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Luficsokor a fitneszedzõtõl
BÉRES ALEXANDRA AVATTA A KLUB OÁZIS KUCKÓT
Hazánkban elsõként Zalakaros csatlakozott a Neckermann Klub Oázis
programjához, melynek keretében képzett animátorok foglalkoznak a fürdõbe
látogató gyerekekkel.
Az animátorokat
Béres Alexandra képezte és vizsgáztatta.
A Vízipók Csodapók
fedett gyermekvilág
Klub Oázis Kuckójánál
a fitnesz edzõ részvételével is felavatták a
fedett vízi gyermekvilágot és az abban
mûködõ Klub Oázis
részleget.
(Folytatás
az 5. oldalon.)

Az õszi szüneten átívelt
TÖK JÓ ZALAKAROSON

A tökszobrászat igen népszerûnek mutatkozott.

Tök jó volt a hangulat a Karos Fúvósegyüttes fellépésén.

A teljes õszi szüneten átívelt a Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a fürdõ
által szervezett Tök jó Zalakaroson program, mely rengeteg vidám, az egész
családnak kikapcsolódást kínáló rendezvénnyel árasztotta el a látogatókat.
Valóban szinte elárasztotta, hiszen a nap minden szakában elfoglaltságot kínált. Mini diszkó, aquafitnesz, zsírégetõ torna, tökfaragás,
jelmezverseny nyújtott hol felhõtlen, hol kissé szenvedõs kikapcsolódást. Utóbbit nyilván a tornára értjük, hiszen, aki úgy döntött: aktívan
tölti idejét, bizony alaposan igénybe kellett, hogy vegye az izmait. A
turisztikai egyesület vendégeként Béres Alexandra is városunkban tartózkodott, az általa vezetett tornák sok érdeklõdõt vonzottak.
A lelkes gyerekeket a tökfaragás azonban jobban csábította, jobbnál jobb ötletek születtek és valósultak meg a fürdõ területén létrehozott „szobrász egységben”, ahol Dömötör Anita és László segítette a
próbálkozó kedvûeket a tökfaragásban.
A fürdõ elõtti borházaknál forralt bor, sült gesztenye, kürtõs kalács,
különleges sajtok kellették magukat, s bár sokan hiányolták a „tökös
ételeket”, azért így sem maradt se éhes, se szomjas senki.
A Tök jó Zalakaroson rendezvény egyik kiemelt része az éjszakai fürdõzés volt, melyen Pál Dénes énekelt a közönségnek, s új, különleges elem
volt a gyerekeknek szervezett éjszakai fürdõzés is, melyen a karosi és itt
tanuló diákok a fürdõ jóvoltából kedvezményesen vehettek részt.
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A horvátországi Nedeliscében
mutatkozott be a közelmúltban
településünk. Az ott már nagy
múltra visszatekintõ, terménybemutatóval és folklórfesztivállal
egybekötött õszi vásáron vett
részt Zalakaros küldöttsége Novák
Ferenc polgármester vezetésével.

Karos volt a legnépszerûbb

– Harmadik éve kapunk meghívást e fesztiválra, de most elõször
volt lehetõségünk arra, hogy saját
termékeinket is felvonultassuk, illetve a Zalakarosi Fürdõt is bemutathassuk – mondta a polgármester.
A saját termék alatt Zalakaros
és környékének jellegzetességeit
értem, törekedtünk ugyanis arra,
hogy átfogó képet nyújtsunk arról, mit is tudunk kínálni az ide
érkezõknek.
Ennek jegyében a csöntepusztai
Dékány László és családja például
fantasztikus terméksort ajánlott fel
a Csöntepuszta Udvarház nevében.
Húsok, sajtok, langaló, pálinka szerepelt kínálatukban. A galamboki
Varga Attiláék dió tortát készítet-

tek, a Bottal-fogó
táncegyüttes tagjai
pedig
pogácsát
sütöttek, s természetesen táncaikkal
is bemutatkoztak.
A turisztikai egyesület és az önkormányzat is hozta a
maga „termékét”,
mindent, amit a városról, a fürdõrõl
tudni lehet, kell az
érdeklõdõnek. A
polgármester
mindezek mellett a
település vezetõivel
a további együttmûködés lehetõségeirõl is tárgyalt.

FOLKLÓRFESZTIVÁL NEDELISCÉBEN

TISZTELT
INGATLANTULAJDONOSOK!
A képviselõ-testület korábbi döntése alapján a zöldhulladék elszállítása érdekében ún. „zöldjárat“ került bevezetésre. E járattal
a zöldhulladék elszállítása mellett az avarégetés okozta környezetterhelést (légszennyezést) kivánjuk visszaszorítani.
A „zöldjárat“ az idei évben 2013. október 14-tõl 2013. november 18-ig biztosítja a lakosságnál keletkezõ biológiailag lebomló
ún. zöldhulladék gyûjtését és elszállítását. Szállítási napok: 2013.
október 14. (hétfõ), 2013. október 21. (hétfõ), 2013. október 28.
(hétfõ), 2013. november 4. (hétfõ), 2013. november 11. (hétfõ) illetve 2013. november 18. (hétfõ)
Mindezek figyelembevételével a zöldjárat hatékonyságának növelése és a környezetterhelés (légszennyezés) visszaszorítása érdekében Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi környezet védelmérõl, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
15/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelete 30. § (l) bekezdése módosításra került, mely alapján Zalakaros város bel és külterületén avart
és kerti hulladékot május 1-november 15-ig a szabadban égetni tilos.

Új munkagép a városüzemeltetésnek
A KARBANTARTÁSI MUNKÁT SEGÍTI
Újabb jármûvel gazdagodott a
Karos-Park Kft. gépparkja nemrégiben.
– Október utolsó napjaiban
vettük át a HUNTRACO Zrt. által
forgalmazott CATERPILLAR 428F
árokásó-rakodógépet,
melyet
nyíltvégû pénzügyi lízing – forint
alapú – finanszírozási konstrukció
segítségével szerzett be cégünk. A
gépbeszerzés az önkormányzat támogatásával valósult meg, a munkagép nettó vételára közel 19 mil-

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét e rendeletbeli változásra, melynek betartását a közterület-felügyelet fokozottan ellenõrizni fogja, és a szabálysértõkkel szemben szabálysértési eljárást fog
kezdeményezni.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a zöld hulladék külön gyûjtésére
szolgáló „Zöld hulladék” feliratú biológiailag lebomló 80 l-es gyûjtõzsákokat szíveskedjenek igénybe venni, melyet a zalakarosi lakosság
180 Ft + áfa/zsák áron vásárolhat meg a Közösségi Ház munkatársaitól. (Zalakaros, Zrínyi u. 2.)

lió forint volt – tudtuk meg Biczó
Tamástól, a Karos-Park Kft. ügyvezetõjétõl.
Mint mondta: 2011-tõl a kft. elindított egy új tevékenységi kört, az

úgynevezett település karbantartási közszolgáltatási tevékenységet.
Ezen feladatkör keretében valósítja
meg a kft. a kisebb önkormányzati
beruházási, karbantartási, illetve javítási feladatokat. A hagyományos
parkfenntartási, településtisztasági
feladatok ellátása mellett fõleg térburkolásos és egyéb kõmûves munkáknál folyamatos földmunka, illetve anyagmozgatás jelentkezett,
melyet a korábbi gépparkkal nehezen lehetett kiszolgálni. Az új munkagép segítségével
lényegesen lerövidül
a kiszolgálási idõ, ezáltal több helyszínen
párhuzamosan folyhatnak munkálatok.
A kft. tervei között szerepel további célgépek beszerzése, amelyek segítségével igazán hatékonyan tud fellépni
feladatai végzése
során.
– Továbbra is számítunk az önkormányzat elkötelezett támogatására, és folyamatosan figyeljük a
pályázat adta lehetõségeket – jelezte az ügyvezetõ.
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A függetlenségi harc ma is tart
EMLÉKEZÉS 1956 OKTÓBERÉRE
A második világháború után az amúgy is legyengített, megalázott,
megtiport és kifosztott magyarságot saját hazájukban tették végleg
tönkre azok a „honfitársak”, akik a „szent kommunizmus” nevében,
eszméjével felvértezve, törvénytelen eszközökkel, deportálásokkal,
erõszakkal fenyegettek, egy kommunista nagyhatalom egyetértésével, annak árnyékában – mondta az 1956. október 23-i forradalom
emléknapján Piff József, az 56-os Szövetség Zala Megyei Szervezetének elnöke a városunkban tartott ünnepen.
Piff József részletesen mutatta
be azokat az eseményeket, melyek
véleménye szerint a forradalom kirobbanásáig vezettek. Hangsúlyozta: 1956. október 23. békésen indult, hiszen a forradalmi ifjak mindössze az általuk megfogalmazott
16 pontot szerették volna a rádióban beolvasni, s lehetõség szerint
mielõbb megvalósítani. Ezek között
szerepelt többek között a szovjet
csapatok távozásának sürgetése. A
hatalom azonban már ekkor eldöntötte: erõszakkal, csírájában fojt el
mindenféle „rendszerellenes” követelést, tüntetést. A szónok szerint
a magyarság akkori függetlenedési
harca ma is tart, úgy vélte azonban:
van remény ma arra, hogy ez rövid
idõn belül végre megnyugtatóan

lezárulhasson.
Piff József tisztelettel szólt azokról a zalakarosiakról is, akik a forradalom hírére saját településükön is

igyekeztek megvalósítani a pesti
forradalom vívmányait.
Az ’56-os hõsökre emlékeztek a
hetedik osztályosok, akik Kovács
Tamás vezetésével „Miért hagytuk,
hogy így legyen?” címû mûsorukkal
idézték meg az 57 év elõtti eseményeket. A Dalárda-vegyeskar az alkalomhoz illõ dalokkal lépett fel, az
1956-os kopjafa elõtt pedig koszorúkkal tisztelegtek az intézmények,
civil szervezetek képviselõi az akkori hõsök emléke elõtt.

Búcsú a közösségi háztól
Ha az idõ és nem utolsó sorban a források engedik, még az idén,
legkésõbb azonban a jövõ év tavaszán hozzáfog az önkormányzat a
Közösségi Ház bontásához. A számos közéleti esemény központjául
szolgáló épület „kiszolgálta” a települést, de életveszélyes állapota
miatt sincs kegyelem számára. A bontásról, illetve új közösségi színtér építésérõl a képviselõ-testület már döntött korábban.
A Közösségi Háztól az önkormányzat és a lakosság fórum, némi nosztalgiával fûszerezett elõadás, beszélgetés során, október
21-én búcsúzott el, a nagytermet
erre az alkalomra még egyszer
utoljára felfûtötték és székekkel,
asztalokkal rendezték be. A többi
helyiség már üresen tátongott, s

bizony nem tudta takarni lepusztult állapotát.
Az épület erõsen leromlott állagáról az érdeklõdõk Klie Zoltán fõépítész prezentációjában több fotót is láthattak; a tetõszerkezetrõl
például egyértelmûen kiderült,
hogy életveszélyes, de ezt, illetve az
egész épületre vonatkozó „életveszélyes”
megállapítást
egy
2011-ben
készült
szakvélemény
is
megfogalmazza. A
fõépítész
bemutatta
az új közösségi ház

terveit is, melyek egyöntetû tetszést váltottak ki a jelenlévõkbõl.
A ház eddigi életét, az ott dolgozók munkáját Novák Ferenc polgármester mutatta be. Képes beszámolója nem nélkülözte a nosztalgiát, már csak azért sem, mert õ
maga is a ház munkatársa, majd vezetõje volt hosszú ideig, így annak
sorsát közvetlenül követhette nyomon. A fotókkal gazdagon illusztrált elõadás a résztvevõket sem
hagyta érintetlenül, s most derült ki
igazán, mi mindent vállaltak fel a
ház mindenkori munkatársai a városért, az itt élõkért.
A közösségért végzett munkát
senki nem kérdõjelezte meg, ahogyan azt sem, hogy az évtizedek
karosi lakóit, programjait kiszolgáló
épület méltatlan Zalakaroshoz, és
az állapota sem engedi meg, hogy
a jövõben bárkit is fogadjon, befogadjon.
A jelenlévõk egyetértésüket
aláírással is kifejezték: a kézjegyükkel ellátott ívek egy új ház
építése melletti állásfoglalásról tanúskodnak.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozva az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett BURSA
HUNGARICA Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír
ki 2014. évre a tanulmányaikat a felsõoktatásban folytató, illetve megkezdõ hallgatók részére.
A részletes „A” és „B” típusú pályázati felhívás megtekinthetõ a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
Zalakaros város honlapján, valamint érdeklõdni lehet személyesen a Hivatal 1. számú szobájában, vagy telefonon (93/340100 / 112 mellék).
A pályázatbeadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek
elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, õk a
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPERBursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót.
A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követõen lehetséges
a pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A pályázati
ûrlapot minden évben újra fel
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és
feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A pályázat benyújtásának
határideje:
2013. november 15.
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Új wellness-részleg
A HOTEL NAPFÉNYBEN
Wellness-részleggel bõvült a Napfény Üdülõszövetkezet városunkban, az Aura Wellness Komplex létesítményt a közelmúltban adták át.
A mintegy 165 millió forint összköltséggel megvalósult beruházáshoz a Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon címû
pályázaton 50 millió forint uniós támogatást nyert el a szövetkezet. A
tagok beruházást támogató, valamint elõre
hozott fenntartási költségeik befizetéseibõl
mintegy 95
millió forinttal járultak
hozzá a beruházáshoz,
a fennmaradó 20 millió
forintot pedig hitelbõl fedezték –
közölte az igazgatóság elnöke.
Bánsági Györgyné elmondta: felújították a három épületbõl álló,
folyosóval összekötött komplexum
külsõ és belsõ környezetét, két élménymedencével több mint 400
méter alapterületû termálvizes medencét építettek ki. Családbarát
környezetet hoztak létre, a vizet
például a korábbi klóros eljárás helyett környezetkímélõ hidrogén-

peroxidos eljárással tisztítják, így a
medence babaúszásra is alkalmas.
Az 1983-ban alakult Napfény
Üdülõszövetkezet több mint 1500
taggal mûködik Zalakaroson, a tagság 57 százaléka az elmúlt 10 évben

A pályaválasztást segítik
ÜZEMLÁTOGATÁS DIÁKOKNAK
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara október végén a pályaválasztás elõtt álló 7–8. osztályos nagykanizsai diákoknak üzemlátogatásokat szervezett, melyen közel 90 fõ pályaválasztó iskolás vett
részt a zalakarosi helyszínû szállodákban (Hotel Karos Spa,
Aphrotdite Hotel, Vénusz Hotel, ART Hotel).

csatlakozott a szövetkezethez. Néhány évvel ezelõtt létrehozták a Napfény Hotel Karos Kft.-t, a cég az üdülõszövetkezettel közösen az elmúlt
évben 208 millió forintot meghaladó
árbevétel mellett 14 millió forint
eredményt ért el – ismertette az adatokat az igazgatóság elnöke, aki egyben a cég megbízott ügyvezetõ igazgatója. A wellness részleget Novák
Ferenc polgármester avatta fel.
(MTI)

A város bevezetõ
útjainak tisztán tartása
kulcskérdés az önkormányzat számára.
Az elmúlt évben városunk is csatlakozott a Te szedd! akcióhoz,
melynek keretében a bevezetõ utak mentén gyûjtötték össze a
szemetet. Az idei esztendõben az önkormányzat saját szervezésû akciót indított: október 17-én a Karos-Park Kft. dolgozói, valamint a Móra-iskola 7-8. osztályos tanulói az osztályfõnökeikkel,
Bocskor Tündével és Kovács Tamással és az iskola igazgatójával,

A kamara célja a vendéglátós
szakmák (pincér, vendéglátó eladó,
szakács, cukrász, recepciós, vendéglátásszervezõ-vendéglõs) bemutatása, népszerûsítése és reális kép
bemutatása az adott szakmák mindennapjairól, a szépségeirõl, a hátrányairól, a majdani vendéglátós tanulóktól elvárt képességekrõl, kompetenciákról, emellett a nyelvtanulás hasznosságáról is tájékoztatták
a szállodákban a szakemberek a tanulókat.

A meglátogatott szállodákban
lehetõség volt az étterem, a konyha, a szállodai szobák, apartmanok
és wellness, spa részlegbe való betekintésre.
Az Aphrodite Hotel tulajdonosainak jóvoltából a pályaválasztás elõtt álló diákok plusz élménnyel gazdagodtak a garabonci 7 Vezér Történelmi Kalandpark és Garabonciás Farmon tett
látogatással, ahol a mezõgazdasággal
és az állattenyésztéssel kapcsolatos
szakmákba is betekintést kaptak.

Grófné Csatos Andreával együtt kapcsolódtak be a hulladékgyûjtésbe. A Zalakarost
Galambokkal és Zalakomárral összekötõ útszakaszon dolgoztak. A
„szorgos munkások” védõkesztyût, láthatósági mellényt és ásványvizet is kaptak a komoly feladathoz. Mert a feladat csakugyan
komoly volt: sajnos, zsákszámra gyûlt az út mentén eldobált szemét, így az akcióban részt vevõk munkájára valóban igen nagy
szükség volt.

A bevezetõ utat tisztították
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Luficsokor a fitneszedzõtõl
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepséget kötetlen beszélgetés, ebéd elõzte meg a Hotel Freya
szállodában, ahol a meghívott vendégeket – többek között számos országos lap, magazin munkatársát, a
Magyar Turizmus Zrt. és a helyi turisztikai szakma képviselõit – is köszönthette a fürdõ és a Neckermann
közötti együttmûködést koordináló
Jámbor Tímea, városunk stratégiai
marketing vezetõje.
Mint mondta: Zalakaros ma már
a Balaton Régió tagja, a balatoni régió kiemelt családbarát fürdõkomplexuma, mely ezt a rangját folyamatos családbarát fejlesztéseivel
vívta ki magának, s tud ma már komoly alternatívát kínálni a Balaton
környékén üdülõk számára.
Ezt erõsítette meg a Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságának elnöke,
Dani Barbara is. Hangsúlyozta:
Zalakaros a balatoni régió negyedik
leglátogatottabb városa, melynek
különleges erõssége a szezon hoszszabbítás, melyet legújabban épített komplexumaival tud megvalósítani.
Dr. Burján Richárd, a Gránit Zrt.
igazgatója elmondta: a fürdõ a jelen önkormányzati ciklus ideje alatt
négymilliárd forintos beruházást
hajtott végre, s további, ötmilliárdos
beruházás megvalósítását tervezi.
Elõbbiek között szerepel a Vízipók
Csodapók strandi és fedett gyermekvilágának megépítése, utóbbiak között például a fürdõ melletti
területen szálloda építése.
A vezérigazgató a családi szolgáltatások erõsítésének igényét
hangsúlyozva megköszönte a

BÉRES ALEXANDRA AVATTA A KLUB OÁZIS KUCKÓT

Neckermann Klub Oázis koncepcióhoz való csatlakozás lehetõségét,
illetve megvalósulását, hiszen ennek köszönhetõ, hogy hazánkban
egyedülálló módon a Zalakarosi
Fürdõ tud olyan szolgáltatást kínálni, melynek segítségével képzett animátorok biztosítanak a
gyerekeknek folyamatos programot.
– A pihenés, a kikapcsolódás a
szülõknek is jár, nem mindegy
azonban, hogy gyermekeiket kire
bízzák, bízhatják. A Klub Oázis éppen ehhez nyújt segítséget: a szülõ minden lelkiismeretfurdalás és

aggodalom nélkül bízhatja az apróságokat az általunk kiképzett
animátorokra, így a családi pihenés valóban mindenki számára feltöltõdést jelenthet – fogalmazott
dr. Békefi Veronika, a Neckermann
ügyvezetõ igazgatója.
Az animátor képzést vállaló Béres Alexandra sportoló, fitnesz
edzõ gyakorló anyukaként csak alátámasztani tudta az ügyvezetõ
igazgató szavait. Hozzátette: nagy
öröm számára, hogy Zalakaros elsõként bizonyította be: hazai viszonylatban is szükség van e szolgáltatásra, s nemcsak külföldi szállodákban,

de magyar fürdõben is keresettek a
minõségi
gyermekprogramok.
Sportolóként pedig megelégedéssel tölti el, hogy a kicsiket számos
mozgásos foglalkozással várják.
A vendégek a beltéri gyermekbirodalomban szalagátvágással is
egyértelmûvé tették a gyermekkuckó és a fedett komplexum birtokba adását-vételét, s hogy még
nagyobb legyen az aprók öröme:
rengeteg színes, tombolát magában rejtõ lufit engedtek a magasba,
sok-sok ajándékkal lepve meg így a
fürdõ ott tartózkodó népes vendégseregét.

Ukrán orvosok Karoson

GÓLYAHÍR
Örömmel tudatjuk, hogy Magyar Szófia 2013.10.04-én megszületett. Édesanyja: Bognár Mónika, Édesapja: Magyar László és
a nagyszülõk is nagyon várták érkezését. Gratulálunk a kicsihez,
erõt, egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk neki!

A Zalakarosi Turisztikai Egyesület, a Magyar Turizmus Zrt., valamint az 1000 Út utazási iroda közös szervezésében ukrán orvosokból álló csoport két napos study tourra érkezett Zalakarosra. A fürdõn a gyógyászati központot tekintették meg a szakemberek dr.
Bagdi Magdolna reumatológus szakorvos vezetésével. A doktornõtõl minden szakmai információt megtudhattak a látogatók. A vendégeknek személyesen is volt alkalma kipróbálni a zalakarosi fürdõ
komplex szolgáltatás struktúráját a gyógyvíztõl az élményfürdõig.
A program része volt Zalakaros egyéb szabadidõs lehetõségeinek
megismerése, többek között ellátogattak a Nagyradán lévõ Cezar
pincészetbe is.
Zalakaroson a fedett fürdõ korszerûsítése elõreláthatólag decemberben fejezõdik be, mely nélkülözhetetlen új, fizetõképes,
külföldi gyógyászati célpiacok elérésben. Az új évtõl már megújult, modern környezetben várja többek között Ukrajnából is a
gyógyulni, felüdülni vágyókat.
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„Tökös nap” a zalakarosi iskolában
A tavalyi év sikerén felbuzdulva
szerettük volna folytatni a „Tökös
nap” rendezvényeit ebben a tanévben is. Az iskolások számára töklámpás faragást hirdettünk két kategóriában. Alsósok szülõkkel párban, a felsõsök pedig párban jelentkezhettek a versenyre. A 30 darab tököt az idén is Lidvin Sándorné

oletta és Soós Jánosné, 2. Horváth
Sára és Szirtes Zita, 3. Biczó Laura,
Lengyel Sára és Lengyel Éva. Díjazott: Szörcsök Hunor és Szörcsök
Jánosné. Felsõsök versenyében: 1.
Bogdán Vivien, Lukácsi Renáta, 2.
Kowalinski Celin, Horváth Hanna, 3.
Fundák Evelin, Gál Gergely, 4. Hárs
Julianna, Molnár Tünde.
A helyezettek hangulatos kerámia mécses tartókat és baglyos kitûzõket kaptak az oklevelek mellé.
Minden lámpáskészítõ csokoládét
vehetett át jutalmul a végzett munkájáért. A lámpások az aulában kerültek kiállításra, ahol minden tanu-

ló megcsodálhatta õket. Reméljük,
hogy a jövõ évre még többen kapnak kedvet a lámpáskészítéshez.
A diákok hazamenetele után
maradtak a kis világító lámpácskák
és piros fényükkel fogadták a
könyvtár további rendezvényére
érkezõ felnõtteket.
A tankonyhában Tóth Endre
mesterszakács várta õket, hogy a
tavalyihoz hasonlóan, de újabb tökös ételek bemutatásáával kápráztassa el az érdeklõdõket. Jutalmul
minden fogást kis kínálótálakban
kóstolhattak meg a résztvevõk. A
hatodik fogás elkészülte után, nem

csak sok tapasztalattal, hanem a finom ételek elfogyasztása után
megszomjazva, átvonult a vendégsereg a könyvtárba. Itt lehetett vásárolni és dedikáltatni Tóth Endre
szakácskönyveit. Majd Kovács Ottó
nagyradai borász borainak bemutatásával, borász tapasztalatainak átadásával, a borkészítés fortélyainak
megismerésével, s természetesen a
borok kóstolásával folytatódott a
program, mely kötetlen beszélgetésbe átfordulva, nagyon jó élményekkel, nagyon jó hangulatban zárult.
Horváthné Nagy Elvira

A tûzoltók munkájával ismerkedtek
ajánlotta fel. Nagy örömünkre 22
pár vállalkozott a versenyzésre. A
zsûri tagjai voltak: Neumajer Kitti
diákpolgármester, Varga Attiláné,
iskolánk volt tanára és Németh
Zoltánné, a Szülõi Munkaközösség
elnöke.
Egy órán keresztül készültek a
kis lámpások, formálódtak a figurák. Közben a könyvtárban az alsósok papírból készíthettek kis papírtököket otthoni dekorációnak. Miután elkészült mindenki, a zsûri is
meghozta a döntését. A kis lámpások is életre keltek, hiszen mécsesek világítottak bennük.
Mindkét kategóriában 4 helyezést adott ki a zsûri.
Alsósok versenyében: 1. Soós Vi-

Nagyon hálás és kedvelt téma
gyerekek körében a titokzatos
tûz, a tûzoltók munkája. A hét
elejétõl fogva nézegettünk képeket a tûzoltók sokrétû munkájával kapcsolatosan.
A gyerekeknek is sok ismerete
és tapasztalata van arról, hogy a
tûzoltáson kívül még milyen sok
dologban segítenek az embernek a
tûzoltók. Ismerkedtek olyan szituációkkal, melyekben az ember barátja a tûz és olyanokkal, amikor az ellensége.
A csoportok felkeresték a helyi
tûzoltóságot, hogy közelebbrõl is
megismerjék munkaeszközeiket,
munkájukat. A tûzoltó bácsik készségesen a gyerekek rendelkezésére
álltak, melyet ezúton is megköszö-

nünk. Az óvodások a munkaruházattal, védõfelszerelésekkel való ismerkedés után a tûzoltóautót, védõsisakot próbálhatták ki. Szájtátva
nézték és hallgatták, milyen sok
eszköz fér el a tûzoltókocsi oldalán
kialakított tárolókban. A
tûzoltó
autó szirénájának
hallatán
némelyek
a fülüket
befogták,
a többségük
viszont hõsiesen
tûrte
a

kellemetlen zajt. A hét utolsó napján igazi tüzet is gyújtottunk. Érzékeltük a színét, illatát, melegét, hallgattuk az égõ fa pattogását.
Novák Ferencné

Õszi vásár – tizenötödször
Ha október harmadik péntekét mutatja a naptár, akkor ismét
õszi vásár van az oviban. Az idén sem történt ez másképpen. A
gyerekek hetekig készítgették szebbnél szebb, ötletesebb áruikat.
A megelõzõ idõben a csoportok felkeresték a helyi piacot, ahol
kipróbálhatták a vásárlást és az alkut is. Sok-sok vásári kikiáltót tanultak. Most is roskadásig megteltek az asztalok a különféle portékákkal. A szülõk is szép számmal hoztak otthonról gyermekeikkel
közösen készített árukat, mellyel bõvítették a vásári kínálatot.
A vásár napjának reggelén az óvoda apraja-nagyja népi ruhát
öltött. A megjelent érdeklõdõket a csoportok vásárba hívogató
versekkel invitálták vásárlásra. Ezután a vásárbírók hangos szóval
megnyitották a 15. ovis vásárt. Aztán a nagyobb gyerekek, az árusok kikiáltókkal árulták a készített portékákat. A gyerekek jól dolgoztak, hiszen alig maradt eladatlan áru. A vásárt a Bottal-fogó
néptáncbemutatója és közös tánc zárta.
A vásárnak az idén Zala megyei zöld és leendõ zöld óvodák
óvodapedagógusai is vendégei voltak, akiknek így a karosi óvoda
meg tudta mutatni ennek a néphagyománynak régóta ápolt, csiszolgatott jó gyakorlatát.
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A KARATÉKÁKNÁL

Kilenc danos mester segítette a felkészülést
Az elmúlt héten neves vendégoktatója volt a Sensei Németh Karate Team karatékáinak, hisz a 9
danos Sensei Sáfár László segítette
felkészülésüket. A karatéról, a
sportágról vele beszélgettünk.
– Hogyan és mikor ismerkedett
meg a karatéval?
– Amikor 1956-ban kimentem az
USA-ba, nem tudtam angolul; ott találkoztam japán oktatókkal, akik
hozzám hasonlóan nem beszélték a
nyelvet, de a karate technikák tanulásával tudtunk kommunikálni. Ezek
a tanítók nemcsak Amerikában, hanem világszinten a legjobb tanítók
voltak. A sikereimet is annak köszönhetem, hogy legmagasabb rangú oktatóktól (Sensei Okozakitól, Sensei
Nakayamától és Sensei Nishiyamától)
tanulhattam, velük tanítottam.
– Mit adott Önnek a karate?
– Mindent, amit az életben elértem, a karaténak köszönhetem. Amikor Amerikában szállodákat, casinókat építettem, a munkámhoz a
karate adott kitartást, erõt és önbizalmat. A karate-do lényege pontosan ez.
– A nyáron Zalakaroson tartottak nemzetközi edzõtábort. Hogyan került városunkba?
– Nagyon sok országban tanítok,

MATEKVERSENY
A nagykanizsai Bolyai
Matematikaversenyen Csöndör Kamilla 6. osztályos tanuló 3. helyezést,
Horváth Tamara 7. osztályos tanuló 2. helyezést ért
el.
Felkészítõ tanáruk: Dávid
Mátyás.

az oktatók százával jönnek, hogy velem edzenek. Ezt a nyári tábort 11
éven keresztül Zalaszent-gróton tartottuk, 2 éve jöttünk át Zalakarosra.
A világ különbözõ részérõl, például
Új-Zélandról, Csehországból, Amerikából jöttek instruktorok, akiknek annyira tetszett a város, hogy szeretnénk, ha minden év június végén a jövõben itt gyûlnénk össze. Erre az eseményre több mint száz tanítót várnánk. Ez a városnak is hasznára lehet.
– Hogyan érezte, érzi magát városunkban?
– Nekem az a legfontosabb, hogy
azok érezzék jól magukat, akiket
rendezvényeimre meghívok. Ha õk
jól érzik magukat, akkor én sem panaszkodom. Városukkal meg vagyunk elégedve, ezért is szeretnénk,
ha a jövõben itt edzõtáborozhatnánk.
– Több mint 40 évig élt Amerikában. Sokan kíváncsiak arra, hogy találkozott-e karatés akcióhõsökkel,
gondolok itt Bruce Lee-re, vagy
Chuck Norrisra.
– Mindkettõjükkel találkoztam,
de egyikükkel sem küzdöttem meg,
õk inkább filmsztárok akartak lenni.
Viszont Steven Seagal Japánba is elment és ott is oktatott.
– Ön az A. J. K. A. (American JKA
Karate Association) magyarországi

November 23. (szombat) 14.00:
Magyar Labdarúgás Napja
Focifesztivál – Zalakaros,
általános iskola
November 24. (vasárnap) 09.00:
Zalakaros – Tapolca Sakkmérkõzés – Zalakaros, általános iskola
November–December
Kistérségi Amatõr Teke Csapatbajnokság
Zalakomár, tekepálya

szervezetének alapítója és vezetõje.
Mi a szervezet célja?
– Az A.J.K.A több mint harmincezer taggal rendelkezik szerte a világon. A magyarországi szervezet vezetõjeként szeretném átadni tudásomat Magyarországon is, hogy minél
sikeresebbek lehessünk. Sajnos kevés
ember érti meg, hogy ez egy jellemfejlesztõ program, segít a tanulásban, az elõrelépésben, jobb viselkedésre, önuralomra tanít. Megmutatjuk az önvédelmi, küzdõsport oldalát is, de nem az a cél, hogy a másikat összeverjük.
– Milyennek látja a karate, mint
sportág jövõjét?
– A sport oldala fontos része a
karaténak, hiszen ez által lehet, tudjuk népszerûsíteni. Legnagyobb
probléma az, hogy sok szakága van
(Goju-ryu, a Shito-ryu, a Shotokan, a
Wado-ryu és a Kyokushinkai), ahhoz,
hogy olimpiai sportág legyen, egységesíteni kellene a szabályokat. Véleményem szerint szép jövõ elõtt állunk, legutóbbi országos bajnokságunkon Gyõrben 1400 versenyzõ jött
össze. Egyik legizgalmasabb sportág,
mind a nézõk, mind a versenyzõk oldaláról nézve is.
– Mik a legfontosabb céljai, 9
danos mesterként mit szeretne elérni?

PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEINK
MÛKÖDÉSE:

– Legfontosabb, hogy legyenek jó
tanítók. Ha nincsenek jó edzõk, nem
lesznek jó tanítványok sem. Próbálom arra oktatni tanítványaimat,
hogy ne csak az ütést tanítsák meg,
hanem azt is, ami mögötte van. Nagyon jó lenne, ha a karate bekerülne
az iskolai testnevelés oktatásba, hiszen jellemfejlesztõ képessége mellett rugalmasságot, gyorsaságot,
erõt és kitartást is ad.
– Milyen apropóból járt most
Zalakaroson?
– Sensei Németh Zoltán kérésének tettem eleget, akinek tanítványai most készülnek vizsgára. Nekik
tartottam edzést, illetve segítettem
technikájuk javításában, hogy a közelgõ vizsgán jól teljesítsenek. Sensei
Németh Zoltán az elsõ magyarországi tanítványaim közé tartozik, akinek valamennyi fekete öves diplomáját én írtam alá, így szívesen tettem eleget invitálásának.
Aki szeretne e mozgásformával
közelebbrõl is megismerkedni, annak
jó hír, hogy a Sensei Németh Karate
Team a Hotel Venusban tartja az
edzéseit keddi és pénteki napokon
17.00 és 18.30 óra között. Jelentkezni
az edzéseken, illetve Sensei Németh
Zoltánnál (06/30/ 9282105) lehet.
Bognár Ottó

November minden csütörtök
17.00, szombat 09.00:
Néptánc
Zalakaros, általános iskola

November 18. (hétfõ) 18.00:
Dalárda-Vegyeskar próba
Zalakaros, általános iskola

November minden csütörtök
19.00:
Bottal-fogó (néptánc)
Zalakaros, általános iskola

November 20. (szerda) 14.00:
Ezüst Klub
Zalakaros, általános iskola

A programváltozás jogát
fenntartjuk!
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestülete pályázatot hirdet Zalakaros Város Önkormányzata
tulajdonában álló Karos Park Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(székhelye: 8749 Zalakaros, Behiák 1323/6. hrsz.)

ÜGYVEZETÕI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Feladat: A gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvényben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Kft. alapító okiratában az ügyvezetõi
tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetõt a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestülete határozott idõre,
2013. december 1. napjától kezdõdõen 2016.
november 30. napjáig tartó 3 évre választja
meg. Az ügyvezetõi feladatok ellátása a Gt. 22.
§. (2) bek. b) pontja alapján, munkaviszonyban
történik, a díjazást – a Kft. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével – a
Képviselõtestület állapítja meg.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– mûszaki, vagy agrár, vagy közgazdasági,
vagy pénzügyi vagy kereskedelmi területen
szerzett felsõfokú végzettség, de legalább felsõfokú szakképesítés.
– a fentiekben megjelölt valamely szakterületen szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat.
Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi
dokumentumokat:
• a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója,

• a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
• a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
• vezetõi gyakorlat esetén, annak hitelt érdemlõ igazolása,
• három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
(vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
– nem áll cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt,
– vele szemben a Gt. 23. és 25. §-aiban meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn,
– a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
– más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízatás után részesül-e javadalmazásban,
– milyen díjazásra tart igényt,
– hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez,
– a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
– a pályázat elbírálása során az elõkészítõ
bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó
képviselõtestületi ülésen a napirend tárgyalása
során kéri–e zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét

követõen a pályázati eljárásban – az erkölcsi bizonyítvány kivételével – hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 5.
A pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Zalakaros Város Polgármesterének címezve
postai úton (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.),
vagy személyesen a Zalakaros Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási idõben zárt
borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük
ráírni: „Karos-Park Kft. ügyvezetõi pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
• A határidõben benyújtott pályázatokat a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
• A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést – a pályázók meghallgatása nélkül – az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalja.
• A Képviselõtestület a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2013. november hónapban
dönt az ügyvezetõ személyérõl.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos információ:
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (Tel.: 0693-340-100) Novák Ferenc polgármestertõl kérhetõ.

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT HIRDETMÉNY
A Magyar Közlöny 2013. évi
164. számában kihirdetésre került
a helyi önkormányzatok 2013. évi
tûzifa vásárlásához kapcsolódó
költségvetést támogatás igénylésével összefüggõ, a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifa vásárlásé hoz kapcsolódó kiegészítõ
támogatásáról szóló 57/2013. (X.
4.) BM rendelet. A rendelet 8. § (2)
bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva az alábbiakról tájékoztatom a település lakosságát.
A 2013. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fõ lakosságszám alatti települési önkormányzatok szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújthatnak be.
A támogatás mértéke
– a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot

jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet melléklete alapján
az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települési önkormányzat
vonatkozásában, kemény lombos
fafajta esetében 13000 Ft/erdei
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7300 Ft/erdei m3+áfa,
– a fenti feltételeknek nem
megfelelõ települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 12000 Ft/erdei
m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 6800 Ft/erdei m3+áfa.
A feltételeknek megfelelõ települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának
feltétele a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében
1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos

fafajta esetében 700 Ft/erdei m3+áfa
mértékû, az egyéb települési önkormányzat vonatkozásában kemény
lombos fafajta esetében 2000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1200 Ft/erdei m3+áfa mértékû
önrész vállalása.
A támogatásban részesített települési önkormányzatok rendeletben szabályozzák a szociális rászorultság szabályait, az igénylés
részletes feltételeit, amelyet az elszámolással egyidejûleg a kincstárnak benyújtanak.
Önkormányzati rendeletben
kell rendelkezni a következõkrõl:
– a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni,
hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény
szerinti aktív korúak ellátására,
idõskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó

adósságcsökkentés! támogatásra
vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában
történõ nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult elõnyt
élvezzen, valamint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket
nevelõ család élvezzen elõnyt és
háztartásonként legfeljebb 5 m3
tûzifa biztosítására kerüljön sor.
A települési önkormányzat a
szociális célú tûzifára való jogosultságról határozattal dönt.
Kérem, hogy szociális célú tûzifa vásárlással kapcsolatos igényükkel forduljanak a polgármesteri illetõleg a közös önkormányzati hivatal jegyzõjéhez.
Rigó Csaba
kormánymegbízott
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