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Nyárzáró partit tartottak
ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS 2014

Nyárzáró bulit tartott augusztus közepén a Zalakarosi Turisztikai Egyesület. A Gyógyfürdõ téri
kétnapos „bónusz-parti” a kanizsai gólyalábasok és fúvósok
közremûködésével zajlott, a vá-

rosunkban tartózkodó vendégek
örömmel fogadták a programsorba beillesztett plusz rendezvényt.
Megijedni nem kell: ez a program korántsem az utolsó nyári

rendezvénye a városnak, sõt, biztosíthatunk mindenkit, hogy az
õszi idõszak is izgalmas kikapcsolódást kínál majd. A részleteket a
12. oldalon található programajánlónkban olvashatják.

Minõségi borokat is díjaztak
Hatalmas sikerrel zajlott az
idei Zalakarosi Bornapok rendezvénysorozat, több ezren
fordultak meg a Gyógyfürdõ
téren és a Dísz téri programokon a rendezvény ideje alatt.
A borünnep a hagyományoknak megfelelõen idén is a legjobbnak ítélt nedûk díjazásával
vette kezdetét. Új, folytatásra
azonban mindenképp érdemes
eleme volt ugyanakkor a program
bevezetésének a borok megáldása, melyre a Városházán került
sor. A borokra Kovács István református lelkész mondott áldást,
reméljük, jövõre ennek a jeles pillanatnak a nagyközönség is tanúja lehet a Gyógyfürdõ téren.
Az áldást követõen a Da
Bibere lovagrend tagjai, a város
képviselõi és meghívott vendégei
a Gyógyfürdõ térre vonultak, ahol
Novák Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket és adta át

a Város Bora kitüntetõ díjat az arra érdemesnek ítélt nedûnek, illetve a bor készítõjének.
A megtisztelõ címet ezúttal a
Bazsó Pincészet (képviselõje Ta-

kács László), a Cezar Winery (képviselõje Császár István) és Balogh
László borainak adományozták.
(A bornapok képes beszámolója a 7. oldalon látható.)

Császár István, Takács László és Balogh László borai bizonyultak
idén a legjobbnak. Fent: a Nagykanizsai Fúvószenekar remek
hangulatot varázsolt a térre.

TISZTELT OLVASÓINK, TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Amint arról bizonyára
már értesültek, a köztársasági elnök október 12-re
tûzte ki az önkormányzati
választások
idõpontját,
amikor helyben dõl el a települések további irányításának kérdése.
2014. október 12-én Magyarországon egy napon
két választás kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselõk választása.
A megválasztott települési és nemzetiségi képviselõk immár öt esztendõre
kapnak bizalmat.
A választással kapcsolatos tudnivalókat, valamint a
városunkban immár hagyományosnak mondható jelölt
bemutatkozás lehetõségeit
a Helyi Választási Iroda vezetõje foglalta össze az
Önök számára.
A hasznos tudnivalókat
lapunk 2–3. oldalán olvashatják.
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselõk választására 2014. október 12-én kerül
sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket
felhívni néhány fontos tudnivalóra.
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgároknak továbbra is lehetõségük van a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár kérheti
• nemzetiséghez tartozásának
• szavazási segítség iránti igényének,
• személyes adatai kiadása megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

SZAVAZÁS A LAKÓHELYTÕL TÁVOL,
A BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYEN
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az
a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014. június 23-ig létesített tartózkodási helye érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitûzését követõen, legkésõbb a 2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követõen módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni,
2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az
átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl az átjelentkezési kérelme módosítását.

a) nemzetiséghez tartozás
SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár 2014. január 1-tõl kérheti nemzetiségi választópolgárként történõ nyilvántartásba vételét. A
választópolgár azon a településen szerepelhet a
nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.
A nemzetiségi választópolgárként történõ nyilvántartásba vételt 2014. szeptember 26. (péntek)
16-óráig kérhetik a választópolgárok.
b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élõ választópolgár 2014.
január 1-tõl kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthetõ tájékoztatót kapjon,
• az értesítõnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos
sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
A Braille írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2014. október 3. (péntek) 16óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem
2014. október 10. (péntek) 16 óráig nyújtható be.
Az ezt követõen beérkezõ kérelem hatálya már
csak a következõ általános vagy idõközi választásra
terjedhet ki.
c) személyes adatai kiadása megtiltása
A jelölõ szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai
választási kampány célokra átadásra kerüljenek,
2014. január 1-tõl adatainak kiadását a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Ezen kérelmeken kívül lehetõség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet a 2014. október 10-én (péntek) 16.00
óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján,
2014. október 12-én 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban
kérhetõ adatai pontos feltüntetésével (családi és
utónév, születési név, születési hely, anyja neve,
személyi azonosító, igénylés), az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben.
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve
ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetõk a
www.zalakaros.hu / Városháza / 2014.évi helyi önkormányzati választás, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.
A szavazóköri névjegyzékbe vételrõl szóló értesítõk választópolgárok részére történõ postázásának határideje 2014. augusztus 25.
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal választási irodája hétfõtõl-péntekig 8–16 óra között fogadja a tisztelt választópolgárokat.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a
Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:
Szabóné dr. Csányi Mariann, HVI vezetõ
93/340-100
Torma László, HVI vezetõ helyettes
93/340-100/104-es mellék
Tótivánné Dr. Kulcsár Edina, HVI informatikai
helyettes 93/340-100/125-ös mellék
Zalakaros, 2014. augusztus 8.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyzõ
HVI vezetõje

I. Jelölõ szervezetek nyilvántartásba vétele
1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitûzését követõen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D § értelmében a Területi
Választási Bizottság vagy a Nemzeti
Választási Bizottság – amelynél a jelölõ szervezetet bejelentették – veszi
nyilvántartásba.
2.) Aki független jelöltként kíván indulni az önkormányzati választáson, annak nem kell a Nemzeti Választási Bizottságtól vagy Területi Választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételét kérni!
II. Ajánlások számának megállapítása
A Helyi Választási Iroda vezetõje
2014. augusztus 18-án határozatban állapítja meg az egyéni listás és
az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz
szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások
számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi
adatai alapján kell megállapítani.
A határozat közzétételre kerül a
www.zalakaros.hu honlapon a Városháza / 2014.évi önkormányzati választás oldalon.
III. Ajánlóív igénylés
1.) Jelölõ szervezetek polgármester és képviselõ-jelöltjei
• Az NVB / TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek
ajánlóívet a Helyi Választási Irodától
(8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.).
• A Helyi Választási Iroda vezetõje
az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az
igénylõ részére.
• Ajánlóív igénylésre szolgál az A4
jelû „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány.
• A megfelelõen kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetõjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
• A nyomtatvány 3. oldalán a jelölõ szervezet képviselõjének neve és
aláírása rovatban az írhat alá, aki
• a jelölõ szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselõje vagy
meghatalmazottja
• az NVR-ben szereplõ képviselõtõl vagy meghatalmazottól származó,
írásbeli meghatalmazással rendelkezik.
• Az ajánlóív igénylõ nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra,
hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyûjtésére van lehetõség.
• Különösen figyelni kell arra,
hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
• A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezûleg kell
aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem
jogosult.
• A Helyi Választási Iroda valamenynyi ajánlóívet sorszámmal, valamint
hitelesítõ bélyegzõnyomattal lát el.
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Tájékoztató jelölõ szervezetek/
független jelöltek részére
• Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást
gyûjtõ polgár neve és aláírása.
2.) Független polgármester vagy
képviselõ jelölt
• A független jelölt a választást kitûzését követõen igényelheti az ajánlóívet
a Helyi Választási Irodától ((8749
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.).
• A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25én 8.00 órakor adja át az igénylõ részére.
• Ajánlóív igénylésre szolgál az A4
jelû „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány.
• A megfelelõen kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetõjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
• Az ajánlóív igénylõ nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek
darabszámát, ennek meghatározásakor
figyelemmel kell lenni arra, hogy egy
ajánlóíven 8 db ajánlás gyûjtésére van lehetõség.
• Különösen figyelni kell arra, hogy a
nyomtatványt a személyi okmányok
adatai alapján kell kitölteni.
• A nyomtatványt a jelöltként induló
személynek saját kezûleg kell aláírnia, a
jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
• A Helyi Választási Iroda valamennyi
ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítõ bélyegzõnyomattal lát el.
• Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást
gyûjtõ polgár neve és aláírása.
IV. Ajánlóívek átadása
• A Helyi Választási Iroda vezetõje
legkorábban 2014. augusztus 25-én
8.00 órakor adja át az igénylõ részére az
ajánlóíveket
• A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának elsõ napján és a továbbiakban
is, a választási irodában megjelenõ
igénylõk részére érkezési sorrendben
(ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es
nyomtatvány leadásának sorrendjében)
kell átadni az általuk igényelt íveket.
• Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:
• jelölõ szervezet NVR-ben rögzített
törvényes vagy meghatalmazott képviselõje,
• ezen személy által adott meghatalmazással rendelkezõ személy
• maga a jelölõ szervezet jelöltjeként
indulni szándékozó személy, és
• a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.
• Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelõzõen személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal
kell igazolniuk személyazonosságukat. E
dokumentumról a Helyi Választási Iroda
másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a

választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítõ iratanyagban elhelyez.
• Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenõrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegzõ lenyomatának meglétét.
• Az ajánlóívek kiadásáról minden
esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.
• Ajánlóívet a jelölt bejelentés idõszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00
óráig lehet igényelni.
• A korábban igényelt ajánlóívek
mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával - további ajánlóív is igényelhetõ,
ennek tipikus esete, például ha a leadott
ajánlóívek ellenõrzése során a választási
iroda megállapítja, hogy az érvényes
ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.
V. Ajánlásgyûjtés
A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 122. § - 123. § értelmében:
„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az
ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezûleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is
ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet
csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyûjtõ
személy feltünteti nevét és aláírását.
123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel - a jelölõ szervezet képviselõje
vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselõje
bárhol gyûjthet.
(2) Nem gyûjthetõ ajánlás:
a) az ajánlást gyûjtõ és az ajánló
munkahelyén munkaidejében vagy
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levõ személytõl a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának
teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
e) felsõoktatási és köznevelési intézményben,
f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.
(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére elõnyt adni vagy
ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet elõnyt, illetve nem fogadhat el elõnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
az ajánlási szabályok megsértésével
gyûjtöttek.”
VI. Jelölt bejelentése
• A jelöltet az ajánlóívek átadásával
kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre
illetékes választási bizottságnál.
• A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetõség
munkanapokon 8.00–16.00 óra között.
• A Jelölt bejelentésre szolgál a E2
jelû „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány.
• Az E2 jelû formanyomtatvány
aláírására vonatkozó szabályok:
• a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
• amennyiben a jelölt jelölõ szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölõ szervezet képviseletére jogosult személynek
is alá kell írnia.
• A megfelelõen kitöltött E2 jelû formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetõjének.
• A Helyi Választási Iroda vezetõje átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelû formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha
csatolják), azokat ellenõrzi, felhívja a bejelentõ figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésrõl átvételi elismervényt ad ki.
• A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet
állítani szándékozó jelölõ szervezet a
rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén
az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.
• A bírság összege minden be nem
nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, a bírság
összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal
adók módjára hajtja be.
• Mentesül, ha a jelölt, jelölõ szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig
leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyûjtöttek ajánlást mentesül
a bírság megfizetésének kötelezettsége
alól.
• A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentõ jelenlétében rögzíti
az informatikai rendszerben, errõl a bejelentõ részére átadás- átvételi jegyzõkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza
azon sorszámú ajánlóíveket, melyek
nem kerültek a választási irodának leadásra.
VII. Ajánlások ellenõrzése
• A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások
ellenõrzését
• Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az
ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és
választókerületek nyilvántartásának
adataival való összevetésével kell elvégezni.
• Az ajánlások ellenõrzését nem kell

tovább folytatni, ha bizonyossá válik,
hogy az érvényes ajánlások száma eléri a
jelöltséghez szükséges számot.
• Az ajánlások ellenõrzésének eredményérõl a választási iroda vezetõje tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.
• A jelölt nyilvántartásba vételérõl az
illetékes helyi választási bizottság dönt.
• A Helyi Választási Bizottság döntésérõl a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet illetve jelölõ szervezetet.
• A nyilvántartásba vételrõl hozott
határozat jogerõre emelkedése után
van lehetõsége a jelöltnek illetve jelölõ
szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba. A delegált tagok bejelentésére
szolgáló nyomtatványokat a nyilvántartásba vételrõl hozott határozattal
együtt juttatja el a választási iroda vezetõje a jelöltnek, illetve jelölõ szervezetnek.
A választási bizottság megbízott
tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
A választási bizottságnak nem lehet
tagja
a) a köztársasági elnök,
b) a háznagy,
c) képviselõ,
d) alpolgármester,
e) jegyzõ,
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
h) jelölt.
A Helyi Választási Bizottság megbízott tagja a megbízását követõ 5 napon belül tesz esküt a Polgármester
elõtt, ezt követõen kezdheti meg a
munkáját a Helyi Választási Bizottságban.
VIII. Szavazólap adattartalma
• A szavazólapon a jelöltek a Helyi
Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
• Ha a sorsolást követõen valamely
jelöltet nem vesznek nyilvántartásba,
vagy abból törölnek, a szavazólapon
szereplõ jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
• A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
• A szavazólapon a jelöltek, jelölõ
szervezetek adatait nagybetûvel, azonos betûtípussal és betûmérettel kell
feltüntetni.
• A szavazólapon a jelölõ szervezet
jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni.
• Ha a közös jelölt, a részt vevõ jelölõ szervezetek több jelkép feltüntetését
kérik a szavazólapon, azokat együttesen
kell a húsz milliméter magas és negyven
milliméter széles területen elhelyezni.
Zalakaros, 2014. augusztus 8.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyzõ
HVI vezetõ
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Ez alkalommal már a fürdõn is szemléztek
A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM ZSÛRIJE ÉRTÉKELTE A VÁROST
Városunk évrõl évre részt vesz
a Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenyen, melyre
az idén 263 település jelentkezett.
A megmérettetés során minden
alkalommal szakmai zsûri látogat
el a településekre, hogy saját tapasztalatai alapján ítélje meg az
ott folyó környezetszépítõ és
alakító munkát. Zalakaroson augusztus 6-án tett látogatást a
szakemberekbõl álló gárda.
A grémiumot az sem zavarta
munkájában, hogy a bejárásra szakadó esõben került sor.

A bizottságot – melynek tagjai
Lancsák Lajos nyugalmazott nagykanizsai fõkertész, Lancsákné
Kámán Terézia kertészmérnök és
Bankó Péter, a Magyar Turizmus Zrt.
munkatársa voltak – a polgármesteri hivatalban fogadta Novák Ferenc polgármester, Biczó Tamás, a
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõje és
Bors Mária, a kft. kertésze.
A polgármester tájékoztatta a
bizottságot az önkormányzati beruházásokról, a fejlesztési koncepciókról, valamint a lakosság, a vállalkozások és a civil szervezetek öszszefogásáról. A városgazdálkodási

A zsûri tagjai a fürdõn is megtekintették a virágágyásokat.

kft. vezetõje beszámolt a zöldfelületek nagyságáról, ápolásáról, a virágosításról, fásításról, az utcabútorzat állapotáról, a felújítási munkálatokról, a hulladékgazdálkodásról, a közmunkaprogramok környezetszépítõ szerepérõl.
A beszámolók után a zsûri meghatározott útvonalon haladt végig
és adott szempontsor alapján vizs-

gálta a látottakat. Az esõs idõjárás
sem szegte kedvüket, érdeklõdve,
jó hangulatban járta végig városunkat a bizottság. A város központi
részeit gyalogosan, a távolabbi
pontokat autóval járták körbe.
A Virágos Magyarországért Verseny Szervezõbizottsága új értékelési szempontsort és kritériumrend-

szert dolgozott ki az elmúlt évekhez képest, mely ettõl az évtõl
függ a települések lakosságszámától is. Ennek megfelelõen a településközpontot, közparkokat, intézmények környezetét, templomkertet, temetõkertet, vállalkozások
zöldterületeit, vendéglátó és szálláshelyek környékét, közlekedési
csomópontokat, kirándulóhelyeket,
lakóövezeteket, valamint új kategóriaként
a városkapukat, védett
területeket és a fürdõt
tekintették meg.
A szemle alkalmával nem csupán a virágosítás milyenségére
és minõségére figyeltek, hanem a településen található növényzet fáinak, cserjéinek
állapotát és az egyre
elõtérbe kerülõ fenntarthatóságot
is vizsgálták.
A települések pontozása után a
legjobbak közül választják ki azt,
aki a nemzetközi megmérettetésben is szerepelhet - tudtuk meg a
szemlebizottság elnökétõl.
A hazai eredményekre szeptember végéig kell várni.

Munkájuk érdemes a folytatásra
Bemutatta
polgármesterjelöltjét
és
képviselõjelöltjeit
Zalakaroson a Fidesz-KDNP helyi alapszervezete.
– Zalakaroson az eddigi városvezetés munkáját támogatjuk továbbra is, így a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje ismét Novák
Ferenc, a képviselõjelöltek között pedig szintén helyet kapnak az
eddigi Fidesz-támogatott képviselõk. A jelenlegi városvezetés komoly eredményekkel bizonyítja, hogy az általa megkezdett munka folytatásra érdemes – mindezt Manninger Jenõ
választókerületi
elnök
mondta a jelöltek bemutatásának sajtótájékoztatóján.
Manninger Jenõ az eredmények között kiemelte a turisztikai beruházásokat, a lakosságra
figyelõ, számukra fontos fejlesztéseket, valamint a fürdõ
vendégszámának növelését.
A jelölteket Novák Ferenc
mutatta be.
Mint mondta: választási gyõzelem esetén továbbra is a jelenlegi
alpolgármesterre, Deutschné Lang Erikára szeretné bízni az alpolgármesteri posztot. Deustchné Lang Erika a sportfejlesztéseket, a

politikai kapcsolatokat remekül koordinálta az elmúlt idõszakban,
munkájára továbbra is e téren számítanak.
Kötõ Attila külsõs alpolgármesterként tevékenykedik e ciklusban, a fürdõ felügyelõ bizottságának elnöke, a közbiztonságért és
a gazdasági ügyekért felelt, e feladatok a jövõben is rá várnának.
Süslecz Árpád és Böröcz József munkájára – mindketten
vállalkozók – ugyancsak számítanának a következõ ciklusban is. Velük kapcsolatban
Novák Ferenc a lakossággal való napi kapcsolattartást, lelkiismeretes törõdést emelte ki.
Új arc a csapatban Czimondor
Nándor és Olasz Zsolt. Elõbbi a
turisztikai egyesület elnökeként,
utóbbi vállalkozóként és a gyerekek foci edzõjeként ismert a
városban. Szakmai munkájukra,
empatikus képességeikre örömmel támaszkodnának a következõ ciklusban.
Deutschné Lang Erika elmondta: a csapat minden tagja
zalakarosi lakos és valamennyien a Fidesz-KDNP helyi alapszervezetének is tagjai, jelölésüket a tagság egyöntetûen támogatta.
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Újabb szakaszába léptek

a város nemzetközi kapcsolatai
TURISZTIKAI HOZADÉKKAL IS BÍRNAK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK
Sok szó esett már lapunk hasábjain is Zalakaros testvérvárosi
kapcsolatairól. Joggal teheti fel
bárki a kérdést: azon túl, hogy a
kultúra, a sport és a gasztronómia területén példás együttmûködés alakult ki a testvérvárosok
között, vajon turisztikai hozadéka van-e, lesz-e ezeknek a szövetségeknek? Egy idegenforgalmi szempontból meghatározó
szereppel bíró városban ez talán
valóban megalapozott felvetésnek tûnik. A kapcsolatok turisztikai hozadékáról Jámbor Tímea
stratégiai marketingvezetõ számolt be.
Mint mondta: bár a testvérvárosi kapcsolatok önkormányzati szinten indultak, a hivatalos, kulturális
és baráti kapcsolatépítés a mostani
városvezetés kitartó és lelkes munkájának köszönhetõen egy újabb
szakászába lépett, amikor már turisztikai színtéren is elkezdõdik az
együttmûködés. A turisztikai célú
munkában a marketing csapat veszi
ki a részét.
– Zalakaros számára a német
piac kiemelkedõ fontosságú, hiszen a város legtöbb külföldi vendégéjszaka-számát a német nyelvterületrõl érkezõ, Zalakarosban
gyógy-kúrát igénybevevõ vendégek adják. A partnertelepülési ta-

A prágai járatok érkezését is érdemes kihasználnia Karosnak.
lálkozó alkalmával a Sollinger
Reisen-nel vettük fel a kapcsolatot, akik a puchheimi csapat utaztatásáról gondoskodtak. Az utazási iroda kínálatában 2014 évig
nem szerepelt Zalakaros, 2015-ben
már a zalakarosi kúra is az iroda
kínálati paletta része lesz. Az
osztrák piacon, az asperhofeni delegációval történt egyeztetéseknek köszönhetõen hasonló kezdeményezés indult el – jelezte.
– A lengyel piac a Balaton régió
egyik legdinamikusabban fejlõdõ
külföldi küldõ területe. A régió-

ban a lengyel vendégéjszakák száma 20%-os növekedést mutat az
elõzõ év hasonló idõszakának
adataihoz képest. Városunk néhány fõs delegációja hivatalos volt
az Olesznói Városnapokra, melynek keretében tárgyalások folytak
a lengyel senior korosztály intenzív megszólítására. Elsõ, de a jövõbeni együttmûködést meghatározó eredmény annak a 45 fõs
olesznói nyugdíjas csoportnak az
érkezése, akik szeptember 8–13.
közötti idõszakban tartózkodnak
a városunkban. A csoport prog-

ramját a kezelések és a fürdõ szolgáltatásai mellett a Balaton régió
kínálta kirándulási és aktív idõtöltési lehetõségek gazdagítják.
Jámbor Tímea elmondta: bár cseh
területen nem rendelkezik testvértelepülési együttmûködéssel Zalakaros, nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a cseh piac is dinamikus növeke-

MÁR 380 HAZAI SZÁLLODA KAPOTT
HOTELSTARS-CSILLAGOKAT
Újabb nyolc szálloda minõsítésérõl döntött a
Hotelstars Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjegy Bíráló
Bizottsága, s ezzel 380-ra emelkedett a csillagok
használatára jogosult magyar hotelek száma. A szállodák között a zalakarosi Hotel Aphrodite csillagai is
szaporodtak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, valamint a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara képviselõibõl álló Bíráló
Bizottság legutóbbi ülésén egy kétcsillagos, egy három csillag superior és hat négycsillagos védjegyet
adományozott – tájékoztatott az MSZÉSZ.
A minõsítést sikeresen megszerzett szállodák a
következõk:
• Ambient Hotel & Aroma Spa Sikonda (Sikonda) 4*
• Batthyány Kúria (Zalacsány) 4*
• Hotel Aphrodite (Zalakaros) 4*

• Hotel Castello (Siklós) 4*
• Hotel Eger & Park (Eger) 4*
• Hotel Venus (Zalakaros) 3* superior
• Hotel Vadászkürt (Székesfehérvár) 2*
• Lánchíd 19 Design Hotel (Budapest) 4*
A minõsítések tapasztalatai szerint a szállodák komoly erõfeszítéseket tesznek termék-szolgáltatás
együttesük fejlesztésére és ezáltal a megcélzott kategória – csillagszám – elérésére. Ez sok esetben nem
feltétlenül anyagi ráfordítást, esetlegesen új beruházást jelent, hanem a szolgáltatási kör bõvítését, a
színvonal emelését, melynek eredményeként javul a
hazai kínálat minõsége.
Az eddig regisztrált 515 szállodából 380 került minõsítésre, mely a hazai szállodai kapacitás közel 60
százalékát fedi le.
turizmus.com

Olesno születésnapján.
désrõl tanúskodik régiónkban, illetve,
hogy a Hévíz-Balaton Airportra július
28-tól, hétfõnként Prágából menetrendszerinti járat érkezik.
– Olomouc vezetõ utazási irodája is bejelentkezett hozzánk kapcsolat felvételi igénnyel, turisztikai
céllal – árulta el a marketingvezetõ,
hozzátéve: biztató indulásnak tekinti
ezt az együttmûködést is a cseh területek bevonására.
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Több elõválogatás, szavazatgyûjtési kampány után került a
döntõbe az a tíz fiatal hölgy, akik
az immár második alkalommal
megrendezett Kannavirág Szépe
választásra jelentkeztek és versenybe szálltak a legszebbnek járó koronáért.
A Kannavirág Királynõválasztásra a Zalakaros Hivatalos Facebook
oldalán lehetett jelentkezni egy fotópályázat keretében. Flórek Zsolt,
a Tourinform-iroda vezetõje, a verseny egyik rendezõje elmondta:
több mint 60-an jelentkeztek a válogatásra, és a 10, legtöbb szavazatot szerzõ hölgy juthatott be a
döntõbe. A hölgyekre több mint
8000 szavazat érkezett, amibõl jól
látszik, hogy ez a verseny bizony
alaposan megmozgatta a közönsé-

Szépségek mustrája
TÖBB MINT NYOLCEZREN SZAVAZTAK
Az utcai viselet, fürdõruhás és estélyis bemutatkozás után hozta meg végül döntését a zsûri. Az elsõ három helyezett értékes
nyereményekkel lett gazdagabb, hiszen a Hotel Karos Spa, a Mendan Magic &
Spa Wellness Hotel, a
Szent Orbán Panzió, az
AVON, a Segway Zalakaros
és a Termelõi Piac is támogatta a rendezvényt.

Az elsõ helyezett a budapesti Tóth Anita lett, a 2. a zalakarosi
Tóth Erika, a harmadik helyet a zalavári Benke Éva szerezte meg.
get. (Arról nem érdeklõdtünk, vajon a szavazók között a hölgyek
vagy az urak voltak többségben, de
tippünk azért volna…)
A döntõbe jutott hölgyek két
napos táborban vehettek részt,
ahol kisvonattal körbejárták városunkat, vacsoráztak a Kilátó Borozóban, bort kóstoltak az Arany Borozóban. A döntõ napján már reggel a fürdõben mutatták meg magukat a lányok, majd gyûjtötték a
szavazatokat, hiszen a közönségdíjas az Alsóhegyi apartmanokba
nyert 2 fõ 2 éjszakás utalványt. A
kemény délutáni próbák után július
26-án este kezdõdött a döntõ. Az
öttagú zsûriben Novák Ferenc polgármester, Majoros Hajnalka alias
Dundika, Kovács Adrienn elsõ Kannavirág Királynõ, Katus Attila,
Zalakaros Egészségturisztikai Nagykövete és Garamvölgyi Krisztián
többszörös világbajnok mixer és
bartender foglalt helyet.
A lányokat Siklós Erik riporter,
sporttudósító és Flórek Zsolt mutatta be, a kérdések segítségével a közönség is kicsit közelebbrõl ismerhette meg az ifjú hölgyeket, elképzeléseiket, kedvelt idõtöltéseiket.

VADKENDERRE TALÁLTAK A RENDÕRÖK
Mintegy 200 tõ vadkendert találtak a rendõrök egy idõs zalakarosi férfinél, aki azt mondta, hogy
a tévébõl tanulta meg a kábítószernek minõsülõ növény termesztését – közölte vasárnap a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság. A rendõrségi házkutatás során a 69 éves férfi garázsában találtak rá az
ott termesztett közel 200 tõ vadkenderre. A kifejlett növényeket, palántákat, valamint a termesztéshez szükséges eszközöket lefoglalták.
A férfi a kihallgatásán azt mondta, kora tavasszal vásárolt pár ezer forintért öt magot egy
„lomizással” foglalkozó embertõl. A magokat „a tévében nézett mûsorok alapján” elültette és gondozta. Elmondása szerint gerincproblémái kezelésére szerette volna kipróbálni a növényt, mert úgy
hallotta, hogy fájdalomcsillapító és nyugtató hatása van.
A rendõrök jelentõs mennyiségû kábítószer birtoklása miatt indítottak eljárást a férfi ellen.
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Borfesztivál négy napon át
Négy napon át szórakozhatott a közönség és ismerkedhetett a térség legkiválóbb boraival az immár 17. alkalommal
megrendezett Zalakarosi Bornapokon.
A programoknak a Gyógyfürdõ tér és a Dísz tér adott otthont,
a borházak kínálatában pompás
borok kellették magukat, de a
koktélok kedvelõi sem maradtak
szomjasak.
A jó borok mellé remek ételek
is társultak, itt is megtalálta mindenki a kedvének és pénztárcájának való kínálatot, az ingyenes
programok pedig a színvonalas
ráadást jelentették minderre.
A rendezvények tekintetében
ugyancsak széles volt a kínálat:
néptánc és népzene, könnyûzene

és klasszikus dalok egyaránt élvezhetõek voltak a négy nap során. Helyi együtteseink között a
Dalárda, a Rügyecske, a Bottal-fogó lépett fel, a bornapok sztárfellépõje pedig Marót Viki és a
Nova Kultúr zenekar volt. A Dísz
téri koncerten a hallgatóság
megtöltötte a teret, és sokan
perdültek táncra a jól ismert dallamok hallatán.
A retrós hangulat a késõbbiekben is folytatódott, Beatlesszámokat, valamint az Illés és a
Fonográf együttes slágereit hallhatta a közönség.
Számos gyerekjáték, szórakoztató program gondoskodott
a legkisebbekrõl is, s a rendezvénytér idõnként kevésnek is bizonyult a látogatók befogadására.
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A kiállítás részlete.
Augusztus elsõ hete 1992 óta
világszerte a Szoptatás Hete, amikor az anyatejes táplálás és a gyermekvállalás fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet.
Ehhez a jeles dátumhoz kapcsolódóan a Karosi Civil Egyesület
„Anyának lenni jó…” címmel kiállítást rendezett be, mely a gyermeknevelés, gyermekvállalás témakörét dolgozza fel.
A megnyitó alkalmával köszöntötték a több gyermeket nevelõ
édesanyákat és azokat, akik különösen sokáig vállalták, hogy kisgyermeküket anyatejjel táplálják.
A vendégeket az önkormányzat
nevében Novák Ferenc polgármester
üdvözölte, az óvodások pedig tánccal, énekkel kedveskedtek a meghívottaknak.
A polgármester az édesanyák nélkülözhetetlen szerepérõl szólt, és arra kért minden anyukát, szülõt, hogy
ne a sikeres, hanem a boldog gyermekek nevelését tekintsék céljuknak,
hiszen csak belõlük válhatnak igazán
kiegyensúlyozott felnõttek.
A hazai gyermekvállalás nem épp
kedvezõ tendenciáit helyezte elõadásának középpontjába dr. Oroszi Beatrix, az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
fõosztályvezetõje, aki emellett a

Léránt Brigitta veszi át a civilek kitüntetését.

Mert anyának lenni jó
gyermeket vállaló szülõk felelõsségét
is hangsúlyozta. Mint mondta: egy
édesanya felelõssége többek között
éppen azzal kezdõdik, hogy vállalja-e
az anyatejes táplálását a babának.
A védõnõi szolgálat és a civil szervezet városunkban a jelenleg gyermeküket anyatejjel tápláló anyukák
közül Bognár Mónikát köszöntötte
és tüntette ki, aki a tízhónapos Magyar Szófiát még nem választotta el.
Elismerést vehetett át a civil szervezettõl az öt gyermek világra hozatalát vállaló Szabadicsné Rádi Éva, valamint Léránt Brigitta és Magyar Mária is, akik négy-négy gyermeket
nevelnek.
Hogy mennyire nem egyszerû
sokgyermekes anyukának lenni, az
már itt is kiderült, Magyar Mária
ugyanis a rendezvény elõtt pár órával
két kisebb gyermekének belázasodása miatt kénytelen volt lemondani a részvételét.
– Meglepõ és egyben megtisztelõ is számomra a szervezõk kitüntetése. Õszintén sajnálom, hogy a
megnyitóra – részben a kicsik betegsége miatt – nem tudtam el-

menni – mondta a kiállítás utáni beszélgetésünkkor Magyar Mária. – Nekem soha nem volt kérdés a több
gyermek vállalása, boldog vagyok a
körükben és nagyon büszke vagyok
rájuk. A nagyobbak már önállóak,
szerencsére jól tanulnak, és otthon
is rengeteget segítenek. A kicsik
korosztályuknak megfelelõen rengeteg figyelmet igényelnek. Nem
mondom, hogy mindig egyszerû az
életünk, de jó és körültekintõ szervezéssel, közös erõvel mindent meg
tudunk oldani. Bárki, akinek csak
egy gyermeke is van tudja, hogy ez
tényleg csak így mûködik, szûk családi, s baráti összefogással.
A bölcsõdés korútól a kamaszkorúig minden „korosztály” képviselteti
magát Léránt Brigittáéknál is. Az
édesapa, Gõbölös Szabolcs nemcsak
a család eltartásában, de a gyerekek
gondozásában, programszervezésben, bevásárlásban is aktív részt vállal.
– Szerencsés vagyok, hogy ilyen
párom van, de bevallom, sokszor
még így is nehéz a mindennapokat
összehozni – vallja be az anyuka. –

Lehet, hogy eretnek mondatnak tûnik, de néha irigylem azokat, akik
maguk osztják be az idejüket, nyugodtan ihatják meg a reggeli kávéjukat, akkor sportolnak, amikor szeretnének, és oda mennek, ahova éppen kedvük tartja. De igazából mindent meg lehet oldani így is, csak
nagyobb szervezést igényel. Amikor
pedig arra gondolok, hogy a nagyobbak milyen eredményesek akár
a sportban, akár a tanulásban, vagy
amikor a két kicsi a szemem elõtt
ügyesedik, tanul egyre többet és
többet, akkor azt gondolom, ez
minden egyéb „áldozatot” megér.
De igazán nem is az áldozat a jó
szó….
Mindenesetre azoknak, akik gyermeket vállalnak, igenis átrendezõdik
az élete, más lesz a rangsor egyes
kérdések intézésében, ugyanakkor
egyöntetûen állítják: gyerekek nélkül
mit sem érne az egész. A Karosi Civil
Egyesület épp erre szerette volna és
szeretné ráirányítani a figyelmet, s reményeik szerint a rendezvény hagyománnyá válik.

Mazsola és Tádé
látogatott el hozzánk
Igazi gyerekprogramot kínált a Közösségi Ház a legkisebbeknek
a közelmúltban, bár minden jel arra mutatott, hogy szülõk is éppúgy élvezték az elõadást, mint a gyerekek. Mazsola és Tádé kedves történetét hozta el a Kertmoziba a budapesti Ametist Bábszínház. A zenés bábjáték különleges csemege volt a város nyári
programkínálatában, melyet az itt üdülõ vendégek is értékeltek,
hiszen meglepõen sokan voltak kíváncsiak a bábszínházra.
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Büktõl Zalakarosig – fürdõvárosok mérlegen
Egy fürdõ télen-nyáron jelentõs vonzerõ, a lakosság vonzódása a vízhez a fürdõvárosok szálláshelyeinek vendégforgalmában
is markánsan tetten érhetõ – derül ki 13 település adatainak
elemzésébõl.
Sokan jelentõs túlfejlesztésként
értékelik a 2000-es évek elején
megindult fürdõ- és az ezekre épült
beruházásokat. A fürdõüzemeltetõk 2014 elején arról számoltak be,
hogy a lassan magához térõ lakossági fogyasztás és a Széchenyi-kártya jótékony hatása már érzõdik a
fürdõk iránt megnyilvánuló keresleten is.
Az alábbiakban 13 olyan telepü-

lés szálláshelyi vendégforgalmi mutatóit tekintjük át, amelyek – minden bizonnyal komolyabb fürdõkapacitásuknak köszönhetõen – 2013ban legalább 100 ezres, illetve Mezõkövesd, Berekfürdõ esetében azt
megközelítõ vendégforgalmat regisztrálhattak. (Bár Budapest fürdõkultúrája sok évtizedes múltra te-

kinthet vissza, mivel a fõváros turisztikai keresletét nem a fürdõk
dominálják, így Budapestet és a Balaton menti településeket sem vettük figyelembe.)
A 13 fürdõváros az ország – szobában kifejezett – kereskedelmi
szálláshely kapacitásának 16 százalékát adja, és hasonló súlyú a külföl-

Strandbajnokság

Katus Attila a helyes felülést is
megmutatta a gyerekeknek.
A korábbi évek népszerûségének köszönhetõen az
idei évben is folytatódik a Strandbajnokság - Játékos
ötpróba az ötkarika jegyében elnevezésû vetélkedõ a
fürdõn.
A játék a „Hozd magad formába a nyáron Katus
Attilával” programsorozat része, mely minden generáció számára érdekes kikapcsolódás és az egészséggel
való törõdés egyik színtere. Az ötpróba szárazon és vízen zajlik, melynek feladatait a szervezõk az adott
napra állítják öszsze, így minden egyes sportnap más-

más kihívást támaszt a bátor próbázók elé. A vizes játékok között az úszóverseny és csúszdaverseny mellett
megtalálhatjuk a vízi fánk és gumicsónak futamokat,
de akár búvárkodhatunk is. A szárazföldi versenyszámoknál az ügyesség és gyorsaság mellett a kitartás is
fontos szerepet kap, itt ugrókötél hajtás, hullahopp karika, pókjárás, ingafutás és 4 ütemû fekvõtámasz szerepel a programokban.
A vetélkedés igazi strandidõben a legjobb, de rossz
idõ esetén sincs ok az elkeseredésre, hisz a játékok Katus Attila vezetésével a fürdõ fitnesztermében megrendezésre kerülnek. A teremre sajnos a mostani játékokon szükség is volt, a kinti idõjárás ugyanis nem kedvezett a strandmedencéknél tartott vetélkedésnek.
Ez a jelek szerint azonban nem szegte kedvét senkinek, sõt, jó hír volt a szervezõknek, hogy a gyerekek
mellett már egyre nagyobb számban indultak szülõk is
a vetélkedõkön, hétrõl hétre népszerûbbé vált a sportos megmérettetés.
Aki nem szeretne kimaradni ebbõl a mókából, az
2014. augusztus 27-én szerdán 15:00 órától a strandon
Katus Attila aerobic világbajnok iránymutatásával játékosan tehet egészségéért.

Baywatch-parti a Strandok Éjszakáján
Hatalmas érdeklõdés mellett
rendezte meg ez évben is a Magyar Fürdõszövetség a csatlakozott fürdõkkel a Strandok Éjszakáját.
Augusztus 1-én pénteken legalább 50.000 vendég látogatott el
azokba a fürdõkbe, amelyek csatlakoztak a rendezvényhez. Az eseményt ötödik alkalommal szervezte meg a Magyar Fürdõszövetség.
A legtöbb fürdõ, strand különleges
programokkal, hosszabbított nyitva
tartással és sok esetben kedvezmé-

nyes belépõkkel várta a vendégeket.
A Zalakarosi Fürdõ ezen a napon éjszakai fürdõzést kínált látogatóinak, igazi
Baywatch-partira várta az
élményfürdõbe érkezõket.
Nem hiányoztak ehhez a
csinos lányok, sõt az elmaradhatatlan
mentõövek
sem, szerencsére azonban
ezek mindössze hangulatos
kellékéül szolgáltak az estének.

Az éjszakai partin rengeteg fiatal vett részt, a jó hangulatról zene,
remek koktélok is gondoskodtak.

di vendégforgalomból való részesedésük is. Ugyanakkor a lakosság
vonzódása a vízhez – túl a Balaton
és a többi tó népszerûségén – ezeken a helyeken is tetten érhetõ, hiszen a teljes belföldi vendégforgalom 22 százaléka ide irányul. A kereskedelmi szálláshelyek összes bevételének majdnem egyötöde a
fürdõvárosokban realizálódik. A
foglaltság és az átlagárak ezeken a
településeken ugyanakkor valamivel alacsonyabbak az országos értékeknél, utóbbiak nyilvánvalóan a
belföldi forgalom dominanciája miatt.
Ezer szoba feletti a kapacitás
Hévízen, Hajdúszoboszlón, Bükön,
Zalakaroson, Gyulán és Sárváron. A
belföldi vendégforgalom van túlsúlyban Hajdúszoboszlón, Zalakaroson, Gyulán, Egerszalókon, Cserkeszõlõn, Berekfürdõn és Mezõkövesden, van, ahol ez 90 százalékot jelent. Hévízen, Bükön és Sárváron a
külföldiek vannak többségben. A
külföldi keresletet az oroszok, a németek, az osztrákok és a csehek
dominálják.
A fürdõvárosok 2013-as toplistáját toronymagasan Hévíz vezeti, a
kapacitás, a külföldi vendégforgalom és a bevételek (a fürdõvárosok
szálláshelyi bevételének közel egyharmada itt realizálódik) tekintetében egyaránt. A belföldi forgalom
Hajdúszoboszlón a legnagyobb
(Hévíz „csak” második). Sárvár a
legdrágább, az itteni 19 770 forintos
átlagár az országos átlagnál 60 százalékkal magasabb. A foglaltság a
341 szobával rendelkezõ Egerszalókon a legmagasabb.
dr. Probáld Ákos,
a KSH nyugalmazott
fõosztályvezetõje

FLABÉLOS
A FÜRDÕN IS
Új szolgáltatással bõvült
a fürdõ szolgáltatás palettája, a vendégek már a
Zalakarosi Fürdõn is megtalálják a népszerû alakformáló készüléket, a Flabélos-t.
A Flabélos használatát a
jegyárak nem tartalmazzák,
bizonyos wellnes kezelések
megvásárlásához azonban
ajándékba kapnak a vendégek tíz perc alakformálást az
erre alkalmas készülékkel.
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Csúszdaházzal bõvítették a kalandparkot
EGGYEL TÖBB OK ARRA, HOGY KAROST VÁLASSZÁK ÚTICÉLNAK A TURISTÁK
Izgalmas események történtek a közelmúltban a szomszédságunkban lévõ Zalaszabarban. A Zobori Kalandozoo számos újdonsággal
bõvült, és bár eddig is méltó helyet kapott a Zalakaros környéki kikapcsolódások ajánlásában, új fejlesztéseivel garantáltan remek kikapcsolódást tud kínálni a városunkba érkezõknek és azoknak is, akik
egy-egy napra látogatnak el vidékünkre.
Mintegy 150 millió forintos beruházással, 60 százalékban európai uniós támogatással bõvítették a Holnapocska Tábort, ahol egyebek mellett
megépült az ország második fedett
csúszdaparkja.

hátrányos helyzetû és súlyos beteg
gyerekeknek nyújt kikapcsolódási lehetõséget, a hozzá kapcsolódó szabadidõpark már számokban mérhetõen is vonzza a vendégeket a településre és munkahelyeket is teremt.

A csúszdaház óriási siker a gyerekek körében.

Kalmár István, Zalaszabar polgármestere a beruházás
helyi hatásait dicsérte.
Az avatáson Kiss Miklós Zsolt, a
A bõvítésrõl kiadott sajtóközleMiniszterelnökség agrár-vidékfejlesz- mény szerint a mintegy 500 lelkes
tésért felelõs államtitkára kiváló pél- Zalaszabarban az Európai Mezõgazdának nevezte a beruházást, amely dasági Vidékfejlesztési Alapból,
valóban a vidékfejlesztésrõl szól, és Leader Helyi Akciócsoportok közreamely nemcsak csodálatos környeze- mûködésével valósult meg a tavaly
tet teremtett az idelátogatóknak, de átadott Holnapocska Tábor mostani
új munkahelyeket is jelent.
szolgáltatásbõvítése. A mintegy 150
Kifejtette, hogy a jelenlegi európai millió forintos új beruházáshoz összeuniós fejlesztési ciklus hét évében el- sen 70,2 millió forint támogatás társõsorban a kis és közepes vállalkozá- sult.
sok megerõsítésére, megsegítésére,
Információs és jegypénztárépülevalamint munkahelyteremtésre kí- tet alakítottak ki az egyéni látogatók
vánja fordítani a kormány a megsze- fogadására, további elemekkel bõvírezhetõ forrásokat. Ezek az uniós tették a meglévõ kötélpályát, új játépénzek a nemzeti hozzájárulással le- kokat helyeztek üzembe, az állatsihetõvé teszik, hogy "a turizmus és a mogatóban pedig két új állatházat és
vidékfejlesztés egy új sikerágazata le- egy kisebb játszóteret építettek. Az
hessen Magyarországnak" - jelentette idõjárástól független turisztikai szolki a politikus.
gáltatásként építették meg húszméRigó Csaba Zala megyei kormány- teres óriáscsúszdákkal az ország mámegbízott az avatáson arról beszélt, hogy a lassan
öt éve indult családi kezdeményezés tervszerû fejlesztése kiváló példája egy
magánalapítvány, az önkormányzat és a kormányzat együttmûködésének.
Kalmár István, Zalaszabar
polgármestere ugyanakkor azt emelte ki, hogy
míg a tábor elsõsorban a Helyi értéket képvisel a Karos Táncegyüttes.

sodik csúszdaházát és benne a játéklabirintust.
A családi alapítvány által mûködtetett szabadidõközpontban idén
mintegy 300 gyermeknek biztosítanak térítésmentes táborozási lehetõséget a kalandpark napi nyitva tartásából befolyó bevétel jóvoltából.
Szabadics Zoltán, a tábor létrehozója
elmondta: nyáron 16 alkalmazottnak
biztosítanak munkahelyet, közülük
hét embert foglalkoztatnak szezonálisan.
A frissen felavatott helyiségnek
nem sokkal késõbb ismét fontos szerep jutott: a Mosolykert a „Tudatosan
x2” nemzetközi Leader- projekt helyszínéül szolgált.

A projekt fõ céljaként fogalmazta
meg, hogy a gyerekek élménydús
programok közben ismerkedjenek
meg a környék termelõinek portékáival.
A Zobori Kalandozoo-ba számos család látogatott el. A helyszínre érkezõket kirakodó vásár fogadta, környébeli termelõk kínálatában lekvár, szörpök, bábok, horgolt termékek, fazekas munkák fogadták és ejtették ámulatba az érkezõt. Az egész napos programot
mûvészeti csoportok és táncegyüttesek elõadása színesítette, a gyerekek pedig kedvükre próbálhatták
ki az izgalmas játékokat a park
egész területén.

TOVÁBB TAKARÉKOSKODNÁNAK
AZ ENERGIÁVAL
Augusztus eleji rendkívüli ülésén energiatakarékosságot megvalósítani hivatott pályázati kiírásra pályázati anyag benyújtásáról döntött a képviselõi-testület.
A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-2014-5.5.0/K
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása címû pályázat az Új Széchenyi Terv keretében került kiírásra. A pályázat támogatási intenzitása 100%-os. A támogatás összege min. 5 millió Ft, max. 500 millió Ft.
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása. A kiírás rámutat: az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP elõállítására vetítve valuta-paritáson
mérve több mint háromszor, vásárlóerõ-paritáson mérve pedig
mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban.
A konstrukció hozzájárul a helyi költségvetési szervek energia-takarékosság, – hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendõ támogatás formájában.
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Strandlabdarúgó Torna – negyedszer
Negyedik alkalommal rendezték meg a Zalakarosi Fürdõ
Strandlabdarúgó Tornát a strandfürdõ homokos pályáján. Az idei
nyári strandfoci szezon zárásaként
2014. augusztus 2-án ezúttal tíz
csapat mérkõzött meg egymással.
A Zala megyébõl, illetve Kaposvárról érkezõ 4+1 fõs csapatok elõször 2 db ötcsapatos csoportban
játszottak egymással körmérkõzéseket, ahonnét az elsõ kettõ jutott
az elõdöntõbe. A résztvevõ csapatok között a korábbi tornákról
megismert csapatokkal is találkozhattunk, de örömteli, hogy új
játékosok is jelentkeztek. Városunkat a Zalakarosi Öregfiúk együttese
képviselte, akik a Kanizsa Energetika mögött csoportjukból bejutottak az elõdöntõbe. A másik csoportból a szepetneki F.U.C.K. és a
nagykanizsai Ocean’s Team folytathatta a további küzdelmeket. Az
elõdöntõ eredményei azt mutatták,
hogy a „zalakarosi csoport” valamivel gyengébb volt a másiknál, így a
döntõben és a harmadik helyért ví-

vott mérkõzéseken is korábbi csoportmeccsek ismétlõdtek meg. Sajnos a harmadik helyért vívott mérkõzésen nem sikerült a visszavágás
a Kanizsa Energetika csapatának,
így ezúttal lecsúsztunk a dobogóról. A Kupát végül a szepetneki
F.U.C.K nyerte, miután a döntõben
5:2-re legyõzte a nagykanizsai
Ocean’s Team együttesét.
A korábbi strandfoci kupákhoz
hasonlóan a szervezõk a dobogósokat pénzdíjban és kupával jutalmazták, de értékes jutalmat kapott
a legjobb kapus, a legjobb játékos
és a gólkirály is. A szervezõk legjobb kapusnak Szabó Benjámint
(F.U.C.K.-Szepetnek), legjobb játékosnak Lõrincz Pétert (Kanizsa
Energetika) választották, míg a gólkirály a tavalyi tornához hasonlóan
Szõke Ádám (Ocean’s Team) lett,
ezúttal 19 találattal.
A strandlabdarúgás természetesen jövõre is folytatódik, azonban
ezzel a homokos pályán zajló küzdelmek nem fejezõdtek be, hisz a
strandröplabda szerelmesei vették
birtokukba a pályát.

Strandröplabda

A strandfürdõ homokos sportpályái nemcsak a focistáknak adnak
lehetõséget a nyári szünidõben sportolni, hanem a röplabdások is
megmérethetik magukat.
A Nyugat Balatoni Regionális
Sportcentrum Egyesület szervezésében a Zala Megyei Strandröplabda Bajnokság két fordulójának is
városunk ad, illetve adott otthont.
A bajnokság harmadik fordulóját 2014. július 19-én rendezték
meg. Az indulóknak a nyári hõség
elviselése mellett kitartónak és
mozgékonynak is kellett lenniük a
minél jobb eredmény elérése érdekében. A szervezõk ezúttal két kategóriában (gyermek, felnõtt vegyes) hirdettek gyõztest. A
zalakarosi fordulóban elsõsorban a
gyenesdiási versenyzõk remekeltek,
de jutott díj más megyébõl (Sümeg)
érkezõ párosoknak is. A forróság
eléggé megviselte a játékosokat,

ám szinte minden kategóriában izgalmas küzdelmek döntöttek a helyezésekrõl. A szervezõk remélik,
hogy bajnokság 8. fordulójában,
melyet 2014. augusztus 24-én szintén Zalakaroson rendeznek meg, a
helyiek is indulnak, és kipróbálják e
minden izmot megmozgató sportágat.
Eredmények: Gyermek kategória: 1. Tóth-Lakits Petra - Héri Sára
(Gyenesdiás), 2. Sebestyén Flóra –
Szedresi Eszter, 3. Hegyi Bianka –
Horváth Panna. Felnõtt vegyes: 1.
Tótok Bálint – Tóth-Lakits Petra
(Gyenesdiás), 2. helyezés: Blázsovics Péter – Blázsovics Dorka (Sümeg), 3.
helyezés: Kiss Brigitta Varga Jácint.

6 fõre olvadt az ellenfél
Az elmúlt hétvégén (2014. augusztus 16-án) az alacsonyabb osztályok nagypályás labdarúgó pályáin is útjára indult a labda, megkezdõdtek a küzdelmek. Zalakaros gárdája a megyei III. bajnokság Déli
csoportjában kezdi meg a küzdelmeket.
A nyár folyamán több változás is volt a csapat tájékán, hisz Török
Tamás vezetõedzõ a bajnoki cím és a sikeresen megvívott osztályozó után megköszönte az együtt végzett munkát, és lemondott vezetõedzõi posztjáról, a jövõben mint játékos áll a csapat rendelkezésére. Helyét Vékony Zsolt vette át, aki szintén játékos-edzõként látja el
a feladatát, míg a csapat körüli egyéb teendõket, intézõi feladatokat
Farkas Vilmos végzi. A csapat játékosállományban sokat nem változott, a játékot abbahagyókat saját nevelésû játékosokkal (Szörcsök
Martin, Horváth Bálint, Hegedüs Dominik és Tóth Máté) igyekeztünk
pótolni. Célkitûzésünk sem változott, szeretnénk minden mérkõzést
megnyerni, a fiatalokat a csapatba beépíteni.
A szezon elsõ tétmérkõzése a Zalakomár elleni kupamérkõzés
volt, akik ellen egy félidõn keresztül sikerült magunkat tartani, de végül gyõzött az egy osztállyal feljebb játszó ellenfél. A bajnokság elsõ
fordulójában Petrivente csapatát fogadtuk, akik sajnos 8 emberrel
álltak ki ellenünk. Az emberelõnyt az elsõ negyedóra végén váltottuk gólra Farkas Vilmos révén, meddõ mezõnyfölényünket csak a félidõ végén tudtuk újabb gólokra váltani, Józsa Attila két percen belül
elõbb akcióból, majd egy szabadrúgás kombináció végén talált a kapuba, kialakítva ezzel a félidei, s mint késõbb kiderült a végeredményt is, ugyanis az ellenfél a második félidõre csak 7 emberrel jött
ki, majd 3 (!) perc után újabb „sérülttel” 6 fõre olvadt, így a játékvezetõ a mérkõzést lefújta.
A csapat õszi mérkõzései: 3. forduló: 2014.08.31. 17:30 Palini FC –
Zalakaros, 4. ford.: 2014.09.06. 16:00 Zalakaros - Szerdahely, 5. ford.:
2014.09.14. 16:00 Sand – Zalakaros, 6. ford.: 2014.09.20. 15:30
Zalakaros - Bázakerettye, 7. ford.: 2014. 09.28. 15:30 Miklósfa –
Zalakaros, 8. ford.: 2014.10.04. 15:00 Zalakaros - Újudvar, 9. ford.:
2014.10.12. 14:30 Pogányszentpéter – Zalakaros, 10. ford.: 2014.10.19.
14:00 Zalakaros – Eszteregnye, 11. ford.: 2014.10.26. 14:00 Sormás –
Zalakaros, 12. ford.: 2014.11.01. 13:30 Zalakaros - Murakeresztúr, 13.
ford.: 2014.11.09. 13:30 Bajcsa – Zalakaros, 14. ford.: 2014.11.15. 13.00
Zalakaros – Bagola, 15. ford.: 2014.11.22. 13.00 Letenye II. – Zalakaros.
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2014. augusztus 21.

Programme
31. Juli–31. August: Es ist schön Mutter zu sein! - Ausstellung – 1.
Stock beim Strandeingang – Zalakarosi Civil Egyesület
20–23. August: 5. Strassenfestival – Gyógyfürdõ Platz (Info:
Zalakaros Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421)
23. August: MOGYI roadshow am Strand – Bad Zalakaros (Info: Bad
Zalakaros: +36 93 340 420)
27. August: Strandmeisterschaft mit Attila Katus – Bad Zalakaros
(Info: Bad Zalakaros: +36 93 340 420)
1. September: Schuljahresbeginn – Grundschule Zalakaros (Info:
0036 30 983 3944)
13. September: Weinlesefest – Gyógyfürdõ Platz, Zalakaros (Info:
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421)
13. September: Weinlese Auffahrt – Zalakaros (Info: 0036 30 983 3944)
20. September: Fahrrad Wochenende in Zalakaros (Info: Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft; Gemeinde Zalakaros; Közösségi Ház)
20. September: Der Tag der Gesundheit – Parkwald, beim Schlechtwetter in der Feuerwehrgarage (Info: Zalakarosi Civil Egyesület)
20. September: V. ZiviltagParkwald, beim Schlechtwetter in der
Feuerwehrgarage (Info: 0036 30 983 3944)
27. September: Tennisturnier im Herbst – Zalakaros, Sportzentrum
(Info: Karos és Térsége SE)
27. September: Markt der Produkten aus der Region – Gyógyfürdõ
Platz, Zalakaros (Info: Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület)
27. September: Welttag des Tourismus – kostenlose Mostverkostung im Tourinform Büro (Info: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.:
+36 93 340 421)

Programok

Jelentkezz már most!
ZALAKAROSI KERÉKPÁROS NAP – 2014. SZEPTEMBER 20. SZOMBAT
Az idei Zalakarosi Kerékpáros Nap során az alábbi programmal
várják a szervezõk a résztvevõket:
Találkozás: 13.15-kor Zalakaroson a Kerékpáros Központ elõtt.
A szervezõk 15 db ingyenes, kiváló minõségû MERIDA kerékpárt
biztosítanak a résztvevõknek, amiket itt lehet átvenni!
Innen átkerekezünk a nem messze található benzinkúthoz, ahol
az új kerékpárút kezdõdik.
14 órakor indul a Kis-Balaton kerülõ kerékpártúra a Zalakaros
– Garabonc – Nagyrada – Zalaszabar – Zalavár, Kis-Balaton - ház –
Kis-Balaton töltése – Balatonmagyaród – Zalakomár – Zalakaros –
parkerdei pihenõhely útvonalon.
Táv: 34 km. Menetidõ kb. 3,5 óra.
A túra során frissítõ pont a Kis-Balaton- háznál lesz, ahol banánt,
müzli szeletet illetve ásványvizet kapnak a bringások!
A túra végén a szervezõk a parkerdõben minden résztvevõt megvendégelnek egy tál étellel!
Részvételi szándékodat legkésõbb 2014. 09.14-ig jelezd a pannonturak@gmail.com email címen, vagy a 0630/546-95-64 telefonszámon!
Kerékpár igényedet a testmagasságod megadásával ugyan ide
küldd el a megadott idõpontig!

Július 31–augusztus 31.: Anyának lenni jó! – Kiállítás – Zalakarosi
Fürdõ strandbejárat emelet
Augusztus 20–23.: 5. Utcafesztivál Zalakaros, Gyógyfürdõ tér (Info:
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421)
Augusztus 23.: Dumaszínház: Hadházi László és Hajdú Balázs –
Zalakarosi Kertmozi (Info: Deutsch Szabolcs: +36 30 5603476)
Augusztus 23.: MOGYI roadshow a strandon – Zalakarosi Fürdõ
(Info: Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420)
Augusztus 27.: Strandbajnokság Katus Attilával – Zalakarosi Fürdõ
(Info: Zalakarosi Fürdõ: +36 93 340 420)
Szeptember 1.: Tanévnyitó – Zalakaros, Általános Iskola (Info: +36
30 983 3944)
Szeptember 13.: Szüreti Szõlõkapkodó – Zalakaros, Gyógyfürdõ tér
(Info: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.: +36 93 340 421)
Szeptember 13.: Szüreti felvonulás – Zalakaros (Info: +36 30 983 3944)
Szeptember 20.: Kerékpáros hétvége Zalakaroson (Info: Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft; Zalakaros Város Önkormányzata; Közösségi Ház)
Szeptember 20.: Egészségnap – Parkerdõ, rossz idõ esetén tûzoltószertár (Info: Zalakarosi Civil Egyesület)
Szeptember 20.: V. Civilnap – Parkerdõ, rossz idõ esetén tûzoltószertár (Info: +36 30 983 3944)
Szeptember 27.: Õszi teniszverseny – Zalakaros, Sportcentrum
(Info: Karos és Térsége SE)
Szeptember 27.: Térségi Helyi Termék Szemle – Zalakaros, Gyógyfürdõ tér (Info: Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület)
Szeptember 27.: Turizmus Világnapja alkalmából ingyenes mustkóstoló a Tourinform irodában (Info: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.:
+36 93 340 421)

A részvétel ingyenes!!!!
Pécs Hajnal utcában családi ház eladó vagy kiadó. Érdeklõdni: 06-20-365-35-15
Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

