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Romantikus hangulatot garantált Zalakaros Valen-
tin napján a szerelmeseknek, illetve azoknak, akik
ezen a napon kiemelten ünnepelték szeretteiket.

A szállodák romantikus kínálata és koncertjei
mellett a Zalakarosi Fürdõ ez évi elsõ éjszakai él-
ményfürdõjével várta a vendégeket. Az est során
fellépett az X-Faktor sztár együttese, a By The Way.
A négy fiatalember hatalmas sikert aratott; az

együttes mellett népszerû volt a fürdõ szauna szol-
gáltatása is, különösen a szauna szeánszok bizo-
nyultak keresettnek.

A Valentin-napi hétvégén a Közösségi Ház is meg-
szervezte immár hagyományosnak számító fáklyás
felvonulását, melyet ez évben izgalmas programként
tüzes íjászat egészített ki. Utóbbi során a Kanizsai
Íjászklub tagjai tartottak „tüzes”  bemutatót.

Kiegyensúlyozott költség-
vetési év elé néz a város 2014-
ben, ez derült ki azon a közel-
múltban zajlott ülésen, melyen
a képviselõ-testület elfogadta
a város idei évi büdzséjét.

Az önkormányzat 1 milli-
árd 366 millió forinttal gaz-
dálkodhat idén. Ha az elõzõ
évek adatait vizsgáljuk, jól
látható, hogy az összeg fo-
lyamatos emelkedést mutat:
2012-ben  1 milliárd 94 millió
forint, 2013-ban 1 milliárd
132 millió forintos fõösszegû
költségvetést fogadtak el a
képviselõk.

– 2013-hoz viszonyítva
több mint  20 %-os a növe-
kedés – jelezte Novák Ferenc
polgármester. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Kiegyen-
súlyozottan

VALENTIN-NAP VÁROSSZERTE

ÁmorRomantika és Ámor tüzes nyilai
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Manninger Jenõ, a Zala megyei
közgyûlés elnöke a Széchenyi Prog-
ramiroda által szervezett progra-
mon ismertette a 2014-2020-as eu-
rópai uniós ciklusra vonatkozó fel-
adatokat és terveket. 

Elmondta, hogy Hévíz központ-
tal Közép-Európa legnagyobb
gyógy-, egészségturisztikai rekreáci-
ós központját szeretnék létrehozni,
mely Zalakarostól Zalaszentgrótig, a
Balatontól Zalaegerszegig húzódna,
magába foglalva a zalacsányi,
kehidai fejlesztéseket is. Kiemelten
fontos egy nagy térségû fejlesztés-
ben gondolkodni, hiszen így lehet
nemzetközi színtéren nagyobb
vonzerõt elérni, s még jobb marke-
tingmunkát végezni. A gazdasági és
területi programokat jól kiegészít-
heti a vidékfejlesztési program is a
helyi termelõk vendéglátásba törté-
nõ bekapcsolásával, a kis települése-
ken pedig a falusi-, a kerékpáros- és
bakancsos-, valamint zarándokturiz-
mus fejlesztésével.

Keszthelyen és környékén a kul-
turális turizmus áll a marketing köz-

pontjában, a Festetics családhoz
köthetõ lovasturizmussal és a Feste-
tics termékcsalád megteremtésével.

Manninger Jenõ hozzátette:
már készítettek elõzetes megvaló-
síthatósági tanulmányokat a
lovasközpontra, a balatoni zagyte-
rek sétánnyá alakítására, valamint a
hévízi lefolyó – Kis-Balaton térsé-

gére öko- és vízi turizmusra vonat-
kozóan. Emellett azonban fontos a
gazdasági övezetek fejlesztése is.
Errõl is készült már tanulmány, így a
sármelléki ipari park, az egyetemi
innovációs park, s a Balaton mellet-
ti üzleti-szolgáltató park kiépítésé-
rõl. Ez lehet szerinte az a pillér, ami-
re a fejlesztéseket alapozni lehet –
mondta. Dr. Nemes Andrea Éva, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Ter-

vezéskoordinációért Felelõs Állam-
titkárság Turisztikai és
Vendéglátóipari Fõosztályának ve-
zetõje a turizmus helyzetérõl és
versenyképességének növelésérõl
tartott elõadást. Elmondta, hogy

tavaly a turizmus 166,4 milliárd fo-
rint bevételt hozott, ebbõl a külföl-
di rész 106,4, a belföldi 60,4 milliárd
volt. A SZÉP kártya jelentõs szere-
pet játszott a vendégek számának
és a vendégéjszakák növekedésé-
ben. A jövõben szeretnék az eddigi
eredményeket jelentõsen növelni,
minden tekintetben, hogy Magyar-
ország 2024-re, a tervidõszak végé-
re az egyik legnépszerûbb fogadó-
területté váljon. A fejlesztésekre
szükség van, hiszen csak azok által
lehet új vendégkört megcélozni. Az
új eu-s ciklusban egyébként mint-
egy 250 milliárd forint turisztikai
pályázati forrás áll majd hazánk
rendelkezésére.

Pálinkás Róbert, a Helikon kas-
télymúzeum igazgatója a nagysza-
bású, összesen 2,2 milliárd forintos
pályázati beruházásairól beszélt, ki-
emelve, hogy nem csak a kastély,
hanem a park is teljesen megújul.
Fodor Márk, a Taverna Pince Kft.
ügyvezetõje A térségi marketing és
a marketing projektek kiépítése
címmel tartott elõadást, dr. Csite
András, a HÉTFA Elemzõ Központ
Kft. ügyvezetõ igazgatója pedig
Hévíz, Zalakaros, Keszthely és a Ba-
laton – egészségturizmus alapú tér-
ségfejlesztési program kialakításá-
nak és megvalósításának lehetõsé-
gei Zalában címmel osztotta meg
gondolatait a jelenlévõkkel.

MEGHÍVÓ!
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõtestülete tájékoztatja a la-
kosságot, üdülõtulajdonosokat, hogy

2014. február 24-én (hétfõn) 18,00 órai kezdettel
a helyi általános iskola (Liget u. 28.) aulájában 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart, melyre minden érdeklõdõt tisztelettel vár.

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges – kérdéseiket (névvel és  cím-
mel ellátva) elõzetesen juttassák el a hivatal titkárságára leg-
alább 3 munkanappal a fórum idõpontja elõtt (Február 19., szer-
da 12 óráig). Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy annak érdeké-
ben, hogy a lakosság minél szélesebb köre véleményt formálhasson,
közérdekû észrevételeit, javaslatait megoszthassa a képviselõ-testü-
lettel és a hivatal képviselõivel, a lakossági fórumra a következõ ke-
retszabályok érvényesek: egy hozzászóló legfeljebb két alkalom-
mal szólalhat fel. Az elsõ megszólaláskor a kérdezõ, hozzászóló
mondanivalójának idõtartama maximum öt perc lehet. A máso-
dik hozzászólásra, kérdések feltételére kettõ percben van lehe-
tõség.
Kérjük a tisztelt lakosságot a fórum szabályainak betartására.

Tanácskozás a Festetics-kastélyban
A MEGYE TURIZMUSÁBAN ZALAKAROS HÚZÓEREJÉRE IS SZÁMÍTANAK

Zala megye turizmusának fejlesztésérõl tartottak konferenciát a
keszthelyi Helikon kastélymúzeumban, a tanácskozáson a helyi ter-
vek mellett az országos idegenforgalmi eredmények és elképzelések
is szóba kerültek.  A tanácskozáson felkért elõadóként vett részt vá-
rosunk képviseletében Novák Ferenc polgármester, aki városunkat,
valamint a Zalakarosi Fürdõ legújabb fejlesztéseit mutatta be a meg-
hívott vendégek elõtt.

ÍRJUNK RAJZHOZ VERSET, ZENÉT!
A Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár 

intézmény városi és iskolai könyvtára 

VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET 
Varga Attiláné mûvésztanár mûveihez 

A képek megtekinthetõk a könyvtárban (Zalakaros, Liget u. 28.), 
a könyvtár honlapján (zalakarosiblokk.hu). 

Tartalmi és formai követelmények:
Vers: max.1 gépelt (A/4, Times New Roman, 12-es betû, 1,5 sortáv)
vagy kézzel írt (jól olvasható) oldal. Próza: max. 3 gépelt (A/4, Times
New Roman, 12-es betû, 1,5 sortáv) vagy kézzel írt (jól olvasható) oldal.

Kizárólag máshol meg nem jelent írásmûvekkel lehet pályázni! 
Egy pályázó maximum egy verssel és/vagy egy prózával pályázhat. 

Beadási határidõ: 2014. március 28.
Cím: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár 

8749 Zalakaros, Liget u. 28. vagy konyvtar@zalakaros.hu
A pályázatokat jeligével ellátva kérjük leadni. 
A jeligét külön borítékban vagy fájlban leadva kérjük, ahol szerepel: a
választott kép sorszáma, melyrõl a pályázat készült, mû címe, a szerzõ
neve, címe, korcsoportja, elérhetõsége (telefon és/vagy e-mail) 
Kategóriák: I. 1-4. évfolyam, II. 5-8. évfolyam, III. 9-12. évfolyam, IV. fel-
nõtt korcsoport. A legjobb alkotások kategóriánként kerülnek díjazás-
ra. A díjátadás idõpontja: 2014. április 11.  A díjazottakat telefonon
értesítjük. Bõvebb információ: Tel.: 06-30/631-1526.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Természetesen a pályázati tá-

mogatások növelik a fõösszeget,
de nem szabad elfelejteni azt sem,
hogy mindeközben a mûködéshez
nyújtott kormányzati támogatá-
sok csökkentek, tehát összességé-
ben emelkedõ tendenciát mutat-
nak a gazdálkodási lehetõségek.

A polgármester a kormányzati
támogatásról szólva rámutatott:
2012-ben 309.655 ezer fo-
rint, 2013-ban 115.936 ezer
forint, 2014-ben 181.336
ezer forint jutott a város-
nak. Igaz, 2012-ben még az
iskola mûködtetését is tá-
mogatta az állam; 2014-ben
pedig a Zalakarosi Kistérség
Többcélú Társulása norma-
tíváját is a székhely önkor-
mányzatnak kell lehívnia,
majd átadnia a társulás ré-
szére, tehát ez az összeg is
a városi büdzsében jelenik meg. Az
Önkormányzati Hivatal mûködési
támogatását szintén a székhely te-
lepülés kapja közvetlenül, nem pe-
dig a társult önkormányzatok lakos-
ság arányosan, mint az elmúlt év-
ben. Említésre méltó új elem a
konyha mûködtetéséhez az állam-
tól kapott több mint 18 millió forin-

tos hozzájárulás. 
– Költségvetésünkben jelentõs

tétel az idegenforgalmi adó utáni
1,5 forintos támogatás, amely 210
millió forintban realizálódik a ter-
vek szerint 2014-ben. Az adózta-

tásból származó bevételt a költ-
ségvetés közhatalmi bevételként
nevesíti, melyet 321. 131 ezer fo-
rintra terveztük.  Ebbõl a legna-
gyobb tételek a 140 millió forint
idegenforgalmi adó, valamint a 111
millió forint iparûzési adó –
mondta Novák Ferenc.

A számokat vizsgálva az látható,

hogy 2014-ben az elõzõ évhez vi-
szonyítottan kevesebb összeggel
gazdálkodhat a turisztikai egyesü-
let. Arra a kérdésre, ennek vajon mi
az oka, a polgármester azt mondta:
az önkormányzat és a turisztikai
egyesület kapcsolatát egy megálla-
podás szabályozza, mely alapja a tá-
mogatásnak. Ezen felül még két
millió forintot szavazott meg a tes-
tület, illetve pályázatokban lévõ
még jelentõs marketing források
felhasználását javasolják, melyek év
közben realizálódnak. Ugyancsak az
egyesületnél tervezett beruházások
egy részét az önkormányzat valósít-
ja meg. A célszerû felhasználás stra-
tégiáját a turisztikai egyesület már
az üzleti tervében kidolgozta.  

Az idén is különített el összeget
a testület a civil szervezetek és a
sportegyesületek támogatására:
mindösszesen 15 millió forint áll ren-
delkezésre. Ezen felül a rendezvé-
nyeikhez, találkozásukhoz, próbáik-
hoz a helyszíneket és a megbízási
díjakat is biztosítja az önkormány-
zat.

Kérdésünkre: vajon a rezsicsök-
kentés az önkormányzat számára
mekkora összegû megtakarítást je-
lentett, a polgármester úgy vála-
szolt: a rezsicsökkentés alapvetõen
a lakosságot érinti, az önkormány-
zatot kevésbé. Ugyanakkor a lakos-
sági szemétszállítás tekintetében jól
érzékelhetõ spórolást jelentett a
2013. július 1-tõl érvényesített ár-
csökkentés.

A 2014-es év költségvetését, de
általában az évet is erõsen megha-
tározza két nagy projekt végrehaj-
tása.

A „Termáltó és Ökopart” projekt
ugyanis a megvalósítás szakaszába
lép a tavasz folyamán, melyet az
önkormányzat szeretne a nyár vé-
gére befejezni.

A mûvelõdési ház építésénél a
bontási, tereprendezési munkák
folynak, valamint – nem ilyen látvá-
nyosan – a kiviteli tervek készülnek.
Ezt követi az engedélyezési eljárás,
az energia ellátás biztosítása.  A
bontást, a bontási anyag deponálá-
sát az idegenforgalmi szezon indu-
lása elõtti idõszakra tervezték.  Az
építkezés indítását, annak ütemezé-
sét pedig az önkormányzat pénz-
ügyi helyzete és a pályázati lehetõ-
ségek fogják meghatározni. 

NYERTES PÁLYÁZATOK
Pályázat címe                                                                                   Állapota              Támogatási összeg       Projekt összktsg    Megval. éve

Zalakaros fürdõ sétány felújítása, elárusító hely, információs
pont létrehozása NYDOP 3.1.1/C-09-2009-0006 Elszámolt 49 998 700 Ft 59 047 214 Ft 2010
Pedagógiai informatikai infrastruktúra fejlesztése a zalakarosi
Móra Ferenc Ált. Iskolában TIOP 1.1.1-07/1-2008-0381 Elszámolt 6 850 000 Ft 6 850 00 Ft 2011
Egészséges fürdõvárosért TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0549 Elszámolt 6 240 200 Ft 6 240 200 Ft 2011
A Zalakarosi Óvoda fejlesztése NYDOP 5.3.1/A-10-2010-0004 Elszámolt 74 018 358 Ft 81 742 621 Ft 2011–2012
Zalakaros, közvilágítás korszerûsítése KEOP-5.3.0/A/09-2010-0306 Elszámolt 7 037 500 Ft 14 075 000 Ft 2011
Zalakaros – fenntarthatóság és turizmus
NYDOP-4.1.1/D-11-2011-0006 Elszámolt 30 451 477 Ft 33 841 741 Ft 2012–2013
Termáltó és Ökopark NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 Megvalósítás alatt 280 000 000 Ft 387 639 996 Ft 2014
Cycle in a network HUHR/1101/1.2.2/1007 Megvalósítás alatt 475 000 Euró 500 000 Euró 2014
Fejlett környezetvédelmi technológiák megvalósítása 
és szabadon történõ kreatív kutatás, tanulás a közvilágítás Megvalósítás alatt 174 633 Euro 183 824 Euró 2013–2014
példáján (LED) SI-HU-2-2-016
7/2011. (III.9.) BM rendelet szerinti Önkormányzati feladatellátását
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elõirányzatból
származó, Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésérõl Elszámolt 15 000 000 Ft 22 352 000 Ft 2012
– Sportudvaron multifunkcionális sportburkolat
Magyar Labdarugó Szövetség labdarúgó pályaépítési 
program – iskola melletti sportudvaron kisméretû mûfüves Elszámolt 9 100 000 Ft 13 000 000 Ft 2012
(grund) pálya 12x24 (14*26 m) építése
Termál- Völgy- Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai 
Szolgáltató Hálózat NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0004 Megvalósult 21 957 042 Ft 25 831 814 Ft 2012
Kerékpáros központ építés Zalakaroson
Termál- Völgy- Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai 
Szolgáltató Hálózat NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0004 Megvalósult 849 982 Ft 999 979 Ft 2013
Kerékpárút átvezetés Zalakaroson
Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthelyen és 
a Zalakarosi kistérségben NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 Megvalósult 66 200 000 Ft 71 601 242 Ft 2013–2014
Zalakaros autóbusz pályaudvar Közösségi közlekedés komplex 
fejlesztése Keszthelyen és a Zalakarosi kistérségben Megvalósítás alatt 26 000 000 Ft 27 927 794 Ft 2014
NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 Zalakaros 11 buszöböl + 9 váró

Összesen: 788 593 159 Ft 956 296 801 Ft

Kiegyensúlyozottan
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– 2010-ben, a kétharmados fel-
hatalmazással bíró Fidesz-KDNP
kormány eltökélt szándéka volt,
hogy helyreüsse azt a csorbát,
amelyet a korábbi szocialista kor-
mányok okoztak a magyar család-
támogatási rendszerben – mondja
Manninger Jenõ. – Tovább kell lát-
nunk az orrunknál és észrevenni,
hogy mindez a népességfogyás
veszélyét növeli, amit nem enged-
hetünk meg magunknak.

– Mit kell tudni a családi adó-
kedvezményrõl?

– Országunk gazdasága szeren-
csére már elég erõs ahhoz, hogy
támogassa a gyermekeket nevelõ
családokat. A családi adózással 1,1
millió szülõ mintegy 234 milliárd
forint adókedvezményt tud érvé-
nyesíteni évente. Ez a jövõben
már az egészségügyi- és nyugdíj-
járulékból is érvényesíthetõ lesz.
Emellett a kismamákat alkalmazó
vállalatok két évig járulékmentes-
séget élveznek a kismama után. A
GYES-rõl visszatérõ anyákat pedig
minden munkaadónak kötelezõ
visszavenni állásukba. A korábbi
szocialista kormányok nem védték
a gyermeket vállaló nõket, sajnos
ez meg is látszik a születési rátá-
kon.  Természetesen, nem csak a
gyermeket vállaló anyák munka-
helyét kellett megvédeni, hanem
új bölcsõdei férõhelyeket is létre
kellett hozni. A cél az volt, hogy a

gyermekek napközbeni ellátását és
az édesanyák munkába állását is se-
gítsük, mert elfogadhatatlan az,
hogy a gyermekvállalás automatikus
elszegényedést hozzon magával.

– A kormány úgymond „lepo-
rolta” a Babakötvényt is, amely a
2006 után született gyermekek-
nek fog majd felnõtt korukban
életkezdési támogatást nyújtani.
Mit takar pontosan az új konst-
rukció?

– 2006-ban igen szerencsétle-
nül indította el az akkori balolda-

li kormányzat a Babakötvényt, so-
kan nem is éltek vele. A mostani
változat amellett, hogy arra ösz-
tönzi a szülõket, hogy a gyerek
számára takarékoskodjanak, ezt
állami támogatással ki is egészíti,
és hozzájárulhat az ország gazda-
sági stabilizációjához is. A dolog

lényege, hogy a szülõk nyitnak
egy úgynevezett Start-számlát a
Magyar Államkincstárnál, amely
automatikus, 19 éves futamidejû,
mindenki számára egységes kama-
tot fizetõ állampapírba, egész
pontosan a Babakötvénybe kerül
befektetésre. 

– A legtöbbet szóba került
családtámogatási intézkedés
mégis a GYED Extra bevezetése,
amely aztán megosztotta a poli-
tikai közvéleményt. Gurmai Zita,
az MSZP nõtagozatának elnöke

televíziós nyilatkozatában elis-
merte, hogy eltörölné a GYED
Extrát, majd pártja visszakozott.
Mi errõl a véleménye?

– A képviselõasszony magát és
pártját minõsítette akkor, amikor
a kormány családtámogatási rend-
szerét parasztvakításnak minõsí-

tette ugyaneb-
ben az interjú-
ban. Szerintem
sokkal fonto-
sabb az, hogy a
kormány dön-
tött arról, hogy
újra a gyermek
3 éves koráig
adja a GYES-t,
és ez 175 ezer
magyar édes-
anyának jelent
érdemi segítsé-
get. A GYED
Extra pedig azt
jelenti, hogy
két gyereknél
párhuzamosan
két GYES és
GYED is kapha-
tó. Valamint,
hogy a gyermek

egy éves korától úgy is lehet dol-
gozni, hogy nem kell lemondani a
családtámogatási ellátásról. Az új
rendszer magába foglalja a diplo-
más GYED-et is, amely lehetõvé
teszi, hogy a felsõoktatásban ta-
nulók is kapják a juttatást gyer-
mekvállalás esetén. Így elmond-
hatjuk, hogy a nyugdíjak értéké-
nek megõrzése mellett egy másik
ígéret is teljesült: lényegesen több
segítséget nyújt a kormány a
gyermeket vállalóknak.

Õ. R.

Középpontban a magyar családok
A kormány 2010 óta az egyik leglátványosabb eredményeit a csa-

ládtámogatási rendszer megújításában érte el.  A családi adókedvez-
mény mellett bevezették a GYED Extrát, a kismamák adókedvez-
ményét, az ingyen tankönyv lehetõségét, több bölcsõdei férõhelyet
hoztak létre és kedvezõbb kondíciókkal látták el a Babakötvény
konstrukciót. Manninger Jenõvel, a térség kormánypárti országgyûlé-
si képviselõjével beszélgettünk.

A Zalakarosi Magánszállásadók Egyesü-
lete (ZAMAE) lassan 3 éve próbálja segíteni
és összefogni a szobakiadók tevékenységét.
Egyik legfontosabb sikerünk, hogy tagjaink
kedvezményes fürdõbelépõt biztosíthatnak
vendégeink számára. Munkánkat a Turiszti-
kai Egyesület mindvégig aktívan támogatta.
Így jelenhettünk meg szóróanyagainkkal
vásárokon, kiállításokon. Két alkalommal mi
biztosítottunk szállást városunkba érkezõ
újságíróknak, orvosoknak. Ezzel próbáltuk a
zalakarosi szobakiadókat tovább népszerû-
síteni. 

Jelenleg egyesületünk 25 aktív taggal
mûködik. Az ebbõl befolyó tagdíj (5.000
Ft/tag/év) nem tudja fedezni költségveté-
sünket. Az Önkormányzat támogatásával
tudtunk eddig is dolgozni. Mivel a ZAMAE
utazásszervezéssel nem foglalkozik, így
szállóvendéget közvetíteni nem tudtunk és

ezután sem tudunk. Talán ez is volt az oka,
hogy a kezdeti nagy érdeklõdés irántunk
idõvel alábbhagyott.

Ilyen kevés taglétszám mellett nem vár-
hatjuk el a város vezetõitõl, hogy olyan ösz-
szeggel támogasson minket, ami aktív fej-
lesztéseket tegyen lehetõvé. On-line piac
(internet) fogja meghatározni a turizmus jö-
võjét, így a miénket is. Ebben pedig csak
együtt tudunk elõre lépni.

Ígéretet kaptunk Czimondor Nándor úr-
tól, hogy a Turisztikai Egyesület az eddiginél
még aktívabban fogja munkánkat támogat-
ni. Egyeztettünk arról, hogy önállóan, de a
Turisztikai Egyesületen belül aktív tagként
képzeljük el jövõnket. Fontos, hogy mun-

kánkat és költségvetésünket velük össze-
hangolva végezzük. Sajnos a „sült galam-
bok” elszálltak már, pedig még mindig tát-
va van a szánk. Csak együtt tudunk a turiz-
mus aktív szereplõi maradni.

Kérjük a kedves magánszállásadókat,
hogy csatlakozzanak hozzánk!

FIGYELEM!

ZAMAE taggyûlés 2014.02.28. 18 órakor a
Zrínyi utcai volt KÖZGÁZ épületben.

Nem csak a tagokat, de minden karosi
szállásadót szeretettel várunk!

Varga Balázs elnök

Tisztelt Magánszállásadók!
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– Hogyan került elõször kap-
csolatba magyarokkal, mi az elsõ
emlékezetes története Zalaka-
rossal kapcsolatban?

– Zalakarosiakkal elõször
Asperhofenben találkoztam, az
akkori polgármester Szirtes Lajos
és Tóth Ferenc látogatása alkalmá-
ból. Több zalai település is ausztri-
ai testvértelepülést keresett, ab-
ban az idõben állami szinten is tá-
mogatták a két ország települése-
inek kapcsolatfelvételét. Nagyon
hamar összebarátkoztunk és ha-
mar megszerettem a közvetlensé-
güket, amivel hozzánk viszonyul-
tak. A több mint 20 évvel ezelõtti
viszontlátogatásom alkalmából,
emlékészem, lenyûgözött a fürdõ,
az emberek közvetlensége és a
természet szépsége. Mindezek
még ma is elvarázsolnak
Zalakaroson.

– Amikor nem a testvérvárosi
ügyeket intézi, mivel foglalkozik
Asperhofenben, illetve a szom-
szédos településen, Neuleng-
bachban? 

– Munkám szerint hivatalveze-
tõ vagyok Neulengbachban, ezen
az Asperhofen tõszomszédságá-
ban lévõ településen. 90 munka-
társ tartozik a kezeim alá, felada-
tom az õ munkáiknak a megszer-
vezése, a futó települési projektek
és fejlesztések menedzselése.
Asperhofenben a zalakarosi test-
vérvárosi referens vagyok, ezt a
feladatomat szívesen és büszkén
látom el. Szabadidõmben a
Neulengbach-Asperhofen-i fúvós
együttes tenortrombitása és el-
nökhelyettese vagyok.  Emellett a
helyi dalárdában is énekelek. Ami-
kor még marad szabadidõm, teni-
szezek, vagy kerékpározok. Nõs
vagyok, van egy lányom és egy fi-
am, mindketten házasok. Pillanat-
nyilag 2 unokám van, a harmadik
márciusban várható.

– Elégedett a településeink
együttmûködésével? Ön szerint
hol van még lehetõség a fejlõdés-
re?  

– A városaink közötti együtt-
mûködés a kulturális téren na-
gyon gazdag. A zenekarjaink köl-
csönös viszontlátogatása ennek az
együttmûködésnek az egyik kitel-
jesedése. Hiszem, hogy ezt az
együttmûködést kistérségi szintre
is emelhetnénk, kapcsolódási pon-

tok lehetnének az energia, az ok-
tatás, a képzés, saját magunk és
termékeink piacra vitele, piacosí-
tása. Fontosnak érzem a lakosok
egymással való kapcsolatépítését
is. Sajnos mi osztrákok nem beszé-
lünk magyarul, itt van bepótolni
valónk, de az általam ismert ma-
gyar barátaim kiválóan beszélnek
németül. 

– Ismert Ön elõtt, hogy tele-
pülésünk iskolái együttmûköd-
nek. Az Ön felesége épp annak
az iskolának a vezetõje, akivel

szoros a kapcsolat. Mi a vélemé-
nye a gyerekeknek rólunk, ma-
gyarokról? 

– Azok a gyerekek, akik részt
vettek a tavalyi zalakarosi rajzpá-
lyázaton, jól ismerik Zalakarost. A
gyõztes diák személyesen is volt
Zalakaroson, az egész családja el
volt bûvölve az ott látottaktól és
tapasztaltaktól. Szerintem a mi al-
sósainknak még nincsenek ismere-
teik a szomszédos országról és a
közös múltunkról, inkább a fel-
sõbb iskolások azok, akiket ez a
téma érdekelhet. Nem is rossz pro-
jektötlet ez a jövõre nézve! 

– Látogatása alkalmával meg-
állapodtak a városvezetéssel az
idei együttmûködésrõl. Mik a ter-
vek erre az évre?

– Május 9–11. között várjuk a
zalakarosi fúvós együttest és a hi-
vatalos delegációt Asperhofenbe,
a fúvós együttesünkkel adandó
közös koncertre, majd júniusban
az asperhofeni fúvósok és a hiva-
talos delegáció látogat el terveink
szerint a zalakarosi testvérvárosi
hétvégére. Bízom abban, hogy
ezen kívül lesznek még iskolai
projektjeink is, ezekkel kapcsola-
tosan is egyeztettem Zalakaroson
az igazgatónõvel.

Szécsényi Szabolcs

Zalakarosra jöttünk
VENDÉGÜNK LEOPOLD OTT, ASPERHOFEN ALPOLGÁRMESTERE

A közelmúltban városunkba
látogatott és a fürdõ gyógyásza-
ti részlegének átadásán is részt
vett Leopold Ott, ausztriai test-
vérvárosunk, Asperhofen alpol-
gármestere, külkapcsolati refe-
rense. Leopold Ott több mint 20
éve segíti a két város együttmû-
ködését, így kézenfekvõ volt,
hogy Zalakaros és Asperhofen
kapcsolatáról, illetve városunk-
ban szerzett tapasztalatairól kér-
dezzük õt.

Leopold Ott

február 22. „Farsangfarka” Busók, maszkok, subák és gubák 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
március 1. „Orrunk fogjon cinegét !...” – 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69

Tavaszköszöntõ mókák a csípõs idõben
március 7. Nõnapi bál a Betyár csárdában; Betyár Csárda Betyár Csárda: +36 93 540 180

Sztárvendég: Soma
március 8. A 7 Vezér Történelmi Kalandparkban 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69

„Asszonyok napja”
március 8. A By The Way együttes fellépése Hotel Karos Spa****superior Hotel Karos Spa****superior: +36 93 542 500
március 8. Városi amatõr asztalitenisz verseny Általános Iskola tornaterme BLOKK, +36 30 983 3944
március 13. Ifjúsági hangverseny Általános Iskola Általános Iskola; +36 93 340 367
március 14. A Kõszívû ember fiai – filmvetítés Aphrodite****HotelVenus*** Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
március 15. VIII. Egry József túra Újudvar Lõrincz Sándor: +36 30 546 9564
március 15. Sólyomröptetés a Hotel Karos Spa udvarán Hotel Karos Spa****superior Hotel Karos Spa****superior: +36 93 542 500
március 15. Nemzeti ünnep Batthyány szobor BLOKK, +36 30 983 3944
március 15. „Fel a várba ! – ez a forradalmi párbaj…” 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
március 22. Víz világnapja Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420
március 22. Termelõi piac avatás Gyógyfürdõ tér Zalakaros Város Önkormányzata és Innovatív 

Dél – Zala Vidékfejlesztési Egyesület 
március 22. Sámánlakodalmas program 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
március 23. Zalakaros és térsége teke bajnokság, díjátadó Zalakomár BLOKK, +36 30 983 3944
márc. 26-27. Móra Napok Általános Iskola Általános Iskola; +36 93 340 367
március 29. Don Giovanni opera a Budapesti Utcaszínház Hotel Karos Spa****superior Hotel Karos Spa****superior: +36 93 542 500

elõadásában a Színházi Világnap alkalmából
március 29. Tavasz a birtokon…- ismerkedés egy nagy 

gazdaság tavaszi tennivalóival - kézközelbõl 7Vezér Történelmi Kalandpark Aphrodite****Hotel Venus***: +36 30 383 59 69
a Garabonciás Farmon

MÁRCIUSI PROGRAMOK ZALAKAROSON
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Civil bál
A Karosi Civilek Egyesülete elsõ

alkalommal szervezett civil bált a
településen. Az iskolában tartott
mulatság Tar Lászlóné szervezõ sze-
rint a korábbi Vöröskeresztes bálok
hagyományát igyekezett feléleszte-
ni, a rendezvényre meghívást kap-
tak azok, akik rendszeres véradó-
ként segítik a szervezet munkáját.
A véradókat a rendezõk köszön-
tötték is (képünkön), a bálozóknak
a Bottal-fogó együttes adott nívós
mûsort, a batyus bál pedig egészen
hajnalig tartott.

Jókedvû felvonulással, ötletes jelmezekkel farsangoltak a Móra-is-
kola diákjai a közelmúltban. A jelmezeket most is inkább az alsósok
öltötték magukra szívesebben, de a Diákönkormányzat által szerve-
zett játékos vetélkedõn és bulin már az iskola apraja-nagyja részt
vett. A szülõi felajánlásoknak köszönhetõen rengeteg tombola aján-
dék is gazdára talált, a jókedvû délután tánccal zárult.

Farsang az iskolában MESEMONDÓ
VERSENY

A Nagykanizsa Piarista Iskola
az idén is megszervezte nagy-
csoportos óvodásoknak szóló
mesemondó versenyét „Legked-
vesebb mesém címmel”. Ezen a
találkozón a zalakarosi óvodát a
Pillangó csoportos Czimondor

Anna és Varga Márkó, valamint
a Katica csoportból Nyári Bene-
dek képviselte. A gyerekek a
magyar népmesék gazdag tár-
házából vett meséket adtak elõ
óvodás társaiknak, a megjelent
szülõknek, a felkészítõ óvodape-
dagógusoknak.

Óvodásaink sikerrel szere-
peltek. Közülük Varga Márkó
A Palkó szamara címû mese
elõadásával érdemelte ki a
zsûri különdíját egy szép me-
séskönyv formájában. Felké-
szítõje: Baloghné Fábos Éva.

Novák Ferencné

ÚSZÁS 
DIÁKOLIMPIA

Megyei döntõ, 2014. január 20.
Nagykanizsa

I. korcsoport 50 m-es fiú
gyorsúszás 5. helyezett: Olasz
Barnabás 2. osztály.

III. korcsoport „B” 100 m-es
leány gyorsúszás 6. helyezett:
Darnai Réka 6. osztály.

100-m-es leány hátúszás, 5.
helyezett: Turkovics Rebeka 7.
osztály.

50-m-es fiú mellúszás, 1.
helyezett: Koma Bence László
6. osztály.

50 m-es leány mellúszás, 3.
helyezett: Darnai Réka 6. osztály.

IV. korcsoport „B” 100 m-es
leány gyorsúszás, 3. helyezett:
Egry Miléna 7. osztály.

100 m-es leány hátúszás, 1.
helyezett: Egry Miléna 7. osztály.

MEGYEI ASZTALITENISZ
VERSENY

2014. január 13.
Egyéni verseny: fiú III–IV.  korcsoport
1. helyezett: Flórek Tamás
2. helyezett: Flórek Viktor
Csapatverseny: fiú I–IV. korcsoport
1. helyezett: Flórek Viktor – Flórek Tamás

VESZPRÉM MEGYEI DARTS 
DIÁKOLIMPIA TERÜLETI DÖNTÕ

2014. február 8.
Egyéni verseny: 
I–II. fiú korcsoportban:
IV. helyezés: Neumajer Gergõ 4. osztály
III–IV. leány korcsoport:
II. helyezés  Neumajer Kitti 7. osztály

ASZTALITENISZ
A Zala Megyei Asztalitenisz

Szövetség a Zala Megyei TOP 12
bajnoksághoz hasonlóan a me-
gyei bajnokságban versenyzõk
részére is megrendezte a TOP 12
bajnokságát. A nagykanizsai Bo-
lyai iskolában 2014. február 2-án
megrendezett versenyre a me-
gyei bajnokság 24 játékosát hív-
ták meg, akik 2 csoportban küz-
döttek meg a bajnoki címért. A
bajnokságon a Zalakaros és Tér-
sége SE négy asztaliteniszezõje
is ütõt ragadott.

Mindkét csoportban elõ-
ször négy darab 3 fõs csoport-
ban kezdõdtek meg a küzdel-
mek, ahonnét az elsõ két he-
lyezett jutott be a kieséses sza-
kaszba. Az erõsebb „A” cso-
portban versenyzõink közül
Halász Lajos és Takács Péter is
remekelt, hisz mindketten be-
jutottak a legjobb négy közé
is. A végjáték a Zala Megyei
TOP 12 küzdelmeihez hasonló-
an alakult, hiszen Takács Pétert
senki nem tudta legyõzni, míg
Halász Lajos a harmadik helyen
végzett. A „B” csoportban a
zalakarosi Kocsis Dénesnek si-
került Halász Lajos teljesítmé-
nyét lemásolnia, így õ is a har-
madik helyen végzett.

Játékosainknak ezúton is
gratulálunk, s reméljük, hogy
tudásukat a bajnokságban is
tudják kamatoztatni, sikereik-
kel megörvendeztetni a sport-
ág zalakarosi kedvelõit.
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A Közösségi Ház 2014. február
15-én rendezte meg a hagyomá-
nyos Kistérségi Amatõr Labdarú-
gó Kupát.

A Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében lebonyolított ver-
senyre a kistérség településeirõl 8
csapat nevezett, azonban
Balatonmagyaród csapata nem ér-
kezett meg, így a küzdelmek egy
négyes és egy hármas csoportban
kezdõdtek meg. A csoportokból az
elsõ kettõ helyezett jutott be az
elõdöntõbe. 

A kilátogató nézõk már a cso-
portkörben is végig kiélezett, küz-

delmes, de mégis sportszerû össze-
csapásokat láthattak. Városunk csa-
pata a csoportban valamennyi
mérkõzését megnyerte, így elsõ-
ként jutott be az elõdöntõbe. Mö-
göttünk Zalakomár végzett a má-
sodik helyen, míg a másik csoport-
ból elsõként Nagyrada, második-
ként a Szabadics Zrt. csapata kvalifi-
kálta magát az elõdöntõbe. A cso-
portelsõk menetelése itt sem sza-
kadt meg, így a döntõben
Nagyrada és Zalakaros csapatai
csaptak össze. Itt a fiatalság
(Nagyrada) már legyõzte a rutint
(Zalakaros), így a kistérségi kupa
Nagyradára került, de csapatunk-

nak sem kell szégyenkeznie. A kis-
döntõben Zalakomár diadalmasko-
dott, így övék lett a harmadik hely.  

A verseny szervezõi a dobogó-
sokat kupadíjazásban részesítették,
valamint díjazták a legjobb játéko-
sokat is. A torna gólkirálya a nagy-
radai Anda Roland lett, a legjobb
kapusnak Kiss Jánost (Zalakaros), a
legjobb játékosnak pedig Csöndör
Zoltánt (Szabadics Zrt.) választot-
ták. A díjakat Novák Ferenc
Zalakaros Város Polgármestere, a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társu-
lás elnöke adta át. Képünkön
Novák Ferenc a gyõztes Nagyrada
csapatával és a díjazottakkal.

SAKK
Várakozáson felül teljesít

a 2013/2014. évi megyei sakk
csapatbajnokságban szerep-
lõ Zalakaros és Térsége SE
sakk szakosztálya.

Az október 13-án 8 csa-
pattal rajtoló megyei sakk
csapatbajnokság elsõ fordu-
lójában városunk csapata
Zalaszentgrótra látogatott és
magabiztos 8:2 arányú gyõ-
zelmet aratott. Az október
27-i 2. fordulóban nem sike-
rült a szép hazai bemutatko-
zás, minimális 4,5:5,5 arányú
vereséget szenvedtünk a Za-
la Volán II. csapatától. Ide-
genben azonban nagyon
megy csapatunknak, hisz a
harmadik fordulóban is nagy
arányú gyõzelmet arattunk
(9:1), ezúttal a Keszthelyi
Spartacus II. vendégeként. A
negyedik fordulóban Tapolca
III. csapatát fogadtuk, és arat-
tunk 1 pontos gyõzelmet,
melynek köszönhetõen négy
forduló után 27 ponttal, 4,5
pontos elõnnyel vezetjük a
bajnokságot Zala Volán II. és
Lenti csapatai elõtt.

Az elért eredményekhez
ezúton is gratulálunk, s re-
méljük, hogy a folytatás is
hasonlóan sikeres lesz.

TEKE
A tekések újévi elsõ ver-

senyére Vonyarcvashegyen
került sor, ahol ezúttal az
amatõr csapat indult a
Hollósi emlékversenyen.

Az amatõr tekézõk 18 csa-
patos mezõnyében városunk
amatõr tekézõi (Török László,
Horváth Ferenc, Vékony
Zsolt, Szilágyi István) remek
teljesítménnyel az elsõ helyen
végeztek, így sorozatban har-
madik alkalommal nyerték
meg e tornát, hazahozva ez-
zel a vándorserleget.  

Ez a siker annak is köszön-
hetõ, hogy játékosaink az
egyéni versenyen is remekel-
tek, az összfák tekintetében
Vékony Zsolt a második, míg
Horváth Ferenc a harmadik
helyet szerezte meg.

Játékosainknak ezúton is
gratulálunk, s reméljük, hogy
az áprilisban befejezõdõ kis-
térségi amatõr bajnokság
végén is hasonló sikerekrõl
számolhattunk be.  

Kistérségi Amatõr
Labdarúgó Kupa 2014

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy 2014. március 20-23. között Zalakarosra látogatnak né-

metországi partnertelepülésünknek, Puchheimnek a polgárai.
Vendégeinket családoknál szállásoljuk el.
Kérjük mindazokat, akiknek szándékuk van – a kölcsönösség jegyében – a már 23 éve tartó kapcsolat-

ban továbbra is részt venni vagy újonnan belépni, azok ez irányú szándékaikat jelezzék személyesen a Zrí-
nyi u. 2 szám alatt az I. emeleten a 2. számú irodában (Közösségi Ház intézményegység irodájában) vagy
telefonon (0036-30/983-3944).

Köszönettel:

Grófné Csatos Andrea intézményvezetõ
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BORVERSENY
A Dél-Zalai Hegyközség 2014.

március 29-én (szombat) Nagyradán
a Kultúrházban tartja a soron követ-
kezõ termelõi borversenyét. 

A borversenyen való általános
részvételi feltételek megegyeznek az
elõzõ évivel, azaz a borok bírálatát
szakértõkbõl álló bizottság végzi,
amely értékelés alapján oklevelet ad
ki. Aki a borversenyen részt kíván
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 0,75l-es
üvegpalackban kérjük leadni! Egy min-
ta bírálati díja 500 Ft, minden további
minta 300 Ft. Az üvegeket kérjük cím-
kével ellátni a következõk szerint: a
termelõ neve, címe, évjárata, fajtája,
és termõhelye.

FIGYELEM!
Felhívás a Zalakaros Város Bora

cím elnyerésére

A borverseny keretében minõsítik
azokat a borokat is, amelyek pályáz-
nak a Zalakaros Város bora cím elnye-
résére. Zalakaros Város fehér bora il-
letve vörös bora cím, elnyerési feltét-
elei a következõk: 

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

• elõzetes helyszíni mintavétel lehe-
tõsége (elõzetes egyeztetés alapján);  

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

• a vörös bor esetében a Zalakaros
Térsége Egyesült Hegyközség telepü-
lései területén termett szõlõbõl ké-
szült bor, amelybõl legalább 500 liter
áll a termelõ rendelkezésére (egy
edényben) a verseny idõpontjában;

• származási bizonyítvánnyal (hegy-
bírótól) és OBI vizsgálattal rendelkezik,
a szakmai zsûri ajánlását bírja. 

• város bora versenyen résztvevõk-
nek összesen 3 db mintát kell leadni

Egyéb feltétel: a cím elnyerése ese-
tén a termelõ hajlandó az önkor-
mányzat számára a kívánt mennyisé-
get elõre egyeztetett áron eladni.

Info: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde,
Közösségi Ház és Könyvtár

Közösségi Ház intézmény egysége
Mobil: 30/983-3944 

KÖLTÖZÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a zalakarosi

Közösségi Ház bontási munkálatai miatt a Fõ
út 6. szám alatti 

festékbolt lebontásra kerül.

Az üzletet a Gyógyfürdõ tér 6. szám alatt
találhatják meg a leendõ vásárlók, a már 

megszokott áruválaszték mellett.

A ZALAKAROSI VÁROSI ÉS ISKOLAI

KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA

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


