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Átadták a felújított fedett fürdõt
KÉT MAGYARORSZÁGNYI EMBER TALÁLT MÁR ITT GYÓGYULÁST

A fürdõ legrégibb,
1972-ben készült, jelleg-
zetes legyezõ alakjáról
jól ismert, a közelmúlt-
ban felújított épületét
avatták fel január 31-én.
A munkálatokkal a Grá-
nit Gyógyfürdõ Zrt. egy
600 millió forintos be-
ruházás végére érke-
zett, melynek elsõ állo-
másaként építették
meg a vízi gyermekvi-
lág fedett részlegét, a
második ütemben pe-
dig a fedett fürdõ meg-
újítása történhetett
meg. A társaság a beru-
házásokhoz 220 millió
forint pályázati támo-
gatást nyert az Új Szé-
chenyi Terv Nyugat-du-
nántúli Operatív Prog-
ramjának támogatásá-
val.

(Folytatás 
a 3. oldalon.)

Városunkban jelen önkor-
mányzati ciklus óta két alpol-
gármester segíti a polgár-
mester munkáját. Bár õk a
szó szoros értelmében keve-
sebbet látszanak, munkájuk,
koordinációs feladataik jelen-
tõsen lekötik idejüket és
energiáikat. Deutschné Lang
Erika alpolgármestert és Kötõ
Attila külsõs alpolgármestert
kérdeztük az elmúlt év mun-
kájáról, tapasztalatairól.

(További részletek 

a 4–5. oldalon)

Büszkék a városi és térségi összefogásra, eredményekre
INTERJÚ A VÁROS ALPOLGÁRMESTEREIVEL
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Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyûlési képviselõk választására
2014. április 6-án kerül sor. A választás kapcsán
szeretném a figyelmüket felhívni néhány fon-
tos tudnivalóra. 

Lehetõségük van a magyarországi lakcím-
mel rendelkezõ választópolgároknak a köz-
ponti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük be-
nyújtására.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgár kérheti

a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának

bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését. 

Ezeken a kérelmeken kívül az alábbi kérel-
mek benyújtására van lehetõség:

• külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti
kérelem,

• átjelentkezési kérelem,
• mozgóurna iránti kérelem.

SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN

Aki a szavazás napján elõreláthatólag kül-
földön szeretne élni a választójogával, legké-
sõbb 2014. március 29-én 16 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási iroda vezetõjétõl. A kérelem benyújtható
személyesen, levélben, a www.valasztas.hu
honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció ese-
tén – a www.magyarorszag.hu honlapon. 

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt
felvételét követõen módosítja korábbi szándé-
kát, és mégis Magyarországon szeretne sza-
vazni, legkésõbb 2014. március 29-én 16 órá-
ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási

iroda vezetõjétõl, hogy a külképviseleti név-
jegyzékbõl törölje és vegye vissza a lakóhe-
lye szerinti szavazókör névjegyzékébe. 

SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A LAKÓHELYTÕL TÁVOL

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetõsége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elõ.

Átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitûzését követõen, legkésõbb a 2014.
április 4-én 16 óráig kell megérkeznie a lakcí-
me szerint helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követõen módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiség-
ben vagy más település szavazóhelyisé-
gében szeretne szavazni, a 2014. április 4-
én 16 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási iroda vezetõjétõl az átjelentkezési ké-
relme módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár
a lakcíme szerinti országgyûlési egyéni válasz-
tókerület szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz. 

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogva tartása miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be. 

A kérelmet 2014. április 4-én 16 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján 15
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújt-
hatja be. Mozgóurna csak írásban kérhetõ
adatai pontos feltüntetésével és aláírásával
ellátott bejelentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentkezé-
si kérelem alapján lakóhelyétõl eltérõ tele-

pülésen és mozgóurnával szeretne szavazni,
az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt
szavazókörben adhatja le, mert csak ebbõl a
szavazókörbõl tud hozzá a szavazatszámláló
bizottság két tagja mozgóurnával kimenni. 

A FENTI KÉRELMEK BENYÚJTHATÓK

• személyesen a lakóhely vagy tartózkodási
hely szerinti helyi választási irodában,

• levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhely szerin-
ti választási irodában.

A kérelemnyomtatványok elérhetõk:
http://www.zalakaros.hu/varoshaza/2014-evi-
orszaggyulesi-valasztasok/ valamint a Nemzeti
Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
is, mely a megjelölt oldalról is elérhetõ (Válasz-
tási információk címrõl). 

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:

Szabóné dr. Csányi Mariann,  HVI vezetõ
(93)540-062

Torma László, HVI vezetõ helyettes
(93)340-100/104

Tótivánné dr. Kulcsár Edina, 
HVI jogi munkatárs

(93)340-100/125

Kánnár Éva, HVI munkatársa
(93)340-100/112.

Zalakaros, 2014. január 29.

Szabóné dr. Csányi Mariann sk.
jegyzõ

HVI vezetõ 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÁSA

KÖZLEMÉNY – ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK
VÁLASZTÁSÁNAK NAPJÁRÓL

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Elnök Úr az országgyûlési képvise-
lõk választásának idõpontját 2014. április 6-ra, vasárnapra tûzte ki.

Zalakaros város hivatalos honlapján, a http://www.zalakaros.hu/varoshaza/2014-
evi-orszaggyulesi-valasztasok/ internetes felületen fontos tudnivalókat, hasznos in-
formációkat találhatnak a választással kapcsolatban.

Zalakaros, 2014. január 29.
Szabóné dr. Csányi Mariann sk.

jegyzõ, HVI vezetõ

ZALAKAROS VÁROS JEGYZÕJE
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. 

Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531.
Email: hivatal@zalakaros.hu
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A Magyar Kultúra Napján, a
Himnusz születésnapján együtt
szavaltak a magyar diákok: leg-
alább százezer külhoni és hazai
diák mondta el ugyanis ugyanab-
ban az idõpontban Kölcsey Fe-
renc Himnuszát. A közös vers-
mondáshoz a Móra-iskolások is
csatlakoztak. A gyerekek az
internet segítségével kapcsolód-
hattak össze, és Jordán Tamás
Kossuth-díjas színész irányításá-
val utasításainak, intéseinek
megfelelõen hangsúlyozva sza-
valták közösen nemzeti Himnu-
szunk sorait. 

A jeles ünnephez városunk mû-
vészeti csoportjai is csatlakoztak,
akik az iskolában impozáns mûsor
keretében vonultatták fel igényes
repertorájukat.

Az ünneplõket köszöntõ Novák
Ferenc polgármester hangsúlyozta:
a kultúra lényege többek között az
együttmûködésben rejlik, az elõ-
adók és befogadók egymást meg-
becsülõ közösségében. Aki Karos
kultúrájáért cselekszik, valójában

településünk biztatóbb jövõjét ké-
szíti elõ.

– Kiemelt figyelem kell, hogy
jusson a kultúrában, a nevelésben
a gyerekeknek. Ezért örömteli az
óvodások szereplése is. Ha az ala-
poknál: a legkisebbeknél kezdjük
ezt a munkát, késõbb nagyobb ko-
rukban sem fogják szégyelleni a
népviseletet, hanem büszkék lesz-
nek rá – emelte ki beszédében,

hozzátéve: sokan látszólag Don
Quijote módjára vívjuk szélma-
lomharcunkat a pénz mindenek
felettisége ellen a kultúra, az em-
beri kapcsolatok, az emberi érté-
kekért, de a nemes küzdelem ki-
tartással és összefogással meg-
nyerhetõ!

A polgármester e küzdelemben
vívott jelképes harcáért köszönetet
mondott a csoportok vezetõinek is.

Véleménye szerint, bár a fürdõk
között verseny tapasztalható jelen-
leg, elsõsorban nem egymást, ha-
nem magunkat kellene legyõzni,
ugyanis még mindig nem hiszünk
abban, hogy igenis képesek va-
gyunk különlegeset, egyedit kínál-
ni. Amint ezt tudatosítjuk és elhi-
tetjük magunkkal, arra is képesek
leszünk, hogy egymással összefog-
va dolgozzunk, mindenki megtalál-
ja azokat a sajátosságokat, melyek-
kel a turisztikai kínálatot színesíteni
tudja – hangsúlyozta. 

Novák Ferenc polgármester ar-
ról szólt, hogy éppen 50 éve indult
meg a zalakarosi fürdõ építése, s az
elmúlt fél évszázad alatt két ma-
gyarországnyi ember talált itt gyó-
gyulást, kikapcsolódási lehetõséget. 

– Az utóbbi néhány évben je-

lentõs fejlesztések-
kel sikerült megállí-
tani a vendégszám
csökkenését, a 2011-
es 510 ezerrõl az el-
múlt évben 549
ezerre emelkedett a
fürdõbe belépõk
száma, az önkor-
mányzat  idegenfor-
galmi adóbevétele
pedig a 2011-es 132
millió után tavaly 146 millió fo-
rintra nõtt – fogalmazott.

Elmondta azt is: a felújítást ha-
marosan a gasztronómiai egységek
modernizálása követi, a folyamat
már elkezdõdött. Elkészül az elfo-
lyó termálvíz hasznosításával a kör-
nyék természeti értékeit is bemuta-
tó öko-tó, s megújul és bõvül a ke-

rékpárút hálózat is. 
Manninger Jenõ, a Zala Megyei

Közgyûlés elnöke kiemelte
Zalakaros pályázatokban, beruhá-
zásokban elért elmúlt évekbeli sike-
reit, hozzátéve: Zalakaros a megyei
fejlesztési tervben is komoly szere-
pet kap a jövõben, hiszen a  Hévíz -
Zalacsány térségben Közép-Európa

leglátogatottabb gyógy- és egész-
ségturisztikai régiójának kialakítá-
sát tûzték ki célul, s ebben jelentõs
szerepet jut a fürdõvárosnak is.

A méltató szavak után szalagát-
vágással adták át a létesítményt,
melyet dr. Burján Richárd, a fürdõ
vezérigazgatója séta során be is
mutatott a vendégeknek.

NYUGDÍJASOK
ERZSÉBET 

KÁRTYÁVAL
A Zalakarosi Fürdõ is fo-

gadja a „Fürdõbelépõ nyug-
díjasok részére Erzsébet Kár-
tyán” pályázat nyertes nyug-
díjasait.

A Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítvány az Erzsébet-
program keretében meghir-
dette a „Fürdõbelépõ nyug-
díjasok részére Erzsébet Kár-
tyán” pályázatát, amely janu-
ár 15-én lezárult.

A pályázattal elnyerhetõ
támogatást az Alapítvány
gyógyfürdõkbe szóló belé-
põjegy formájában nyújtja,
amelyet 2500 forintos önrész
befizetése után az ország
több mint 60 gyógyfürdõjé-
bõl választva lehet legalább
5, de akár 33 alkalommal is
igénybe venni. A választható
fürdõhelyszínek között a
Zalakarosi Fürdõ is szerepel. 

A nyertes pályázók az el-
nyert támogatás felhasználá-
si helyszíneirõl, valamint a
fürdõbelépések alkalmáról a
www.erzsebetprogram.hu
honlap Pályázatok oldalán tá-
jékozódhatnak.

A fürdõ háromféle jegytí-
pust kínál az Erzsébet Kártyá-
val érkezõ fürdõbelépõ pályá-
zaton nyertes vendégeknek:
alap, komplex (élményfürdõ)
és a 2014-ben újonnan beveze-
tett szauna udvarral kombinált
komplex belépõt. 

Zalakaroson az Erzsébet
Kártyával igénybe vehetõ
kedvezményes belépõk szá-
ma alap jegy esetén 13,
komplex, illetve kombinált
komplex jegyek tekintetében
6 db lesz. 

Az Erzsébet Kártyával ér-
kezõ nyugdíjasok számára a
belépõjegy ára – a Kártyán
felhasználható összeg erejéig
– alkalmanként:

ALAP JEGY 
2014. év 01.01.– 12.31. 

1500 Ft/fõ/nap

KOMPLEX JEGY 
2014. év 01.01.–12.31.

2950 Ft/fõ/nap

KOMPLEX JEGY 
SZAUNA UDVARRAL
2014. év 01.01.–12.31.

3300 Ft/fõ/nap

Átadták a felújított fedett fürdõt
Az átadási ceremónián részt vett Horváth Viktória, a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium turisztikáért felelõs államtitkár-helyettese. Mint
mondta: az elmúlt idõszak uniós költségvetésébõl 290 milliárd forint-
hoz jutott a turizmus, s a következõ hétéves ciklusban is jelentõs for-
rások juthatnak az ágazatnak. Hangsúlyozta: a szolgáltatás fejlesztés
mellett a jövõben a létesítmények üzemeltetése is támogatásra szá-
míthat, de komoly forrásokat szánnak a településkép alakításra is, hi-
szen ez igen fontos részét képezi a vendégfogadásnak.

Nemes küzdelem és küldetés
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTÉK
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– Deutschné Lang Erika hivata-
losan a sportért felelõs alpolgár-
mester titulust viseli negyedik
éve. 2013-ban a sport terén mi-
lyen eredményekrõl számolhat
be?

– Az elmúlt évben jelentõs:
mintegy 8 milliós társasági adót
tudtunk a zalakarosi sportélet fej-
lõdésére fordítani. A megkezdett
munka tovább folytatódott az
utánpótlás terén, és 2013-ban már
az óvodában is testnevelõ irányí-
tásával vehettek részt a gyerekek
foci és labdás ügyességfejlesztõ
foglalkozásokon. Nagy öröm szá-
momra, hogy a szülõk is felismer-
ték a testmozgás jelentõségét
napjainkban, hiszen szép számban
és nagy lelkesedéssel vesznek
részt a karosi ovisok ezeken a fog-
lalkozásokon. Amatõr felnõtt
sportolóink az önkormányzat tá-
mogatásával évrõl évre szép ered-
ményeket érnek el minden sport-
ágban, a legfontosabb azonban,
hogy 2013-ban már eredményes
zalakarosi utánpótlássportról is
beszélhettünk több sportágban.

Mindig hangsúlyozom, hogy az
önkormányzat sporttal kapcsolatos
fõ feladata a létesítményhelyzet
javítása, a sportolási feltételek
megteremtése. E téren is sikerült
2013-ban elõrelépnünk, felújítottuk
a tornaterem padlózatát, korszerû
sportburkolatot kapott a helyiség.
A sportudvart tovább szépítettük.
Hamarosan megkezdjük itt egy
mobil lelátó építését és a salakos
futópálya teljes felújítását.

– Ön a turisztikai egyesület-
ben is képviseli az önkormányza-
tot. Milyennek látja az egyesület-
ben folyó munkát, a szervezet
mûködését?

– Elõrebocsátom: nagyon szíve-
sen veszek részt a turisztikai egye-
sület elnökségének munkájában
az önkormányzat delegáltjaként.
Az ott lévõ embereket egytõl
egyig dicséret illeti, hiszen társa-
dalmi megbízatással látják el
munkájukat és tesznek közösen
Zalakaros város fejlõdéséért. 

Nagyon fontos, hogy a város
turisztikai kínálata folyamatosan
bõvüljön, ezért sokat dolgozom
én is az ezekkel kapcsolatos elõké-
szítõ munkálatokban, hogy minél
több pályázati támogatást tud-
junk elnyerni, a megvalósítás pe-
dig szinte tökéletes legyen. A Tu-

risztikai Nonprofit Kft. is szép
évet tudhat maga mögött. Bár a
várt nagyobb összegû áfa megta-
karítás helyett egy közel 1 milliós
áfa visszaigényléssel zárt, viszont
kemény munkával közel 13 milliós
vállalkozói bevételt produkált, ez
utóbbi mindenképpen jó ered-
ménynek mondható. A terveknek
megfelelõen alakult a
Kerékpárosház üzemeltetése is: 1,5
milliós bevétellel zárhatták itt az
évet. Nagyon népszerû városunk-
ban a kerékpáros turizmus, és vé-
leményem szerint városunknak
minden adottsága megvan ahhoz,
hogy ez a jövõben is egy jó irány
lehet számunkra és a térség szá-
mára is. Marketinges kollégáink is
keményen dolgoznak, egyik emlí-
tésre méltó eredményük, hogy a
zalakaros.hu látogatottsága 35 %-
kal nõtt az elõzõ évihez képest.

– Részt vett a termáltó és
ökopart projekt elõkészítõ mun-
káiban, eredményként könyvel-
heti el, hogy sikerült komoly kor-
mányzati támogatást is nyerni a
megvalósításhoz. Miért olyan
fontos meglátása szerint ennek a
projektnek a véghezvitele?

– Mert rendkívül fontos a vá-
ros számára, hogy tovább bõvítse
a szabadidõ eltöltésének aktív le-
hetõségét. Az új beruházás éppen
ezt segíti. A projekten belül pél-
dául elkészül egy kültéri „kon-

diterem”. Ezt a célt már tavaly
megfogalmaztam, hiszen nemcsak
a fiatal, hanem az idõsebb korosz-
tálynak is tovább bõvíti az aktív
kikapcsolódási lehetõségeit. Dol-
gozunk a szintén itt megvalósuló
Meseparkon, amelyet imádni fog-
nak a gyerekek, de számos szóra-
koztató attrakció lesz, ami végre a
fürdõn kívüli szabadidõ eltöltést
is megoldja.

– Kisgyermekes anyukaként
nyilván nagyobb érzékenységgel
követi a családosok számára kí-
nált lehetõségek bõvítésének fo-
lyamatát. Talán kevesen tudják,
de az új strandi és fedett vízi
gyermekvilágnak Ön a szülõje,
mind a beruházás indítását, mind
annak elnevezését tekintve. A
megvalósult fejlesztés mennyire
azonos az álmaiban szereplõvel?

– Az ötlet egy, persze nagyon
fontos dolog, a megvalósítás vi-
szont már sok ember lelkiismere-
tes, kitartó munkáján alapul. Úgy
vélem, széles összefogással, gon-
dos munkával olyan vízi gyermek-
birodalmat tudtunk létrehozni,
mely a térségben is egyedülálló, és
az eddigi érdeklõdés egyértelmû-
en azt mutatja: jól jelöltük ki a fel-
adatot, remekül sikerült a végre-
hajtás. A családok figyelmének
felkeltése, itt tartása nem kis
munka, de talán elmondhatjuk,
hogy Zalakaros ebben élen jár.

Büszkék a városi és térségi

Deutschné Lang Erika

GÓLYAHÍR
A születéseket illetõen csodásan indult ez esz-

tendõ városunkban. Sok örömhírrõl számolhatunk
be ugyanis a Kedves Olvasóknak! 

Elsõ városi babánk az évben Szabadics Márton
József, aki 2014.01.03-án látta meg a napvilágot.
Édesanyja Szabadicsné Rádi Éva, édesapja Szabadics
Zoltán, s testvérei is nagyon várták érkezését.

Szirmai Annika 2014.01.06-án érkezett anyukája
Szilágyi Judit, apukája Szirmai Attila és nagytesója,
Szirmai Gábriel nagy örömére. 

Domonkos Cintia 2014.01.12-én érkezett. Anyu-
kája Bódi Szilvia, apukája Domonkos Zoltán. 

Bogdán Flóra Veronika 2014.01.13-án született,
anyukája Kiss Veronika, apukája Bogdán József és
tesója, Olivér már nagyon várták õt.

Szerkesztõségünk nevében is minden elképzel-
hetõ szépet és jót kívánunk a kicsiknek és családja-
iknak, kívánjuk, hogy mindenkinek sok-sok öröme
teljen az apróságokban!

INTERJÚ A VÁROS AL

PILLANATOK AZ EZÜST KLUB ÉLETÉBÕL
Dús programokkal zárult az óév és kezdõdött az új az Ezüst Klub életében.
December elején a hagyomány szellemében hozzánk is ellátogatott a Mikulás;

meghitt karácsonyi ünnepségünket december 18-án rendeztük meg az Aranyszar-
vas étteremben, vendégünk volt Novák Ferenc polgármester és Tóth János, akik
rövid beszéddel köszöntötték a tagságot. A vacsora a klubvezetés ajándéka volt.

Programjaink az iskolában folytatódtak a Szilágyi Cukrászda bejgli készítõ be-
mutatójával, borkóstolóval és méz termékek bemutatójával.

Január 2-án az iskola aulájában tartottuk óév búcsúztató, újév köszöntõ klub-
napunkat, vendégeink Novák Ferenc polgármester és Süslecz Árpád képviselõ vol-
tak. Itt jelentette be Süslecz Árpád képviselõ meglepetés ajándékát: mangalica
disznótoros vacsorára invitálta a klub tagjait. Rövid, tréfás jelenetekkel és versek-
kel szórakoztattuk a tagságot, pezsgõs, virslis vacsora után élõzenével záróráig állt
a bál.

Január 15-i klubnapunkon a klubvezetõ rövid tájékoztatója után viccözön követ-
kezett, vidám, kacagtató órákat éltünk át, majd következett a képviselõ úr által
felajánlott vacsora, melyen a mangalicát hõsi halottnak nyilvánítottuk. Verssel kö-
szöntük meg a házigazda nemes cselekedetét.

Pataki Jánosné
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A fürdõ életében vállalt szere-
pet Kötõ Attila alpolgármester is: õ
a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. ügydöntõ
felügyelõ bizottságának elnöke-
ként követte a város életében meg-
határozó fürdõ munkáját.

– Büszkén mondhatjuk el, hogy
sikerült az évek óta tartó vendég-
létszám csökkentést megállítani,
majd visszafordítani a fürdõn. Ez
jórészt a mindenki által látható fej-
lesztéseknek köszönhetõ, a gazda-
ságos mûködtetésben azonban
nagy szerepet játszottak a társaság
mûködési költségei racionalizálása
érdekében megtett lépések, átszer-
vezések, melyeknek részese voltam
én is. Képletesen a vendégek kö-
zött tologatott talicskák idõszaká-
ban bõséges optimizmussal célként
az évenkénti vendégszám csökke-
nés mérséklését tartottuk elérhetõ-
nek.  Az eredmény várakozásaink-
nál jobb lett, de azért hátradõlni
még koránt sem lehet. 

Jó lépésnek tartom, hogy az ön-
kormányzat a fürdõ üzemeltetésé-
be adta át a korábbi Sport Szállót. E
lépés mellett elõször én kardoskod-
tam, örültem, hogy a testület is el-
fogadta a javaslatot. Az elmúlt évet
a Fürdõ Vendégház remek ered-
ménnyel zárhatta, s nem mellesleg
munkahelyeket is teremtettünk a
szálló „életre keltésével”. 

– Szerintem az Ön nevéhez
ma már egészen egyértelmûen

kapcsolódik a térkõ gyártás elin-
dulása. Sikertörténetrõl van ma
már szó, pedig elsõ hallásra so-
kan idegenkedtek az ötlettõl.

– Amikor a város útjainak
rendbetétele kapcsán szembesül-
tünk az aszfaltozás egyre emelke-
dõ árával, javasoltam, hogy vizs-
gáljuk meg a térkövezés lehetõsé-
gét.  Sok utánjárást követõen vé-
gül a testület támogatta a saját
gépvásárlást, s eredményesen tud-
tunk kapcsolódni az akkor induló
közmunka programhoz is. Ma már
azt mondhatjuk, hogy a Karos
Park új tevékenységi ágát hoztuk
létre. A kft. gépparkjának egyéb
bõvítése nem jelentette a régiek
üzemben tartásának probléma
megoldását. Idõszakonként na-
gyon sok gondot okozott a régi
gépek mûködtetése, többször  a
kft. munkatársainak kreativitása
jelentette a megoldást. Új eszkö-
zök tervezett beszerzését folytat-
ni kell, a cég teljesítményének po-
zitív megítélése a 2014. évi költ-
ségvetésben is vissza kell, hogy
tükrözõdjön.

– Az elmúlt év igen komoly ki-
hívása volt a megváltozott hulla-
dékgazdálkodási törvényhez tör-
ténõ igazodás. Ennek munkafel-
adatait Ön látta el. Hogyan érté-
keli a változásokat?

– A hulladékgazdálkodásban
változott a jogszabályi környezet,

változtak a piacon lévõ szolgálta-
tók. Jogos igényként merült fel a
testületben, hogy kiemelt figyel-
met fordítsunk a változásokra.
Vezetésemmel bizottság került
felállításra, s jelentõs feladatok
hárultak jegyzõasszonyra is. Hosz-
szú elõkészítõ munkával és egyez-
tetések sorozatával olyan szerzõ-
dést sikerült aláírni a Zalaispa
Zrt.-vel, melynek elõnyeit ma is él-
vezzük. Nekünk, itt élõknek kéz-
zelfoghatóan ez annyit jelent,
hogy az elmúlt években környeze-
tünkhöz képest közel csak felét fi-
zettük a kommunális hulladék el-
szállításáért.  Idõközben a lakossá-
gi hulladékudvar létesítése is elér-
hetõ közelségbe került.  A hulla-
dékudvar létesítésével a remé-
nyek szerint szinten tudjuk tarta-
ni a díjakat, ez szerintem ma egy

igen komoly eredménynek számít.
– A közbiztonság témája nem

áll Öntõl távol, hiszen hosszú éve-
kig a karosi rendõrõrsöt igazgatta.
Nem véletlen, hogy a kamerarend-
szer mûködtetésével kapcsolatos
kérdések tisztázásában Önre bíz-
ták a koordináló szerepet.

– Igen, ez valóban testhezálló
feladat volt számomra. Örömmel
mondhatom, hogy nemcsak a rend-
szer teljes korszerûsítését sikerült
megoldanunk. Zalakaros mindig is
büszke lehetett arra, hogy a béke
szigeteként tartják számon, mely
nyilván turisztikai szempontból
nem kis vonzerõt jelent. A rend-
szer átalakítása még inkább erõsíti
a város ezen elõnyét. A rendszer
költséghatékonyan bõvíthetõ is,
melyre jó esélyt ad az a civil szer-
vezet képviselõjeként általam irá-
nyított és kidolgozott pályázat,
mely nyolc környezõ település köz-
biztonsági helyzetet is tudja erõsí-
teni.

Arra a kérdésre: vajon ki milyen
évet kíván a városnak 2014-re,
Deutschné Lang Erika úgy vála-
szolt: az eddig elért eredmények
szinten tartását, a megkezdett be-
ruházások sikeres befejezését sze-
retné, s azt az összefogást, mely az
elmúlt évben városi, kistérségi és
térségi szinten jellemezte
Zalakarost és a környezõ települé-
seket, nagyon szeretné ebben az
évben is megtartani, sikerré ková-
csolni. Kötõ Attila ez évre társadal-
mi és gazdasági stabilitást kíván –
hangzott a válasz.

összefogásra, eredményekre

Kötõ Attila

Egy újabb kiállítás megnyitójára került sor
a zalakarosi könyvtár szervezésében 2014. ja-
nuár 15-én. A Móra iskola rajz szakos tanára,
Erheticsné Kuklek Krisztina hozta el képeit,
hogy megmutassa azokat mind tanítványai,
mind az érdeklõdõ zalakarosi lakosság, mind
az üdülõvendégek számára. 

A kiállítást az intézmény igazgatónõje,
Grófné Csatos Andrea nyitotta meg. Elmond-
ta, hogy nehezen szánta rá magát az alkotó,
hogy mások számára láthatóvá tegye képeit,
hiszen azok elsõsorban tanító szándékkal ké-
szültek. Ezért nem véletlenül kapta a kiállítás
a Kísérletek és tanulmányok címet sem. Az is-
kola Gyöngyvirág csoportja Szabadicsné Ma-
daras Katalin vezetésével kedves népi gyer-
mekjátékot adott elõ köszönetül. 

Horváthné Nagy Elvira

Kísérletek és tanulmányok

POLGÁRMESTEREIVEL
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– Egyáltalán nem áll tõlem tá-
vol a fõzés, hiszen, ahogy monda-
ni szokás: a szakmát alulról, az ala-
poknál kezdtem. Zalaszántói szü-
letésû révén, a hozzánk közeli
Keszthely vendéglátó ipari szak-
középiskolájában végeztem, s ott
szereztem szakmai felsõfokú ké-
pesítést, majd német és angol
nyelvvizsgát. Utóbbiakat már
munka mellett, hiszen szinte az is-
kolából kikerüléstõl dolgoztam is.

– Több szálloda nyitásánál bá-
báskodhatott az eltelt évtizedek-
ben, a karosi MendDan szakmai
vezetõjeként ismertük meg az
Ön nevét itt a városban. De mi
történt ez elõtt, után?

– A  keszthelyi Helikon Szálló
étteremében pincérként kezdtem
a szakmát. Dolgoztam a hévízi
Aqua Hotelben teremfõnökként,
egy kis nyári kitérõvel a gyöngyö-
si Betyár Csárdában üzletvezetõ-
ként, majd a hévízi Rogner Hotel
nyitásakor az ottani étteremveze-
tõ helyettesi állást fogadtam el.
Ott voltam a hévízi Európa Fit
megnyitásánál is, elfogadva a fel-
kínált étteremvezetõi állást.
Utóbbi munkák során rengeteget
tanultam én magam is, fõként
szemléletben, minõségben voltak
mások ezek a hotelek. Nem a
„nyughatatlanság” vezérelt egy-
egy váltás során, hanem inkább az
újabb kihívások motiváltak. Soha
nem úgy fogadtam el egy állást,
hogy esetleg onnan másokat
„kitúrtam” volna. Megtisztelt,
amikor egy-egy szálloda indítása-
kor rám gondoltak, hiszen ezzel
jelezték: a szakmában van nevem.

– A MenDan Hotel élén két-
szer állt: egyszer az étteremveze-
tõi, másodszor pedig hotel igaz-
gatói státuszában. A hotel szaká-
csai rengeteg díjjal, minõsítéssel
büszkélkedhettek már az Ön ve-
zetése alatt is, de a szálloda is
épp az Ön igazgatása idején
nyerte el Az Év Szállodája címet,
illetve a vendégek által adomá-
nyozható „Legbarátságosabb
szálloda” elismerést is. 

– Büszke vagyok ezekre a cí-

mekre, de legfonto-
sabbnak mindig köz-
vetlenül a vendégtõl
érkezõ elismeréseket
tartottam. Eddigi
utolsó szálloda nyi-
tásom Zamárdiban a
négycsillagos Hotel
Wellamarin volt. A
balatoni kitérõ után
tulajdonosi felkérés-
re visszatértem a
MenDanba. Amikor
a szállodát átvette a
Hunguest Hotels,
ajánlatot kaptam ve-
zetõ helyettesi állásra, amit azon-
ban nem fogadtam el. Ezt követõ-
en több megkeresés érkezett hoz-
zám az ország más pontjairól, töb-
bek között Gyõrbõl, de fontolgat-
tam ausztriai szállodavezetést is.
Szinte ugyanekkor keresett meg a
város vezetése a turisztikai egye-
sület elnöki tisztsége betöltésére
való felkérésével, s végül ez utób-
bi mellett döntöttem.

Hat éve élünk Zalakaroson, a
munkám jóval régebb óta ideköt.
Leánykánk, Anna most nagycso-
portos, nem szívesen szakítottuk
volna ki ebbõl a kis közösségbõl
õt, ez is a maradás mellett szólt
akkor. S persze az újabb kihívás.

– Az egyesület élén mi az,
amit az elõzõ évekbõl kamatoz-
tatni lehet?

– A turizmusban dolgoztam
eddig is, mindennapi kapcsolatom
volt a vendégekkel. Ebbõl nem is
engedtem egyébként, a személyes
kontaktust ugyanis mindennél
fontosabbnak tartom! A szállo-
dákban rengeteg programot kel-
lett szerveznünk, s a feladat itt
sem más. Kollégáim felkészült, lel-
kiismeretes, kreatív munkatársak.
Az egyesület munkájában egyéb-
ként elnökségi tagként korábban
is részt vettem, tehát annak fel-
építése, tevékenysége semmiképp
sem volt idegen számomra. Az
egyesület megalakulása utáni elsõ
évét a tervezés, útkeresés jelle-
mezte. Ki kellett választanunk a
csak ránk jellemzõ sajátosságokat,
ezek alapján határozni meg fel-
adatainkat. A jelenben a kezde-
tekkor megszabott irányzatok
megvalósításán és új lehetõségek
kidolgozásán fáradozunk. Bevéte-
leink növelése érdekében az ön-
kormányzati támogatás mellett
nonprofit cégünkkel  vállalkozói
tevékenységet is folytatunk. A

megtermelt nyeresé-
get  turisztikai fel-
adatokra forgatjuk
vissza.

– Milyen tapasz-
talatokkal fogott
hozzá az egyesület
idei évi munkája
megtervezésének?

– Elsõsorban a
programjainkat kel-
lett végiggondol-
nunk; azt, vajon
szükségesek-e ennek
a városnak a nagy-
koncertek, nagyren-

dezvények, melyeknek idõtarta-
ma alatt ugyan tele a Dísz tér és
annak környéke, de az egy-két
órás vendégeket utána már nem
látjuk. Erre a kérdésre sajnos nem
találtunk egyértelmû  választ. Az
idén a zenepavilonos elõadások
számának lecsökkentése mellett
döntöttünk. A rendezvény sátor
környékére koncentráljuk a törté-
nések zömét. Bár büdzsénk kisebb

a tavalyinál, a rendezvénytéri
fesztiválok száma pályázati támo-
gatásokkal növekedni fog. Ilyen
többek között a testvérvárosi ta-
lálkozó is, melyre  júniusban kerül
sor. 

Büszke vagyok arra, hogy két
saját rendezvényünkkel, a tuning
találkozóval és a Kannavirág Szé-
pe választással hatalmas sikert ér-
tünk el.  Ezt folytatni szeretnénk,
bár én tudom, látom, hogy a kollé-
gáimnak ebben legalább egy havi
elõzetes munkája van benne. De
ezek a rendezvények vitathatatla-
nul ide kötõdnek. Ugyanakkor ko-
moly feladat hárul ránk abban,
hogy a környéket, leginkább a Kis-
Balatont is be tudjuk vonni min-
den eddiginél erõsebben a kínála-
tunkba. A Kis-Balaton körüli ke-
rékpárút vonal megvalósítása a
nagy álmom, az elõkészítõ mun-
kákat már el is kezdtük. Ha ez
megvalósul ez év végéig, akkor
azt mondom, óriási lépést tettünk
elõre!

Zalakarosról jöttem
CZIMONDOR NÁNDOR, A TURISZTIKAI EGYESÜLET ELNÖKE

Sokat gondolkodtam: milyen
jó dolguk is lehet azoknak a nõk-
nek, akiknek a párja ért a kony-
hamûvészethez is;  otthon egy
fõnyeremény lehet a vendéglá-
tásban jártas férfi.

Hogy ez mindenütt így van-e,
nem tudom, de, hogy Czimondor
Nándoréknál sokszor foglalja el a
konyhát a férj, az biztos.
Czimondor Nándor a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület elnökeként
dolgozik jelenleg, hosszú évek
azonban a vendéglátáshoz kö-
tötték, s bizony tudását otthon is
nagyon szívesen kamatoztatja. 

Czimondor Nándor
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A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Közösségi Ház szer-
vezésében 2013. január 25-én megrendezésre került a városi amatõr
labdarúgó bajnokság, melyen ezúttal öt csapat mérte össze tudását. Az
együttesek körmérkõzéses formában csaptak össze egymással.

Az idei bajnokságra vendégként meghívásra került a Kanizsai Energe-
tika csapata, ahol sok régi ismerõst, egykori zalakarosi focistát is megtalál-
tunk, bízva abban, hogy játékukkal emelik a torna színvonalát. Az izgal-
mas, végletekig kiélezett küzdelemben a torna végére 3 csapat is kilenc
pontot ért el, köztük az egymás elleni eredményekbõl összeállított mini
tabella döntött a Zalakaros (Kiss János, Török Tamás, Szûcs Attila, Vékony
Zsolt, Jankovics Attila, Schmidt Péter, Bognár Ottó) javára, második helyen
a Kanizsai Energetika, a harmadikon pedig a fiatalokból álló Karosi Passz
végzett. Ezúttal csak a negyedik hely jutott a címvédõ Szent Orbán Boro-
zó csapatának, míg az ötödik a Karos Spa csapata lett.  

A szervezõk a torna I-III. helyezettjeit serleg díjazásban részesítették. A
legjobb kapusnak Novák Andrást (Karosi Passz), a legjobb mezõnyjátékos-
nak Kelemen Attilát (Kanizsai Energetika) választották. A gólkirályi címet
Vékony Zsolt (Zalakaros) szerezte meg.

A díjakat a szervezõ Közösségi Ház nevében Stégli János sportszerve-
zõ adta át.

– bognár –

A tornára 16 csapat nevezett,
akik közül kettõ nem érkezett meg.
Gyors szervezést követõen sikerült
a zalakarosiakból kiállítani egy má-
sodik csapatot (Zalakarosi
Fenoménok) is, így egy háromcsa-
patos és 3 négycsapatos csoport-
ban 15 együttes szállt harcba a vég-
sõ gyõzelemért. A Hervis Kupára
megyénk több településérõl (Zala-
egerszeg, Nagykanizsa, Lenti,
Zalacsány) is érkeztek csapatok. A
sorsolás szeszélye miatt mindkét
csapatunk egy csoportba került a
decemberi harmadik Szemere csa-
patával összekerülve, így a feladat
már a csoportkörben fel volt adva.
Némi meglepetésre ezt az akadályt
mindkét csapatunk sikerrel vette, el-
sõ helyen a Zalakarosi Fenoménok,
míg másodikon a Zalakaros I. jutott
a negyeddöntõbe.

A negyeddöntõben sajnos
Zalakaros I. csapatának ismét nem
termett babér, a Fenoménok azon-
ban megmutatták, hogy nem ér-
demtelenül jutottak a csoportból
tovább, és végül hetesekkel beju-
tottak a négy közé is. Az elõdöntõ-
ben a decemberi gyõztes Almalé
megállította a csapat menetelését,

így a harmadik helyért azzal a RAP
csapatával mérkõztek, akik
Zalakaros I. csapatát is búcsúztat-
ták, és decemberben is bejutottak a
négy közé. Küzdeni tudásból és
csapatszellembõl is kiválóan vizsgá-
zott az együttes és végül sima gyõ-
zelemmel szerezte meg „beugró-
ként” a harmadik helyet. A
zalakarosi Fenoménok tagjai vol-
tak: Bognár Ottó, Farkas Vilmos,
Karácsony Gábor, Jámbor Balázs,
Imrei Balázs, Szabados Gyula, Illés
Imre, Olasz Zsolt.

A döntõben az Almalének lehe-
tõsége volt megvédeni a címét,
azonban ez nem sikerült, így végül
a Lentibõl érkezõ SASI-BENZ lett a
gyõztes. 

A legjobb játékos cím Berke Bá-
lint (RAP) birtokába, a legjobb ka-
pus ismételten Kirchner Aladár
(Almalé) lett, míg a gólkirályi címet
9 góllal Farkas Vilmos (Zalakarosi
Fenoménok) érdemelte ki.

A dobogósok kupával, illetve a
Hervisnek köszönhetõen focilabdá-
val gazdagodtak, melyeket Deutsch
Szabolcs, a torna fõszervezõje
adott át. 

– b.o. –

BORVERSENY
A Dél-Zalai Hegyközség 2014. március 29-én (szombat)

Nagyradán a Kultúrházban tartja a soron következõ termelõi bor-
versenyét. 

A borversenyen való általános részvételi feltételek megegyeznek
az elõzõ évivel, azaz a borok bírálatát szakértõkbõl álló bizottság vég-
zi, amely értékelés alapján oklevelet ad ki. Aki a borversenyen részt kí-
ván venni, annak fajtánként 2 db mintát kell leadni. 

Leadási idõpont és helyszín: 2014. március 24. – március 27-ig 8-
16 óráig. – Nagyrada, Kossuth 51. (Hegyközség iroda)

Ezután nevezést nem fogadunk el! 
A borversenyre a mintákat 0,75 l-es üvegpalackban kérjük leadni!

Egy minta bírálati díja 500 Ft, minden további minta 300 Ft. Az üve-
geket kérjük címkével ellátni a következõk szerint: a termelõ neve, cí-
me, évjárata, fajtája, és termõhelye.

FELHÍVÁS A ZALAKAROS VÁROS BORA CÍM 
ELNYERÉSÉRE

A borverseny keretében minõsítik azokat a borokat is, ame-
lyek pályáznak a Zalakaros Város bora cím elnyerésére. 

Zalakaros Város fehér bora illetve vörös bora cím, elnyerési
feltételei a következõk: 

• elõzetes bejelentkezés a Közösségi Háznál (2014. március
21-én 16:00-ig), 

• elõzetes helyszíni mintavétel lehetõsége (elõzetes egyez-
tetés alapján);  

• a fehér bor esetében Zalakaros közigazgatási területén
termett szõlõbõl készült bor, amelybõl legalább  500 liter
áll a termelõ rendelkezésére (egy edényben) a verseny idõ-
pontjában;

• a vörös bor esetében a Zalakaros Térsége Egyesült Hegy-
község települései területén termett szõlõbõl készült bor,
amelybõl legalább 500 liter áll a termelõ rendelkezésére
(egy edényben) a verseny idõpontjában;

• származási bizonyítvánnyal (hegybírótól) és OBI vizsgálat-
tal rendelkezik, a szakmai zsûri ajánlását bírja. 

• város bora versenyen résztvevõknek összesen 3 db mintát
kell leadni

Egyéb feltétel: a cím elnyerése esetén a termelõ hajlandó az
önkormányzat számára a kívánt mennyiséget elõre egyeztetett
áron eladni.

Info: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Közösségi Ház intézmény egysége
Mobil: 30/983-3944

Férfias küzdelmek
HERVIS KUPA

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a decemberi Hervis
torna után az újév elején is megrendezésre került a férfiak számára
kiírt Hervis Kupa. Sajnos a hölgyek versenyére a rossz idõjárás és a
veszélyes utak miatt nem került sor. 

Városi amatõr labdarúgó
bajnokság
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VÉRADÁS
A Megyei Vöröskereszt nagykanizsai Szervezete 2014. február

11-én 10:00 és 14:00 óra között az ORVOSI ÜGYELETEN Zalakaros,
JEGENYE SOR 8. szám alatt véradást tart, melyre várják az önként
jelentkezõket!

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk

lakosságát, hogy 2014. márci-
us 20-23. között Zalakarosra
látogatnak németországi
partnerte lepülésünknek,
Puchheimnek a polgárai.

Vendégeinket családoknál
szállásoljuk el.

Kérjük mindazokat, akik-
nek szándékuk van- a kölcsö-
nösség jegyében-a már 23 éve
tartó kapcsolatban továbbra
is részt venni vagy újonnan
belépni, azok ez irányú szán-
dékaikat jelezzék személyesen
a Zrínyi u. 2 szám alatt az I.
emeleten a 2. számú irodában
(Közösségi Ház intézményegy-
ség irodájában) vagy telefo-
non (0036-30/983-3944).

Köszönettel:

Grófné Csatos Andrea
intézményvezetõ

Programok
Február 14.: Valentin napi éjszakai élményfürdõs buli Dj Luxyval a

siófoki Palace Disco rezidensével, egyedi hang és látványtechnika- Sztár-
vendég: By The Way – Zalakarosi Fürdõ.

Február 15. (szombat) 09.00: Zalakaros és Térsége Termál Amatõr
Labdarúgó Kupa – Zalakaros, Általános Iskola.

Február 15. (szombat) 17.00: Fáklyás, gyertyafényes romantikus sé-
ta a Parkerdõben – Zalakaros, Parkerdõ.

Március 8.: A 7 Vezér Történelmi Kalandparkban „Asszonyok nap-
ja” – 7Vezér Történelmi Kalandpark.

Március 8.: A By The Way együttes fellépése a Hotel Karos Spa-ban
– Hotel Karos Spa****superior.

Március 8.: Városi amatõr asztalitenisz verseny Általános Iskola tor-
naterme.

Január-Február, Téli sportok délutánja 13.00: 
„ Sportolj és Nyerj” (szombat vagy vasárnap, amikor a hóviszonyok

megfelelnek a program megrendezéséhez) – Zalakaros, Parkerdõ

Január-Március: Zalakaros és Térsége teke csapatbajnokság (tavaszi
forduló) – Zalakomár, Teke pálya.


