und
an dem Ausschreieben und
Beurteilung des Wettbewerbs
mitzuwirken.

Die Mitglieder des Preis-
gerichts sind:

Die Gewinner können Ihren
Preis im Februar 2013 an dem
Einwohnerforum annehmen.

Felhívás
ADVENTI KÖRNYEZET-

SZÉPÍTÕ VERSENY
Zalakaros Város Önkor-

mányzata ez évben is meghir-
deti a településen az Adventi
Környezetszépítõ Versenyt. A
verseny kategória független,
így azon részt vehetnek ma-
gánszemélyek, intézmények,
üzletek, vendéglátóhelyek és
szállodák.

A versenyben maximum 6
díj kerül kiadásra, egyenként
15.000 Ft/fõ összegben.

A képviselõ-testület a város
díszítésének figyelemmel kísé-
résére, a verseny kiírásában és
elbírálásában való közremûkö-
désre ad-hoc bizottságot ho-
zott létre.

A nyertesek a 2013. februári
lakossági fórumon vehetik át a
jutalmakat.

A nagypályás fociszezon
õszi idényét követõen a te-
remlabdarúgás kerül elõtér-
be. A korábbi éveknek meg-
felelõen az idén is lesz váro-
sunkban Hervis Labdarúgó
Kupa.

A Deutsch Szabolcs szer-
vezésben megvalósuló elsõ
ilyen eseményre 2012. de-
cember 8-án kerül sor, ami-
kor férfi csapatok mérik ös-
sze erejüket. A gyõztes csa-
pat elnyeri a Hervis
Zalakaros Kupát, a torna I-III.
helyezettje serleg díjazásban
részesül. Különdíjként  „a
legjobb kapust”, a „legtech-
nikásabb játékost”, a „gólki-
rályt”  is jutalmazzák.

Természetesen a hölgyek
sem maradnak torna nélkül,
az õ számukra 2013. január
19-én rendeznek hasonló ve-
télkedõk. A díjazás a férfia-
kéhoz hasonló, csak tekin-
tettel arra, hogy itt a szebbik
nem versenyez, a legszebb
játékos díja is kiosztásra ke-
rül.

A Móra Ferenc Általános
Iskola tornatermében meg-
rendezésre kerülõ esemé-
nyekre a szervezõk várják a
csapatok jelentkezését és az
érdeklõdõket.

HERVIS 
LABDARÚGÓ

KUPÁK


