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Kétszáznál is több bringás
részvételével avatták fel a hét
végén a Galambokot Zalakaros-
sal összekötõ, nemrég felújított
kerékpárutat.

A beruházás magyar-horvát
határon átnyúló program kereté-
ben valósult meg, a közös pályá-

zatban városunk mellett Nagy-
kanizsa és Kapronca önkormány-
zata, valamint a Muraköz megyei

turisztikai szervezet vett részt. A
legnagyobb léptékû nagykani-
zsai beruházások mellett

Kaproncán 124 ezer eurót, Mura-
köz megyében 276 ezer eurót,
Zalakaroson pedig félmillió

eurót fordítottak a kerékpáros
hálózat és a szolgáltatások kiépí-
tésére.

– Bár városunk elsõsorban
gyógyfürdõjérõl híres, egyre
több turisztikai szolgáltatás egé-
szíti ki a fürdõzési lehetõséget,
közöttük a legjelentõsebb a ke-
rékpáros turizmus – fogalmazott
az avatási ünnepségen Novák Fe-
renc polgármester.

Elmondta: az önkormányzat
számos lépést tett a kerékpáros
turizmus feltételeinek javítása ér-
dekében, az egyik legkomolyabb
a kerékpáros ház és kerékpár
szerviz kialakítása volt, illetve a
Tour de Zalakaros rendezvény
életre hívása, és ide sorolható a
jelenlegi kerékpárút fejlesztési
program is, melynek következõ
állomása a leendõ élménytó mel-
lett húzódó kerékpárút megépí-
tése lesz, mely a Zalakomár felé
vezetõ kerékpárútra csatlakozik
majd rá. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Kerékpárutat avattak
A FÜRDÕ MELLETT AZ AKTÍV IDÕTÖLTÉS IS EGYRE VONZÓBB

A felújított kerékpárutat Manninger Jenõ és Novák Ferenc avatta fel.

Egyesületek, alapítványok,
mûvészeti csoportok képviselõi
töltöttek el jó hangulatú dél-
utánt a parkerdõnél, az immár
ötödik alkalommal tartott civil
napon.

A 35 szervezet tagjait és csa-
ládtagjaikat az önkormányzat
hívta meg és látta vendégül, ám
a csoportok maguk is készülhet-
tek finomságokkal a közös buli-
ra.

A meghirdetett kezdési idõ-
pont elõtt az egyesületek erre az
alkalomra kinevezett szakácsai
már tábort vertek és nekigyür-

kõztek az ételek elkészítésének,
hogy amire társaik és a vendé-
gek megérkeznek, akár tálalni is
tudják a jobbnál jobb ennivaló-
kat.

Pincepörkölt, paprikás
krumpli, lángos, prósza és még
sok ízletes falat „bolygatta
meg” az érzékeket, a falatozás
mellett azonban látnivaló is
akadt bõven, hiszen többen
mûsorral lepték meg az egybe-
gyûlteket.

(Folytatás a 10. oldalon.)

Aktívan és önzetlenül a városért
PARKERDEI TALÁLKOZÓ ÉS KÖSZÖNET A CIVILEKNEK

Az Ezüst Klub lángossal vendégelte meg látogatóit.
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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 választó-
polgároknak továbbra is lehetõségük van a köz-
ponti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük be-
nyújtására.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választó-
polgár kérheti

• nemzetiséghez tartozásának
• szavazási segítség iránti igényének,
• személyes adatai kiadása megtiltásának be-

jegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegy-
zés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választó-
polgár 2014. január 1-tõl kérheti nemzetiségi válasz-
tópolgárként történõ nyilvántartásba vételét. A
választópolgár azon a településen szerepelhet a
nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek válasz-
tásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.

A nemzetiségi választópolgárként történõ nyil-
vántartásba 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 gyakorlásá-
nak segítésére

• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról kön-
nyen érthetõ tájékoztatót kapjon,

• az értesítõnek a Braille-írásos változatát kap-
ja meg,

• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos
sablont kapjon a szavazás napján,

• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.

A Braille írással ellátott szavazósablon igény-
lésének határideje 2014. október 3. (péntek) 16-
óra, 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 kérhe-
tik, hogy a választási kampány céljára a választópolgá-
rok 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 ki-
töltésével és benyújtásával megtilthatja.

Ezen kérelmeken kívül lehetõség van a szavazó-
köri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési ké-
relmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyúj-
tani.

SZAVAZÁS A LAKÓHELYTÕL TÁVOL, 
A BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYEN

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az
a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014. jú-
nius 23-ig létesített tartózkodási helye érvényes-
sége legalább 2014. október 12-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitûzését követõen, legkésõbb a 2014. októ-
ber 10-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követõ-
en módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhe-
lye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni,
2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az
átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetõ-
jétõl az átjelentkezési kérelme módosítását.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben, 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 indoká-
val 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 vá-
lasztási irodába. 

A kérelemnyomtatványok elérhetõk a
www.zalakaros.hu / Városháza / 2014.évi helyi ön-
kormányzati választás, valamint a Nemzeti Választá-
si Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

A szavazóköri névjegyzékbe vételrõl szóló érte-
sítõk választópolgárok részére történõ postázásá-
nak határideje 2014. augusztus 25.

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal vá-
lasztási irodája hétfõtõl-péntekig 8–16 óra kö-
zött fogadja a tisztelt választópolgárokat.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a
Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi szemé-
lyekhez 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. szeptember 16.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyzõ

HVI vezetõje

TISZTELT VÁLASZTÓ-

POLGÁROK!
A 2014. október 12-i önkor-

mányzati választások elõkészí-
tésével kapcsolatos feladatok a
törvényi szabályozásnak meg-
felelõen folynak. A feladatok
végrehajtása során a képvi-
selõ- és polgármester jelöl-
tek határidõre leadták az ál-
taluk kikért ajánlóíveket. A
Helyi Választási Bizottság a je-
lölteket nyilvántartásba vette
és az ajánlóívek leadását köve-
tõen a bizottság lebonyolí-
totta a sorsolást, amely alap-
ján a szavazólapra kerülés
sorrendje került meghatáro-
zásra. A Helyi Választási Bizott-
ság döntött arról is, hogy mi-
lyen ingyenes, azonos felté-
teleket biztosítson a jelöltek-
nek a bemutatkozásuk érde-
kében. Erre vonatkozóan 4
féle lehetõséget kaptak a je-
löltek:

– Az iskola ebédlõjében az
intézményvezetõvel egyezte-
tett idõpontban fórum tartási
lehetõség,

– Zalakaros város honlapján,
– a Képújságban illetve
– a Zalakarosi Krónika szep-

tember végi számában bemu-
tatkozó anyag megjelentetése.

Az önkormányzati képviselõ
és polgármester választással
kapcsolatos további informáci-
ók a  http:/valasztas.hu/ illet-
ve a http://www.zalakaros.hu/
varoshaza/2014-evi-helyi-onko-
rmanyzati-valasztas/ oldalon is-
merhetõk meg.

Szabóné dr. Csányi Mariann
HVI vezetõ

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel

invitáljuk településünk 
62 éven felüli lakóit 
a 2014. október 4-én

(szombat), 
14 órakor kezdõdõ,

az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
TARTANDÓ 

IDÕSEK NAPJÁRA.

Novák Ferenc
polgármester
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Mint ismert, a Kilátó utca ingat-
lanjainak belterületbe vonásáról
már korábban döntött a testület,
azonban az önkormányzat kérel-
mére indított eljárásban a Nagyka-
nizsai Földhivatal csak a közelmúlt-
ban engedélyezte a telekhatár-ren-
dezést. Elhárult az akadály az érin-
tett utca rendezési terv szerint bel-
területbe szánt területeinek más
célú hasznosítása elõl.

Az út létesítés és szélesítés épí-
tési engedély terveinek elkészítésé-
re a Pannonway Építõ Kft. került
megbízásra, ezt követõen az enge-
dély terveket nyújtják be a Közleke-
dési Hatóság felé. Az engedélyezõ
határozat kiadása november vége
felé várható, tájékoztatta Szabóné
dr. Csányi Mariann jegyzõ lapunkat.

A 12 ingatlant érintõ belterület-
be vonást rendezõ megállapodások
– két tulajdonos kivételével – alá-
írásra is kerültek.

A képviselõ-testület az októberi
vagy novemberi testületi ülésén
tárgyalja a Kilátó utca útszélesítés
és új út kialakításának tulajdonoso-
kat terhelõ költségeit.

A fenti kivitelezés költségfede-
zetét a 2015. évi költségvetési kon-
cepció kötelezõ munkái közé ke-
rülnek besorolásra.  A munkák
kezdése 2015. március végére vár-
ható.

Minden bizonnyal egy régóta
húzódó ügy kerülhet lezárásra.

ÉPÜLNEK AZ AUTÓBUSZ VÁRÓK ÉS ÖBLÖK
Az egész város területén épülnek az új buszöblök és sorra újulnak

meg a buszvárók is. Sajnos, a tartós esõzések igencsak nehezítették a
munkálatokat, hamarosan azonban birtokba veheti az utazóközön-
ség a várókat, illetve befejezõdnek az átalakítási munkák is.

Amint arról több ízben is beszámoltunk, Zalakaros Kistérség Több-
célú Társulása a Közösségi közlekedés uniós pályázatának keretén be-
lül városunkban  11 buszöblöt alakítanak ki.  A kivitelezõ a buszöblö-
ket a Termál utcában és a Kossuth utcában két helyen,   Újmajorban
ugyancsak két helyszínen, illetve a Behiák felõli közterületen teljes
körûen elkészítette.  A Fõ utcába, a Kossuth utca Garabonchoz köze-
li részén, illetve Újfalu területén  az aszfaltozás és a tereprendezési
munkák vannak hátra.  A gyümölcsös elõtt nem készült még el a
buszöböl, nagyrész az utóbb idõben tapasztalható esõzések miatt.

A projekttel kapcsolatban Novák Ferenc polgármestertõl megtud-
tuk: a város területén kilenc  új utasváró is épül. A Termál úton jelen-
leg felállított utasvárók ideiglenes jellegûek.  Az új felépítményeket a
kivitelezõ szeptember végéig helyezi el a Termál úton, a fennmaradó
felépítmények pedig október 17-ig  épülnek meg.  

A modern,QUATTRO típusú utasvárók acél tartószerkezettel,  UV
védett fedéssel, 2-3 oldalfalas kivitelben készülnek.

A pályázaton kívül, az önkormányzat saját forrásból a zalakomári
elágazóban mindkét oldalon építtet buszvárót, a munkálatok itt már
el is kezdõdtek.

A
H í r a d ó
helyi és
t é r s é g i
hírekkel,
a Szig-
n a t ú r a
c í m û
kulturá-
lis maga-
zin kö-
zö s ségi
eseményekkel és rendezvényekkel
foglalkozik. Láthatnak a Keszthelyi
Televízióban vallási mûsort, építési
magazint és többek között képúj-
ságot is. A Fogadóórában a térség
országgyûlési képviselõjét és pol-
gármestereit, az Objektívben pe-
dig a közélet szereplõit látják ven-
dégül.

Szeptember végétõl látható új
mûsoruk Hét Szív Virág címmel,
melyben az adástérségükhöz tarto-
zó közel 40 település óvodás és is-
kolás gyermekei mondanak mesét.
Minden hétköznap a 19:00 órás hír-
adó elõtt láthatnak körülbelül 5

perces esti mesét a nézõk, melyet
talán épp az Önök unokája, vagy
kislánya mond majd el.

A Keszthelyi Televízió adása
weboldalukon élõben is nézhetõ, il-
letve az adások archivált anyagai-
ból is érdemes szemezgetni. Mind-
ezek www.tvkeszthely.hu inter-
netes oldalon, illetve követhetik a
Facebookon is, https://www.face-
book.com/Keszthelytv ahol szintén
a legfrissebb információkkal, illetve
folyamatos újdonságokkal, játékok-
kal várják a nézõket!

Az adás fogható: C 5 csatorna,
175,25 MHz.

TÁJÉKOZTATÁS
BÖLCSÕDE ÉPÜLETRÉSZ ÁTALAKÍTÁS ÉS BÕVÍTÉS

A képviselõ-testület 151/2014. (VI. 20.) számú határozatában dön-
tött a bölcsõde átalakításáról és bõvítésérõl, ennek eredményeként
egy 9 fõs csoportszoba kialakításáról. 

Az építési engedélyezési terveket és a tételes költségvetést a
Kanizsaterv Kft. készítette el. Ezt követõen megkértük és megkaptuk
az építési engedélyt.

A bölcsõde átalakítás és bõvítés tárgyában kiírásra került ajánlati
felhívásra benyújtott pályázatok közül a Konzultax Kft. árajánlatát fo-
gadta el a képviselõ-testület.

A cég a kivitelezési munkákat szeptember 08-án megkezdte és a
tervek szerint október 10-én fejezi be. Jelenleg a csoport szoba fala-
zási, egyéb bontási és gépészeti munkák folynak.

Ezzel párhuzamosan a kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó in-
tézmények fejlesztése, felújítása címmel kiírt pályázat „Óvoda és böl-
csõde épület közötti átjáró lefedése” tárgyú pályázatok közül a Karos
– Park Kft. végzi a két épület közti tér lefedés kiviteli munkáit.

Az október 10-t követõ átadás után ezáltal már 3 csoportszobával
és egy terasz résszel kibõvített bölcsõde várja a kisgyermekeket.

Zalakaros Város Önkormány-
zata csatlakozva az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma által meghir-
detett BURSA HUNGARICA Felsõ-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszeréhez, pályázatot ír ki
2015. évre a tanulmányaikat a fel-
sõoktatásban folytató, illetve
megkezdõ hallgatók részére.

A részletes „A” és „B” típusú
pályázati felhívás megtekinthetõ
a Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetõtábláján, Zalakaros város
honlapján, valamint érdeklõdni le-
het személyesen a Hivatal 1. szá-
mú szobájában, vagy telefonon
(93/340-100 / 112 mellék).

A pályázatbeadáshoz az EPER-
Bursa rendszerben egyszeri pályá-

zói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/pa
ly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a koráb-
bi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, õk a meglévõ felhasz-
nálónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPERBursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfe-
lejtették, az Elfelejtett jelszó funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A pá-
lyázói regisztrációt vagy a belé-
pést követõen lehetséges a pályá-
zati adatok feltöltése a csatlako-
zott önkormányzatok pályázói ré-

szére. A pályázati ûrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A sze-
mélyes és pályázati adatok ellen-
õrzését és feltöltését követõen a
pályázati ûrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzat-
nál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibás-
nak minõsül.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2014. november 7.

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Új TV adó a palettán
A Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft., mely a térség vezetõ, helyi

televíziós csatornája, már Zalakaroson és környékén is fogható. A
szerkesztõk tervezik, hogy településünket, Zalakarost is beemelik
mûsorkínálatukba.

Belterületbe vont ingatlanok 



A projekthez kapcsolódóan az
energia hatékonyság lehetõségeit és
megvalósítását Tóth János, a fürdõ
mûszaki igazgatója dolgozta ki és
koordinálta, a fürdõt így õ képvisel-
hette a brüsszeli projektzárón.

– A helyi kis- és középvállalko-
zásokat képviselõ szervezetek
gyakran szembesülnek azzal a kihí-
vással, hogy a vállalkozás bizonyos
folyamatainak energiaszükséglete
nagyon magas. Fontos, hogy keres-
sünk hatékonyabb megoldásokat,.
A projektnek épp ez volt a célja, il-
letve az is, hogy azok, akik vállal-
ják, hogy energiahatékonyságot tá-
mogató munkákat végeznek cé-
güknél, azok vállalják azt is, hogy a
folyamataikat ellenõrzik, valamint,
hogy a tapasztalataikat más orszá-
gok e projektben részt vevõ válla-
lataival megosztják – mondta Tóth
János. 

– A projektben Olaszország,
Horvátország, Ausztria, Németor-

szág, Csehország, Lengyelország és
Magyarország vett részt, összesen
250 energetikai audit került meg-
valósításra e hét ország kis- és kö-
zépvállalkozásainál.

A mûszaki igazgató elmondta:
Magyarországon a 40 felmérés egyi-
ke a zalakarosi Gránit Gyógyfürdõ-
ben készült el. Az eredményeket és
a jövõbeni terveket a brüsszeli záró
konferencián prezentáción mutat-
ták be.  

– Az általam tartott prezentáci-
ón bemutattam  a fürdõ energia-
hatékonyság érdekében végzett
beruházásait: a napelemes fejlesz-
téseket, az épületfelügyeleti rend-
szert, illetve az automatizált frek-
venciaváltós üzemeltetést, amiket
az utóbbi két évben valósítottunk
meg. Ezek után a 7 vállalatot is ér-
tékelték az EU-s projekt vezetõi,
ahol a zalakarosi Gránit Fürdõ az
elõkelõ 3. helyet kapta a díjátadá-
son! 

A legfontosabb azonban az,
hogy konkrét számokban is mérhe-
tõ már a hatékonyság, hiszen a
megvalósított beruházásoknak kö-
szönhetõen több millió forintot spó-
rolt az elmúlt évben a fürdõ az
energia számláin. A villamos energia
megtakarítás megközelítõleg 100
ezer kilowatt évente, ezen kívül pe-
dig közel 60 ezer köbméter vizet
tudnak spórolni esztendõnként az új
rendszerrel. Összegszerûen a mosta-
ni beruházás évente ötmillió forint
megtakarítást jelent csak a villamos
energia tekintetében! Amennyiben
a fejlesztések második üteme is el-
készül, további hasonló mértékû
megtakarítás várható mindkét eset-
ben. 

A megújuló energiák hasznosítá-
sa emellett a többségi tulajdonos ön-
kormányzat elvárása is, az épülõ él-
ménytó esetében az elfolyó meleg-
víz hasznosításával folytatódhat az
energiahatékony fejlesztések sora.

A mûszaki igazgató úgy véli: a si-
keres bemutató késõbbi nemzetközi
együttmûködéseket is jelenthet
Zalakarosnak.
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Hatékonyság egyenlõ megtakarítás
EURÓPA ELISMERTE ÉS JUTALMAZTA A FÜRDÕ ENERGIAHATÉKONY PROJEKTJÉT

Harmadik helyen emelték ki hét európai ország 250 középvállala-
ta között a Gránit Gyógyfürdõt a közelmúltban Brüsszelben, az ener-
gia hatékonyság megvalósítását és az ahhoz vezetõ utakat bemutató
projektek záró konferenciáján.

Az  Erasme nevû projekt, melyben a karosi fürdõ is részt vett, a
Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület részvételével, az Európai Unió
társfinanszírozásával zajlott, célja a helyi kis- és középvállalkozások
energia hatékonyságának növelése, valamint a partner országok kö-
zötti tudásmegosztás volt.

Kerékpárutat avattak
(Folytatás az 1. oldalról.)

– A kerékpáros turizmus fej-
lesztésére ebben az évben és jö-
võre közel 270 millió forintot kí-
vánunk fordítani.  Küszöbön áll
egy Hévízzel közös projekt meg-
valósítása, amely a térségben lé-
võ természeti értékek feltárását,
annak magasabb szintû kihasz-
nálását, az aktív turizmus széle-
sebb körben
való elter-
j e s z t é s é t ,
valamint új
tur iszt ikai
t e r m é k e k
bevezetése
által a tu-
risztikai kí-
nálat növe-
lését, a sze-
z o n a l i t á s
csökkenté-

sét hivatott képviselni – mondta.
A mintegy 50 millió forintból

felújított egy kilométer hosszúsá-
gú szakasz jelképes közeledés
Nagykanizsa felé is, hiszen cél a
városokat öszszekötõ kerékpárút
rendszer megvalósítása.

Ehhez kívánt sikert Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ (Fi-
desz-KDNP), a megyei közgyûlés

elnöke, aki a polgármesterrel
együtt szalagátvágással adott sza-
bad utat a kerékpárosoknak. A
szép számú bringást és magát az
utat dr. Háda László plébános és
Kovács István lelkész is megáldot-
ta.

Az avatást kerékpáros mara-
ton követte, amelyen a legkiseb-
bek tájékozódási kerékpár verse-
nyen, a túrázni vágyók a Kis-Ba-
laton körbetekerésén, a profik
pedig egy nyolcvan kilométeres
úton vehettek részt, Stégli János
sporszervezõ, a Dél-zalai Kék Vi-
rág Túracsapat és a Teker Egye-
sület közremûködésével. Vala-
mennyi résztvevõ frissítõt is ka-
pott a szervezõk jóvoltából, a
legkisebbeknek pedig a Kilátó
Borozó tulajdonosa, Demény
Zsolt külön is kedveskedett üdí-
tõvel.

Fent: a díjátadó. Lent: a napelemek beépítésével is csökkent 
az energiafogyasztás.

Közel kétszáz kerékpáros indult útnak.



2014. szeptember 25. 5

Alaposan próbára tette a
hosszan tartó, nagy mennyiségû
csapadékot hozó esõzés a Karos-
Park Kft. munkatársait.

– A hosszan elhúzódó, heves
esõzések, valamint a hirtelen lezú-
duló, nagy mennyiségû csapadék
állandó munkát jelentett szá-
munkra az elmúlt idõszakban –
tudtuk meg Biczó Tamástól, a cég
ügyvezetõjétõl. – Az úttestre, jár-
dára, kerékpárútra ráhordott isza-
pot, kavicsot folyamatosan tisztí-
totta a Kft. Az esõs napokat köve-
tõen még mindig rengeteg a ten-
nivaló. Ránk vár a kimosódott út-
padkák mészkõvel való feltöltése,
az útfelületeken keletkezett ká-
tyúk helyreállítása, a rácsos össze-
folyók kitisztítása és az  esõzés so-
rán tapasztalt vízelvezetési prob-
lémák megoldása.   

Mint mondta: sürgõsen el kellett
végezni a Rózsa utcai csapadékelve-
zetõ rendszer burkolását, ugyanis a
nagy mennyiségû lefolyó víz az át-
ereszeknél kimosódásokat okozott.

Nagy gondot jelent számukra a
Világoshegyi út leszakadt partfalá-
nak rendezése, és folyamatos kihí-
vást jelent a Termál út melletti ke-
rékpárút, ahová nagyobb esõzések
során folyamatosan ömlik a sáros
víz a kukoricaföldrõl.

– A felszíni, nyitott csapa-
dékelvezetõ rendszer megfele-
lõ karbantartásával, folyamatos
tisztításával érhetõ el, hogy a
rendkívüli idõjárási viszonyok
esetén is zökkenõmentesen,
biztonságosan tudjon a lehul-
lott csapadékvíz elfolyni. Eh-
hez szükséges a lakosság, ingat-
lantulajdonos munkája is. Az
ingatlan elõtt lévõ árkok kaszá-
lása, kitisztítása is a tulajdonos
kötelezettsége, amit önkor-
mányzati rendelet is szabályoz
– hívta fel a figyelmet az ügyve-
zetõ. 

– Nagyon büszke vagyok ar-
ra, hogy a zalakarosiak már
több ízben is tanúságot tettek
segítõkészségükrõl, az elsõ hívó
szóra jelentkeztek önkéntesnek.
Ha visszaemlékszünk, az önkor-
mányzati ciklus legelején tör-
tént a kolontári iszap katasztró-
fa, akkor is azonnal összefogott
a város és segítõ kezet nyújtott.
Tavasszal a Duna áradásánál ad-
tunk támogatást, most pedig a
Muránál voltak a mieink tényle-
gesen is legények a gáton – fo-
galmazott a polgármester a vá-
rosházán tartott köszöntés so-
rán. 

A járási hivatal vezetõje, dr. Józsa
Zsanett ugyancsak köszönetét fe-

jezte ki a védekezésben részt ve-
võknek.

Mint mondta: miután a járási hi-
vatal vezetõje a helyi védelmi bi-
zottság vezetõje is egyben, az õ és
munkatársai feladata volt a véde-
kezés és a mozgósítás megszerve-
zése. Örömmel és karosi lévén némi
„hazai” büszkeséggel is hallotta,
ahogyan a gátakon dolgozók a
karosi fiatalokat emlegették, akik
szó szerint azonnal indultak és bi-
zony elkelt segítõ kezük a zsákok
pakolása során. Az pedig külön
büszkeség volt, hogy másnap
Zalakaros még egy csoportot indí-
tott.

– Szükség volt minden segítõ
kézre, ilyen áradást évtizedek

óta nem tapasztaltak a Murán.
Én magam is ott voltam a hely-
színen, a védelemben részt ve-
võk ellátásáról gondoskodtunk
kollégáimmal. Félelmetes volt az
egész, ezt csak az tudja, aki kö-
zelrõl látott már ilyet… – fogal-
mazott a hivatalvezetõ asszony,
hozzátéve: a kormányhivatal ve-

zetõje, Rigó Csaba levélben
mond köszönetet az önkénte-
seknek.

A helytállásért Szabóné dr.
Csányi Mariann is köszönetet
mondott a karosiaknak, majd a
polgármester apró ajándékkal és
pezsgõvel lepte meg az önkénte-
seket.

Önzetlen segítséget nyújtottak az árvíznél
Az önzetlen segítséget, az azonnali reagálást köszönte meg a mi-

nap Novák Ferenc  polgármester azoknak a Karos-Parkos munkatár-
saknak, illetve a Zalakarosi Ifjak Köre jelenlévõ tagjainak, akik a Mu-
ra áradásakor aktív segítséget nyújtottak a gátaknál az árvízi véde-
kezés során.

Novák András, Farkas Vilmos,Varga Bálint, Kámpics Kornél, Tóth
László, Fekete Zsolt, Fekete Tamás, Rab Tibor, Bogdán László, Bogdán
Tibor, Bogdán Ferenc és Bogdán László az áradó Muránál mûködtek
közre a homokzsákok pakolásában, a karosi ifjak már a kritikus tetõ-
zés éjszakáján is a gátakon voltak, a városüzemeltetõ cég munkatár-
sai pedig másnap reggel indultak.

köszönet az árvízi védekezésben részt vett önkénteseknek –
Fekete Tamásnak nyújt át jelképes ajándékot Novák Ferenc.

FOLYAMATOS KARBANTARTÁSI FELADATOK A KAROS-PARKNÁL

Esõs próbatételEsõs próbatétel

Hamisítatlan szüreti hangulatban ünnepelte Zala-
karos a szõlõ szedésének, a mustkészítésnek idejét.

A hagyományos szüreti felvonulással kezdõ-
dött a karosi szüret, népviseletbe öltözött kicsik
és nagyok vonultak végig énekkel, zenével a vá-
roson, hogy aztán a "végállomáson", a Gyógyfür-
dõ téren a csodás ruhák mellett a gyönyõrû tán-
cokat is bemutassák a népes közönségnek. A
Zöldág és a Rügyecske Táncegyüttes fantasztikus
fellépéssel bûvölte el a nézõket, a legkisebbek

táncát hatal-
mas, biztató
vastaps kísérte.
A Dalárda me-
nyecskéi és jól
ismert népdalai
pedig a jelenlévõket is dalra fakasztották. A han-
gulatos mûsor mellett szõlõvel, borral, finom
ételekkel is várták a nagyérdemût, a napot pedig
bál zárta.

Szüretnek idején
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A karate egyesület bemutatót tar-

tott, a fúvósok a szokásos magas szín-
vonalon játszottak ismert slágereket,
indulókat, a civilek egyesülete pedig
most elõször egészségmegõrzõ is-
mertetõkkel és szûréssel is várta az ér-
deklõdõket.

– Egyesületünk alapvetõ célkitû-
zése a lakosság tájékoztatása az
egészségmegõrzés lehetõségeirõl, s
törekszünk arra, hogy minél többe-
ket bevonjunk az ezzel kapcsolatos
programjainkba – tudtuk meg Tar
Lászlónétól, az egyesület vezetõjétõl. –
Szorosan együttmûködünk a Járási
Népegészségügyi Intézettel és a
Nagykanizsai Vöröskereszttel. Elõbbi
szervezet képviselõje, dr. Buzás Judit
vállalta, hogy ezen a programon sze-
mélyesen is részt vesz és örömmel vá-
laszol kérdésekre, felvetésekre. Helyi

szinten természetesen az önkor-
mányzattal, valamint a városi könyv-
tárral tartunk szinte állandó kapcso-
latot; a város anyagi támogatását is
élvezzük, a könyvtár pedig szívesen
ad helyet rendezvényeinknek.

A civil napon az egyesület a szen-
vedélybetegek részére állapotfelmé-
rést végzett, valamint bemutató esz-
közök segítségével egyes daganatos
betegségek intõ jeleirõl adtak tájé-
koztatást.

A bemutatóra a legfiatalabbak és
az idõsebb korosztály volt igazán kí-
váncsi. A középkorúak egy csoportja
azonban azt vallotta, a megelõzés a
legfontosabb, melynek része az aktív
sport. Természetesen ezt az egyik leg-
fiatalabb önkéntes szervezõdés (mely
jelenleg facebook-csoportként mûkö-
dik, és persze nem csupán virtuálisan,
de aktívan is tevékenykednek), a
Zalakarosi Futrinkák tagjai árulták el,
akik a rendszeres futásra esküsznek. A
futóversenyek tapasztalataira alapoz-
va frissítõ pontot is létesítettek az asz-
taluknál, bár kivételesen nem a hagyo-
mányos iso- és energia italokkal várták
csapattársaikat.  Akadt viszont az asz-
talnál zsíros kenyér is, melynek szerví-
rozása egyáltalán nem áll távol a fu-

tóktól, hiszen egy verseny után ilyes-
mivel is várják õket. Márpedig a futrin-
kák valamennyien túl voltak már az-
nap egy-egy jó futáson, a zsíros ke-
nyerek így hamar gazdára találtak.

– Elõször vagyok a civil napon, de
nagyon jó ötletnek tartom és örül-
tem az invitálásnak. Fontos, hogy le-
gyenek olyan napok, vagy akár csak
néhány óra, amikor kicsit „megállha-
tunk”, amikor jóízût beszélgethe-
tünk, és a gyerekeink is remekül
érezhetik magukat akár úgy, hogy
csak szabadon szaladgálnak, vagy
úgy, hogy a kiegészítõ programokon
részt vesznek, ahogyan itt is –
mondta Hegyi Mónika, aki párjával,

Kovács Zoltánnal a csapatversenyek
igazi háttérszervezõje.

A civil napok állandó résztvevõje,
csapatának, az Ezüst Klubnak immár
tíz, a Dalárda-Vegyeskarnak öt esz-
tendeje lelke és motorja Horváth
Lászlóné, Erzsike, aki ott jártunkkor
épp az ezüst korúak sátránál sütötte
a lángost társaival.

– Nagyon szeretünk itt lenni, ezt
valamennyiünk nevében állíthatom.
Jók ezek az összejövetelek, nekünk,
nyugdíjasoknak pedig különösen,
hiszen itt igazi nyüzsgés van, gyere-

kek, felnõttek, idõsek, fiatalok sür-
gölõdnek, még nézni is jó – mesélte
Erzsike. – Megalakulása óta tagja va-
gyok az Ezüst Klubnak, fantasztikus
élmények fûznek már össze minket,

de így van ez a Dalárda-tagokkal is.
Hisszük, hogy az idõs kort aktívan,
tartalmasan kell megélni. Tevékeny-
ségünkhöz sok segítséget kapunk a
várostól is. Eddig bármit kértünk,
mindenben segítettek, soha nem
azt kereste senki, hogy miért nem
tud megoldani valamit, hanem azon
igyekezett, hogyan tudná támogat-
ni elképzeléseinket. Mi ezt azzal
„háláljuk meg”, hogy örömmel ve-
szünk részt a rendezvényeken, az el-
sõ hívó szóra megyünk!

A nap kapcsán Novák Ferenc pol-
gármester a civil összefogás, a tagok
és az önkormányzat aktív kapcsolatát
méltatta.

– Örvendetes, hogy az utóbbi pár
évben ismét nõtt a karosi civil szer-
vezetek száma, s ezek a csoportok
aktív részesei a város életének. Per-
sze, átfedések vannak, hiszen töb-
ben nem csupán egyetlen csoport
tagjai. A civilek helyi életben betöl-
tött szerepét elismerve invitáljuk

õket évrõl évre erre a találkozóra. A
mostani civil napon az önkormány-
zat minden csoport minden tagját
pólóval is meglepte, örülök, hogy
ennek kedvezõ volt a fogadtatása.

Emellett természetesen anyagi se-
gítséget is igyekszünk nyújtani a
szervezeteknek. E célból hívtuk élet-
re a Civil Alapot és rendeltünk hoz-
zá forrást is a költségvetésbõl. Sok
támogatást tudtunk már nyújtani
eddig is a pályázóknak, bízom ben-
ne, hogy a lehetõségeink mindig
adottak lesznek ehhez. Itt és most
azonban csupán annyi a dolga min-
denkinek, hogy kikapcsolódjon,
érezze jól magát, s ahogy elnézem,
ennek a „feladatnak” mindenki
megfelel.

Aktívan és önzetlenül

A nyári hónapok külföldi
vendégforgalma városunkban
5,4%-os növekedést mutat az
elõzõ év hasonló idõszakában
regisztrált adatokhoz képest.
A város stratégiai menedzsere,
Jámbor Tímea szerint a nyári
idõszakot promótáló kampány
hozta meg gyümölcsét.

– A nyári idõszak promóció-
ja német, cseh, szlovák és len-
gyel küldõ-területeken történt.
Németországban a PA
Touristik,a  Mutsch Reisen, a Sa-
lamon Reisen, a TUI és a
Neckermann akciói, Ausztriá-
ban a Hofer Reisen online tevé-
kenysége,  Csehországban és
Szlovákiában a Magyar Turiz-
mus Zrt. Külképviseletei által
szervezett újságírói tanulmány-

Növekvõ 

Novák Lázár és Máté a kézmûveskedést választották a délután
folyamán, a fiúk szütyõt készítettek maguknak.

Alapvetõ szûrésekre nyújtottak lehetõséget a Zalakarosi Civilek
Egyesületének tagjai.

Az önkormányzat zalakarosi pólóval lepett meg minden résztvevõt.
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– Miként kerültél Zalakarosra? 
– A Zala Megyei Sporthivatal-

nál pályáztam meg az akkori
Sporttábor sportszervezõi állását,
így kerültem Zalakarosra 1984-
ben. Sportszervezõi munkám so-
rán a település korosztályainak
szerveztem helyi és megyei szintû
sportrendezvényeket.

– A sport fontos szerepet tölt
be az életedben.

– Gyerekkoromban az atlétika,
az úszás és a kerékpározás voltak az
alapsportágaim, ezekben megyei
versenyeken is részt vettem. Sport-
pályafutásom a katonaság ideje
alatt is folytatódott, mint sportoló
voltam 2 évig katona. Ezután a
Testnevelési Egyetemen teniszbõl
és úszásból sportedzõi, valamint
sportszervezõi végzettséget sze-
reztem. Munkám során pedig mint
edzõ és mint sportszervezõ is napi
kapcsolatban állok a sporttal. Úgy is
mondhatni: kitölti egész életem.

– Hogy kezdtél el edzõsködni?
– Zalakaroson már idekerülé-

sem évében elkezdtem az úszás-
oktatást a fürdõn, ami megszakí-
tás nélkül a mai napig, immár 30
éve tart. A tenisz sportedzõi vég-
zettség megszerzése után pedig a
teniszt kezdtem el oktatni és
edzéseket tartani.

– Mit tekintesz legnagyobb
eredményednek?

– A több évtizedes tevékenysé-
gem során elért eredmények kö-
zül nehéz választani, ezért én nem
is szeretnék egyet sem kiemelni.
Büszke vagyok arra, hogy úszás-
ban több ezer gyermekkel szere-
tettem meg a sportágat, a „vizet”.
Volt olyan év, hogy 8 éves gyere-
kekkel úsztuk át a Balatont. Te-
niszben több korosztállyal értünk
el országos diákolimpiai I. helye-
zést. A gyerekekkel változatos és
kemény kitartó munkával 6 éven
keresztül csapatban országos III.

helyezést értünk el, míg egyéni-
ben rendszeresen a legjobbak kö-
zött végeztünk. A felnõtt tenisz-
csapatunk több éves megyei sze-
replés után NB III-as osztályozót is
játszhatott. Szívesen emlékezek a
sportszervezõi munkám során szer-
zett élményeimre is. A fiatal, ifjú-
sági korosztály részére egész évben
a szabadidõ hasznos eltöltésére he-
tente, kéthetente szerveztünk

programokat különbözõ sport-
ágakban. Nem szabad megfeled-
kezni az amatõr bajnokságokról
sem, hiszen a versenysport mellett
évente 1-2 alkalommal szerveztünk
asztalitenisz, tenisz, labdarúgás, te-
ke sportágakban tornákat. Ezek kö-
zül is kiemelendõ a tekések kistér-
ségi amatõr bajnoksága, ami több
mint egy évtizede nyújt kikapcso-
lódást, és köti össze a sportbaráti
kapcsolatokon keresztül a kistérség
településeit.

– Sportszervezés mellett so-
kat foglalkozol a fiatalokkal is.

– A ’80-as évektõl kezdve az if-
júsággal is foglalkoztam, mint a
fiatalok koordinátora. Nagyon jó
kapcsolat alakult ki közöttünk,
több korosztályt végigkísérve
szerveztem számukra érdeklõdési
körüknek megfelelõ programo-
kat, elég, ha csak a honismereti ki-
rándulásokat említem.

– Milyen céljaid vannak a jövõ-
ben, mivel foglakozol éppen?

– Az elmúlt években a népsze-
rû sportágak mellett az egyre in-
kább divatba jövõ sportágakban,
úgy, mint triatlon, aquatlon és
duatlon is értünk el a gyerekekkel
mind megyei, mind országos szin-
ten szép eredményeket, ezt a jö-
võben is folytatni szeretném; az
úszás mellett a duatlon edzések
már el is kezdõdtek. Szeretnék to-
vábbra is a sport és az ifjúság te-
rületén dolgozni, minél több él-
ményt nyújtani, hogy ezen keresz-
tül szerettessem meg velük a
sportolás elõnyeit. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy minden gyer-
mek találja meg a kedvéhez és te-
hetségéhez képest azokat a sport-
ágakat, amelyeket most készség
szintjén elsajátítanak, hogy ké-
sõbbiekben a sportolási igény
egész életüket végigkísérje. A
sporton keresztül nemcsak fizikai
képességeik javulnak, hanem szel-
lemi kikapcsolódást is nyernek, s
nem utolsó sorban a sport kitûnõ
közösség építõ is.

Bognár Ottó

Több ezer gyerekkel szerettette meg a sportot
MEGYEI KITÜNTETÉS STÉGLI JÁNOSNAK

A közelmúltban Zalaváron tartott megyenapi ünnepségen Stégli János
a fiatalok körében végzett több évtizedes kiemelkedõ és sokrétû sport-
oktatói, edzõi és szervezõi munkájáért Zala Megye Ifjúsági Sportjáért-dí-
jat vehetett át Manninger Jenõtõl, a Zala Megyei Közgyûlés elnökétõl. 

A kitüntetéshez nagyon sok szülõ, gyermek gratulált Stégli Jánosnak,
vagy ahogyan kicsik és nagyok szólítják: Janónak. Egyöntetû vélemény
volt, hogy ha valaki, hát õ aztán igazán megérdemelte ezt az elismerést,
és külön öröm, hogy a két városi kitüntetése mellett (a legutóbbit idén
januárban vehette át) megyei szinten is elismerték munkáját.

Janóval beszélgettünk sport múltjáról, terveirõl.

Sportolj és nyerj!
E tanévben ötödik alkalommal kerül megrendezésre 10+1

sportesemény meghirdetésével a Sportolj és nyerj! akció.
Stégli János fõszervezõ elmondta, hogy a program elsõsorban

gyalog- és kerékpártúrákra alapul, melyre a gyerekeken kívül a
szülõket is várják, mintegy családi sportprogramot kínálva. Az el-
múlt évekhez hasonlóan nagykanizsai InterSport Áruháznak kö-
szönhetõen a sportélményen kívül a zalakarosi gyerekek, illetve
a Móra-iskola tanulói minden egyes  rendezvény után ajándék-
csomaggal gazdagodhatnak, míg a tanév végi sorsoláson a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány támogatásával
10+1 ajándék kerül kisorsolásra.

Az elsõ sporteseményre a hétvégén megrendezett kerékpáros
nappal már sor is került; hamarosan indul a Gesztenye túra, és az
idén elõször országúti tájékozódási kerékpár túraversenyen is ki-
próbálhatják magukat a gyerekek.

utak megjelenései, Lengyelor-
szágban a TUI és a testvérvárosi
szervezés alakította és formálta
Zalakaros promóciós tevékenysé-
gét – jelezte.

Mint mondta: a külföldiek
Zalakarosba, a Kis-Balaton fürdõ-

városába érkeznek, városunk a kis-
térség és régió szolgáltatásaival
együtt eladható.  

– A külpiaci tevékenység kö-
zül kiemelném az olesnoi test-
vérvárosi kapcsolatnak köszön-
hetõen elindult turisztikai törek-
vést.  Ennek részeként egy nem
hivatalos delegáció 45 fõvel érke-
zett 6 napra Zalakarosra a közel-

múltban. A lengyel nyugdíjasok
délelõttönként a fürdõ szolgál-
tatásait vették igénybe, délutá-
nonként pedig kisebb kirándulá-
sokat tettek a környéken. A
programban szerepelt városné-
zés, borozgatás, esti táncmulat-

ság, valamint
Csöntepuszta, Hévíz és
Keszthely megtekinté-
se is. 

A nagy marketing- és reklám-
szakemberek szerint az a fontos,
ahogy a vendég távozik, hiszen a
legjobb és legköltséghatékonyabb
reklám a személyes ajánlás. A len-
gyel csoport maradandó élmé-
nyekkel távozott, melyrõl a leg-
jobb tanúbizonyság a fotók, vala-
mint egy, a 2015 nyarára tervezett
újabb csoportos foglalás.

nyári vendégforgalom után

AZ ÕSZT KÖSZÖNTÖTTÉK
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1970-ben születtem Nagykanizsán.
Az 1980-as évek második felétõl kö-
tõdöm Zalakaroshoz. 1992-ben mély-
építõ üzemmérnöki diplomát, 1995-
ben közgazdasági szakokleveles
üzemmérnöki diplomát szereztem;
angol alapfokú nyelvismerettel ren-
delkezem. Jelenleg a Pannon Egyete-
men MBI végzõs hallgatójaként a har-
madik diplomám – közgazdász mes-
ter szak - megszerzésén dolgozom.
Számos vezetõi és értékesítési trénin-
gen növeltem szakmai tudásom. 

1992-ben Nagykanizsán a Thury
György laktanyá-
ban kezdtem pá-
lyafutásomat. 

1995-tõl a
bankszakmában
helyezkedtem el,
2000-tõl vezetõ-
ként több bank
fiókját vezethet-
tem, többek közt
az OTP Bank
nagykanizsai fi-
ókját, a Magyar-
o r s z á g i
Volksbank zala-
egerszegi fiókját.
Jelenleg a CIB
Bank Nagykani-
zsai fiók vezetõjeként dolgozom.

1995-tõl vagyok a Magyar Köz-
gazdasági Társaság tagja, 1999-tõl a
nagykanizsai elnökség, majd 2005-tõl
a megyei elnökség tagjaként tevé-
kenykedem. 2006-tól a Zala Megyei
Vállalkozók Országos Szövetségének
a megyei elnökségi tagja vagyok, va-
lamint megyei küldöttként segítem a
szervezet munkáját. 2009-tõl a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány Mikro Hitel Bizottság munkájá-
ban veszek részt. Társadalmi tevé-
kenységeim közé tartozik a nagykani-
zsai dr. Mezõ Ferenc Gimnázium Alma
Máter Alapítványának kuratóriumá-
ban, valamint a Thury György Keres-
kedelmi, Vendéglátó és Idegenforgal-
mi Szakképzõ Iskola „Új szellemû kul-
turált kereskedelemért” Alapítvány
kurátoraként végzett munka. 2010-
tõl vagyok tagja a Zalakarosi Turiszti-
kai Egyesületnek, ahol 2011-2014
években az ellenõrzõ bizottságban
tevékenykedtem. Az elmúlt 4 évben
önkormányzati képviselõként dol-
goztam. 

Azt gondolom, hogy a város pol-
gármestereként még többet tehetek
a város érdekében.

A várossal kapcsolatos céljaim ha-
sonlóak a 4 évvel ezelõtti elképzelé-
seimmel, mert sok esetben nem tör-
tént semmi elõrelépés:

A település töretlen fejlesztése to-

vábbra is fontos a helyi értékek meg-
õrzése és újak létrehozása mellett. A
város életében meghatározó az ide-
genforgalom, a gyógyászat és a ven-
déglátás. A következõ idõszakban a
fejlesztések során kiemelt szerepet
kapna a sport- és egészségturizmus:

– továbbra is fontos a vendégek
tartózkodási idejének aktívabb eltöl-
tését célzó beruházások támogatása,

– hatékonyabb reklámhadjárat a
város részérõl,

– szorosabb együttmûködés a tér-
ség idegenforgalomra alapozó tele-

püléseivel – Hé-
víz, Keszthely; a
sármelléki repü-
lõtér lehetõsé-
geinek a lehetõ
legszélesebb kö-
rû kihasználása.

Továbbra is
nagyon fontos-
nak tartom a
Gyógyfürdõ vá-
rosi (önkor-
mányzati) tulaj-
donának tartós
megõrzését, a
további folya-
matos fejleszté-
seket, amelyek a

vendégek komfortérzetét magasabb
szintre emelik:

– menedzser szemlélet fokozása,
– hatékonyabb reklámozás bel- és

külföldön,
– tulajdonosi elvárások markáns

megfogalmazása és érvényesítése,
– szállodák, magánszállásadók,

vendéglátók együttmûködésének fo-
kozása,

– további lehetõséget kell adni a
helybélieknek a gyógy-szolgáltatások
ingyenes kipróbálására, hiszen az õ
pozitív megtapasztalásuk lehet a ven-
dégek felé a leghatékonyabb reklám.

Helyi szükségletek kielégítését
szolgáló fejlesztések:

– helyi vállalkozások erõsítése, ér-
dekérvényesítõ tevékenységük támo-
gatása, helyi beruházásokban nagyobb
mozgástér biztosítása számukra,

– gazdálkodás területén tartalé-
kok képzése a pályázati források ön-
erõ részéhez,

– hazai bevásárló központ létre-
hozásának elõsegítése,

– a sporttámogatásokhoz képest
hasonló szintû támogatása a civil szer-
vezõdéseknek, kétirányú információ
áramlás megteremtése,

– idõsekrõl való folyamatos gon-
doskodás.

A külterülethez tartozó, ám sûrûn
lakott utcák lakói igényeinek fokozot-
tabb figyelembe vétele.

55 éves vagyok, nõs, két gyer-
mek apja. Feleségem óvónõ, fiaim
már dolgoznak. Magyar-történe-
lem szakos tanári diplomával és
közmûvelõdési végzettséggel ren-
delkezem. 1982-tõl a Mûvelõdési
Ház igazgatója, könyvtáros, 1995-tõl
2008-ig aTourinform-iroda vezetõje
voltam, 2008-tól a Közösségi Ház
igazgatója. Települési önkormány-
zati képviselõként 2002-tõl, polgár-
mesterként 2010-tõl tevékenyke-
dem. Megalakulásától tagja vagyok
a Dalárdának, elnöke az Önkéntes
Tûzoltó Egyesü-
letnek, elnöksé-
gi tagja a Kultu-
rális Egyesület-
nek, tagja a Da
Bibere zalai
Borlovagrend-
nek. Társszerzõ-
je vagyok a
Zalakaros címû
(2000), és a
Zalakaros szõle-
je és bora
(2009) címû
monográfiák-
nak, több hely-
történeti és tu-
risztikai cikket
jegyeztem. Munkámat miniszteri di-
csérettel, megyei kitüntetéssel, he-
lyi elismeréssel értékelték, a nem-
zetközi kapcsolatok építéséért
Puchheim és Olesno partnertelepü-
lések kitüntetését vehettem át. 

Az elmúlt négy évben munkám-
mal arra törekedtem, hogy a tele-
pülés megõrizze, lehetõség szerint
tovább erõsítse szerepét a turiz-
musban, a meglévõ értékek és
eredmények megõrzésével és to-
vábbfejlesztésével továbbra is von-
zó maradjon településünk, mind
többen válasszák lakhelyül is
Zalakarost. 

Nagy erõfeszítéseket tettünk
munkatársaimmal, hogy Zalakaros
még szebb, tisztább, rendezettebb
legyen. Ennek egyik szép példája az
iskola és sportudvar térségének át-
alakítása, az óvoda és jelenleg a
bölcsõde bõvítése, a másik pedig a
Gyógyfürdõ tér (rendezvénytér) és
környezetének fejlesztései, az
autóbuszállomás felújítása, a
kerékpárosház megépítése. Igye-
keztünk újszerû kezdeményezése-
ket megvalósítani, így a fenntartha-
tó turizmus keretében esõvízgyûjtõ
tartályokat helyeztünk el a földbe,
a település jelentõs részét
ledesítettük, a közmunkaprogram
keretében térkõgyártást hoztunk
létre. A fürdõn is újszerû kezdemé-

nyezés a gyermekvilágok létreho-
zása. Erõfeszítéseink eredménye-
ként nemcsak megállítottuk a ne-
gatív folyamatokat, hanem évente
mintegy ötvenezer fõvel növeljük a
fürdõt látogatók számát. Megerõ-
sítettük a turizmusban betöltött
pozíciónkat, több szakmai és kö-
zönség elismerést is begyûjtve.
Igyekeztünk azon, hogy minden
korosztály, csoport, közösség meg-
felelõ keretekkel és tartalommal
tudja a településen megtölteni éle-
tét. Több intézkedést tettünk a leg-

kisebbektõl a
legnagyobbak
támogatásáig, a
civil szervezetek
segítéséig és te-
vékenységük el-
ismeréséért, a
köz szolgálatá-
ban állók meg-
becsüléséért.

Hárommilli-
árd forint érté-
kû beruházást
tudtunk megva-
lósítani eredmé-
nyes pályázata-
ink révén, befe-
jezésre vár a

termáltó, az autóbuszvárók cseréje,
a kerékpárút építés.

Rendeztük a templomépület jo-
gi helyzetét, támogattuk a plébáni-
ai rang elnyerését.

Eredményeink mellett ugyanak-
kor rengeteg még a teendõ. Nagy
lehetõséget adhat a termáltó mind
a településnek, mind a fürdõnek.
Városunknak szüksége van modern
kulturális, közösségi térre. A város-
központi fejlesztések, a tornaterem
felújítása, a csapadékvíz hálózat
korszerûsítése, bõvítése, az utak,
járdák folyamatos felújítása és
egyéb sok fontos cél elérése mel-
lett a fürdõfejlesztés és ezzel
együtt a település versenyképessé-
gének megtartása a kitûzött cé-
lunk.

Többes számban írtam az eddigi
munkáról és az elérni kívánt továb-
bi célokról. Az elmúlt négy év bebi-
zonyította, hogy egy akarattal bíró,
azonos értékrendû, a kormányzati
támogatást háta mögött tudó csa-
pattal komoly elõrelépéseket tehet
a város.

Meggyõzõdésem, hogy ezzel az
összefogással, közös cselekvéssel és
tenni akarással együtt a következõ
ciklusban még többre vihetjük! Sze-
retnénk folytatni a település, az
Önök érdekében végzett munkát,
és ehhez kérjük támogatásukat!

Polgármesterjelöltek SZIRTES BALÁZSNOVÁK FERENC
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BENKÕNÉ GULYÁS EDIT

Benkõné
Gulyás Edit
vagyok, a
Móra Ferenc
iskola taná-
ra. Csalá-
dommal 28
éve költöz-
tem Zala-
karosra.

Magyar–
ének–zene, hittanári, közoktatás-
vezetõi és minõségbiztosítási szak-
értõi diplomám van. Szakvizsgázott
pedagógus vagyok, tanügyigaz-
gatási- és pedagógiai szakértõ, je-
lenleg szaktanácsadói képzésben
veszek részt. 16 évig (2012-ig) vol-
tam az öt intézményegységbõl álló
közoktatási intézmény igazgatója.

Társadalmi megbízatásaim:
1998-2012-ig voltam a képviselõ-
testület  humánpolitikai bizottságá-
nak tagja, 2002-2010-ig önkor-
mányzati képviselõ. Az Egyházköz-
ség képviselõ-testületének tagja, az
Új Templomért Közalapítvány kura-
tóriumának tagja, a Nõi Kar mûvé-
szeti vezetõje, alapítója a Zalakarosi
Iskoláért Alapítványnak.

Zalakaros város fejlõdéséért:
Nagyra becsülöm a város polgá-

rainak szorgalmas munkáját, velük
együtt és értük fontos az egészsé-
ges környezet, a szép város megõr-
zése; az élhetõ élettér biztosítása,
ahol boldog, elégedett emberek él-
hetnek.

A képviselõi munkámban arra
törekszem, hogy azt szorgalmasan
és becsületes tegyem, tiszta és kor-
rekt döntések szülessenek, õszinte
szóval, tisztelettel és hitelesen kép-
viseljem az emberek érdekeit, s
mindezt alázattal, de határozottan
tegyem.

BÖRÖCZ JÓZSEF 

59 éves
vagyok, nõs,
két felnõtt
fiam és két
g y ö n y ö r û
u n o k á m
van.

E g y é n i
vál lalkozó-
ként 1979-
tõl épület-
gépész szakterületen dolgozom.
1983 óta élek Zalakaroson, vál-
lalkozásomat azóta itt folytatom,
amelyet 1987-ben mûszaki kereske-
déssel bõvítettem. A Zalakarosi Vál-
lalkozók Szövetségének és a
Zalakaros Sportjáért Közalapítvány-
nak elnökségi tagja vagyok. 2010
óta  vagyok önkormányzati képvi-
selõ. Kiemelt figyelmet fordítottam

a beruházásokra,  a gazdálkodás
ésszerû voltára, segítettem a spor-
tot munkámmal és pénzbeni fel-
ajánlással. A  helyi vállalkozások
elõtérbe helyezésére, a lakossággal
napi szinten történõ kapcsolattar-
tásra  törekedtem. Ezt a munkát
szeretném a jövõben is folytatni!

A jövõbeni célok közül említe-
ném a fürdõ fejlesztéseket, az új
közösségi ház megépítését, a közvi-
lágítás további korszerûsítését, a
megújuló energia hasznosítását és
a lakosság komfortérzetét javító,
valamint a vendégforgalmat növe-
lõ beruházásokat.

CZIMONDOR NÁNDOR

57 éves,
nõs vagyok,
két gyerme-
kem van.
L e g m a g a -
sabb vég-
zett ségem
f e l s õ f o k ú
vendéglátó
menedzser.
Alap szak-
máim szakács, cukrász, recepciós,
pincér és vendéglátó üzletvezetõ.
Középfokú német és angol nyelv-
vizsgával rendelkezem.  A
Zalakarosi Turisztikai Egyesület el-
nöke és a MenDan Hotel igazgató-
ja vagyok. Az egyesület elnökeként
büszke vagyok saját szervezésû,
nagy sikert elért rendezvényeinkre.
Hiszem, hogy az ide érkezõ vendé-
geknek minél több helyi rendez-
vénnyel kell szolgálnunk. Ugyanak-
kor komoly feladatnak tartom,
hogy a Kis-Balatont is be tudjuk
vonni minden eddiginél erõsebben
a kínálatunkba. Mindent megte-
szek majd a kerékpáros turizmus
fejlesztéséért. A Kis-Balaton körüli
kerékpárút vonal megvalósítása a
nagy álmom, képviselõként többek
között szeretném ezt is megvalósí-
tani.

CZIRÁKINÉ PAKULÁR JUDIT

2000 óta élek családommal
Zalakaroson, lányaim, Kamilla és
Boglárka 10 és 8 évesek, kisfiam,
Márton decemberben lesz kettõ. 

Agrárkémikus- és természetvé-
delmi mérnök diplomával, középfo-
kú német nyelvvizsgával, projekt-
menedzseri és közbeszerzési refe-
rens képesítéssel rendelkezem.
Hosszú évekig a Zalakarosi Társulás-
nál a térség pályázatainak koordi-
nálásával, terület- és településfej-

l e s z t é s s e l
fog l a l koz -
tam, részt
vettem a
térség fej-
l e s z t é s i
programjai-
nak készíté-
sében. 2002
óta önkor-
m á n y z a t i
képviselõként tevékenykedem. Je-
lenleg vállalkozóként pályázatké-
szítéssel és projektmenedzsmenttel
foglalkozom. A munkám során
megszerzett tudásomat, tapaszta-
latomat szeretném továbbra is
Zalakaros város javára fordítani,
mint eddig is, dolgozni azért, hogy
Zalakaroson jobb legyen.

Képviselõként nyitott vagyok az
emberek problémáira, meghallga-
tom ötleteiket, javaslataikat, tolmá-
csolom kéréseiket. 

Célom, hogy a következõ idõ-
szakban olyan fejlesztések történje-
nek Zalakaroson, melyek által né-
pességmegtartó ereje növekszik és
még élhetõbb VÁROS-sá válik, ahol
megtalálja a számítását az itt lakó
polgár és az ide érkezõ vendég is.
További információ honlapomon:
www.czirakijudit.hu

DEUTSCHNÉ LANG ERIKA

35 éves vagyok,11 éve zalakarosi
lakos. Fõiskolai és egyetemi diplo-
mával rendelkezem, 4 éve alpolgár-
mesterként dolgozom, a FIDESZ
za l aka ro s i
alapítója és
elnöke va-
gyok. Férjem
online mar-
keting szak-
ember. Egy 6
éves kisfiunk
van és nagy
izgalommal
várjuk kislá-
nyunk érkezését. A Turisztikai Egye-
sületnek és a Zalakaros és Térsége
Sportegyesületnek elnökségi tagja
vagyok. A Zalakaros Sportjáért Ala-
pítvány munkáját segítem, a sport-
élet, különösen az utánpótlás-sport
fejlõdéséért. Fõ feladatom a nagy
beruházások és fejlesztések érdeké-
ben folytatott kormányzati lobbi
tevékenység, és ezen beruházások
végigkísérése a pályázatok elnyeré-
sétõl a megvalósításig. A nemzet-
párti, családpárti, egyházpárti poli-
tikát támogatom. Fontos, hogy a
kormányzat és városunk közötti
együttmûködés az azonos érték-

rend alapján a legtermészeteseb-
ben történjen. Csapatunkban
együtt van a rutin, a tapasztalat, az
új lendület. Kérem Önöket, hogy
szavazzanak a FIDESZ zalakarosi je-
löltjeire, hogy a megkezdett mun-
kát folytatni tudjuk a település fej-
lesztéséért. Az új képviselõ-testü-
letnek arra kell koncentrálnia, hogy
elsõ helyen csak Zalakaros érdeke
állhat! Ezért érdemes dolgozni, s
ezt a célt kell szolgálnunk!

HORVÁTH VENCEL

Felmenõim, születésem révén
Zalakaroshoz kötõdõm. A Mûegye-
temen okleveles gépészmérnök-
ként diplomáztam, nõs vagyok, két
egyetemista fiúnkat neveljük a ne-
jemmel. A munkám és eredménye
több mint húsz évig a zalakarosi la-
kosok elõtt
folyt, melyet
Z a l a k a r o s
díszpolgára
és a „Pro
turismo” mi-
niszteri ki-
tüntetéssel
ismertek el.
Célom létre-
hozni: az ön-
kormányzaton belül a település fej-
lesztéséért és a turizmusért felelõs
személy státuszát, aki csapatmun-
kában Zalakaros közép- és hosszú
távú, fenntartható fejlõdésének és
turizmusának motorja lesz. A gaz-
dasági és városfejlesztési bizottság
csak véleményezõ státusza megvál-
tozzon, a fejlesztõ csapat bázisává
váljon. A lakossággal, az itt mûködõ
vállalkozásokkal, a város stratégiai
döntéseirõl elõre, érdemi konzultá-
ció lefolytatása.  Bölcsességgel, kre-
ativitással, önálló gondolkodással,
feddhetetlen módon bánva a köz-
javával, önös érdekeken felülemel-
kedve dolgozni Zalakarosért, úgy
hogy a helyben lakó polgárok érez-
zék: „Zalakaros jó nekem, ezért itt
élni jó”. Amennyiben céljaimmal
egyetértenek, úgy tiszteljenek meg
bizalmukkal és szavazzanak rám a
szavazólap legalján! Újuljunk meg
együtt Zalakarosért, a biztosabb jö-
võért!

JÁMBOR TÍMEA

Jámbor Tímeának hívnak. Gyer-
mekkorom óta élek Zalakaroson,
részese vagyok a folyamatos turisz-
tikai fejlesztéseknek, megéltem a
faluból várossá válás folyamatát. Is-
merem a település problémáit. A
közösséget szolgálom (elsõ nép-
tánccsoport, Vöröskereszt, szülõi
munkaközösség).

Fõiskolám jeles tanára Varga Mi-
hály, a jelenlegi nemzetgazdasági
miniszter. Végzettségem közgaz-

Képviselõjelöltek
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dász. Marke-
ting szakirá-
nyon Né-
metország-
ban, ösztön-
díjjal Moszk-
vában tanul-
tam.

2011 óta
a város stra-
tégiai mar-
ketingvezetõjeként dolgozom. El-
sõként hoztam létre Magyarorszá-
gon a nemzetközileg jól mûködõ
Klub Oázis családbarát szolgálta-
tást, 2009-ben szállodai, majd 2012-
tõl zalakarosi szinten. A hatékony
marketing munkába utazási irodák
tevékenységét és több millió forint
külsõs pénzforrást is bevontam,
mellyel a jövõben is tervezek. 

15 éves nemzetközi turisztikai
szakmai tapasztalattal rendel-
kezem: Magyarország (értékesítési-
és marketing igazgató, egyetemi
oktató), Marokkó(idegenvezetõ),
New York (szállodai vendéglátás).
Angol, német és orosz nyelvbõl fel-
sõfokú nyelvvizsgám van.

További célom a közeli reptér
bevonásával a meglévõ (német) és
új gyógypiacok (orosz) felkutatása,
a vendégszám és Zalakaros ismert-
ségének növelése.

KÖTÕ ATTILA

48 éves
vagyok, nõs,
két gyerme-
kem 18 és 15
éves. Mûsza-
ki, késõbb
Rendõrtiszti
Fõiskolát vé-
geztem.

Társadal-
mi megbíza-
tású alpolgármesterként és a Gránit
Zrt. felügyelõ bizottságának elnö-
keként dolgozom. Ösztönzõje és
tevékeny részese voltam az 1993-
ban alakult Zalakaros Közbiztonsá-
gáért Alapítvány, valamint a Polgár-
õrség megalapításának, ez utóbbi-
nak tagja is vagyok.  Az önálló
úszóegyesület egyik alapítója, je-
lenleg vezetõségi tagja vagyok.

Kezdeményezésemre alakult
meg 2013-ban a Zöld Folt Innovatív
Megoldások a Vidékért Egyesüle-
tet, melynek fõ célja a Kis-Balatoni
településeket érintõ fejlesztések
elõmozdítása, innovatív projektek
megvalósításával. Négy éves tevé-
kenységem eredményeihez tartoz-
nak a fürdõ stabilizálására, a régi
sport hotel saját üzemeltetésére,
saját készítésû térkövezésre, parko-
lási díj megszüntetésére, modern,
költséghatékonyan bõvíthetõ ka-
merarendszer kialakítására tett
kezdeményezéseim. Továbbá kör-

nyezetünkhöz képest közel fél áron
történõ hulladékszállítás elérésé-
ben végzett munkám. Fontosnak
tartom e területek további célirá-
nyos fejlesztését, a fürdõrõl elfolyó
meleg víz korszerû növényházi
hasznosítását. Munkám folytatásá-
hoz kérem támogatásukat.

KULCSÁR CSONGOR

Kulcsár Csongor vagyok, mér-
nök-informatikus, családommal
Zalakaroson élek. Bizalmuknak, alá-
írásaiknak köszönhetõen képviselõ
jelöltként ismételten megmérettet-
hetem ma-
gamat. Hi-
szem és val-
lom, hogy
egy város
legfõbb ér-
téke azon
e m b e r e k
közössége,
amely alkot-
ja magát a
várost! Ezekért az emberekért sze-
retnék tenni, mert ezek az embe-
rek azok, akik felépítették és építik
a mai napig, akik itt élnek és fog-
nak élni, és örökül adják gyermeke-
iknek és unokáiknak! Õk azok az
emberek, akik sajnos az esõben áll-
va várják a buszokat, akik orvos,
gyermekorvos nélkül vannak hagy-
va, akik az úttesten járnak, mert
nincsen megfelelõ járda, ahol te-
hetnék, és akiknek fórumokon és
választáskor ígérnek minden szépet
és jót!

Felelõsen tenni a városért csak
komoly, elhivatott embernek lehet,
aki nem önmagáért tesz, hanem
szolgálja a közösséget, annak érde-
kében cselekszik, és annak tevé-
keny, segítõ tagja! Ezen szellemiség-
ben írt programomat az elkövetke-
zõ hetekben juttatom el Önökhöz.
Kérem Önöket, tiszteljenek meg
azzal, hogy október 12-én lehetõsé-
get adnak, hogy szolgálhassam ezt
a közösséget az elkövetkezõ évek-
ben képviselõként.

MAGYAR MÁRIA

T i s z t e l t
Z a l a k a r o -
siak! Gazda-
sági mér-
nökként, va-
lamint turiz-
musszerve-
zõ és felsõ-
fokú ide-
genforgalmi
menedzser-
ként diplomáztam. Mérlegképes
könyvelõi képzettségem van vállal-
kozói és államigazgatási szakon. 18
évig Garabonc körjegyzõségén dol-
goztam pénzügyi területen, jelen-

leg gyesen vagyok és szálláshely-ki-
adással foglalkozom. Középfokú
német nyelvvizsgával rendelkezem,
most angolul és oroszul képzem
magam.

Négy gyermek édesanyjaként
minden intézmény jó mûködésé-
ben érdekelt vagyok. Gyermekeim-
mel részt vállalunk városunk egyhá-
zi, kulturális és sport életében.

Szorgalmazom az élhetõ kör-
nyezet megteremtését minden kor-
osztály számára. Fontosnak tartom
a településért több évtizede dolgo-
zó emberek megbecsülését, mun-
kájuk elismerését minden szakterü-
leten, hivatalban, oktatási intézmé-
nyeinkben, gyógyászati részlegen,
vendéglátásban, parkgondozásban,
vállalkozóként egyaránt.

Képviselõségem során különö-
sen nagy figyelmet szentelek a
megfelelõ színvonalú közszolgálta-
tások fenntartására és fejlesztésére,
a magánszállásadók érdekeinek
képviseletére.

Szeretném, ha Zalakaros olyan
gyöngyszeme maradna Magyaror-
szágnak, ahonnan a felnövekvõ
nemzedék nem vágyik elköltözni,
és a kényszer sem vinné rá.

OLASZ ZSOLT

42 éves
va g yo k . 1 2
éve élek bol-
dog párkap-
c so l a tban ,
van egy 9
éves kisfi-
unk, Barna-
bás. 11 éve
költöztünk
Zalakarosra.

Géplakatosként végeztem,
emellett testõr diplomával, vala-
mint szaunamesteri és edzõi vég-
zettséggel is rendelkezem. A
Bozsik-programban részt vevõ
gyermekek edzésében, versenyez-
tetésében és táboroztatásában ve-
szek részt. 18 éve kereskedõ vállal-
kozóként dolgozom. Zalakaroson a
turisztikai rendezvényeken is jelen
vagyunk, a Zalakarosi Fincsifánkot
párommal készítjük. Családunk
apartmanok mûködtetésével is
foglalkozik.

Elnökségi tagja vagyok a turiszti-
kai egyesületnek, ahol a Zalakarosi
Vállalkozók Szövetségének tagja-
ként a vállalkozókat képviselem. A
kisvállalkozások támogatására kép-
viselõként is nagy hangsúlyt szeret-
nék helyezni, hiszen a város gazda-
sági lehetõségeit az õ boldogulá-
suk, lehetõségeik alapjaiban hatá-
rozzák meg.

Bízom benne, hogy fiatalos len-
dületem hozzájárul egy olyan csapat
munkájához, amely az eredményes
és hatékony városvezetéshez kell.

PLÁNKI FERENC JÓZSEF

Az érték-
elvû ZALA-
KAROS-ért,
mert szá-
munkra fon-
tos. 

A progra-
mom koráb-
biakhoz ha-
sonlóan ízig-
v é r i g
Zalakarosért, a lakosságáért és az
ide látogató vendégekért szól. Vá-
rosunk legyen a térség legismer-
tebb gyógy- és üdülõhelye. Fontos
a tervezett kultúr- és szabadidõköz-
pont sürgõs megépítése. Lényeges-
nek tartom a vizesárkok és a közvi-
lágítás modernizálását (Szõlõ, Nyír-
fa, Akácfa, Hársfa utcák, valamint a
külterületeken).

Az üdülõvároshoz illõ buszmeg-
állók építésének sürgõs befejezése.
Idõsek nappali klubjának kialakítása
a Hegyalja u. 40. sz. alatti ingatlan-
ban. Állandó háziorvosi szolgálat
biztosítása. A helyi lakosság alkal-
mazásának elõsegítése a zalakarosi
munkahelyeken, valamint minden
helyi vállalkozó megbízása a közbe-
szerzések során. A strandfürdõ te-
rületén a vendéglátási színvonal
növelése. A megnövekedett forga-
lom miatt, a belesetek elkerülése
érdekében, körforgalmak és lassító
szigetek építése. 30 éve után végre,
Zalakaros déli oldalán a „beton-
bunker” felszámolása. Környezet-
tudatos magatartás érdekében
komposztáló edények kihelyezése,
vagy központi komposztáló hely ki-
alakítása. Járdák és utcai fásítások
Karos egész területére.

STÉGLI JÁNOS

1984 óta dolgozom Zalakaroson
nem tõsgyökeresként, de a több
generáción keresztül kialakult em-
beri kapcsolataimhoz és munkám-
hoz kötõdõen Zalakarost tekintem
otthonomnak. Az elmúlt 30 évben
elsõsorban a sport és az ifjúság ér-
dekében tevékenykedtem. Ezúton
is megköszönöm a szülõknek és
gyerekeknek a várostól már két al-
kalommal is nekem ítélt „Zalakaros
sportjáért” kitüntetéseimet, vala-
mint a napokban vehettem át „Za-
la Megye If-
júsági Sport-
jáért” díjat.
Mint szerve-
zõ dolgoz-
tam a Sport
Hotelben, a
K ö z ö s s é gi
H á z b a n ,
Tourinform
irodában és
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a fürdõn már 30 éve oktatok
úszást. Tagja vagyok a Zalakarosi
Magánszállásadók Egyesületének
és vendégfogadással is foglakozom.
Az elõbbieket azért írtam, hogy be-
mutassam, minek köszönhetõen
van rálátásom Zalakaros civil és ide-
genforgalmi tevékenységére, életé-
re. Fontosnak tartom a település lá-
togatottságát egész évben, fõként
az elõ- és utószezon idõszakában
hosszabbítani, erõsíteni az erre for-
dítható eszközök felkutatásával,
felhasználásával. Adottságait hang-
súlyozni, kiegészíteni olyan szolgál-
tatások fejlesztésével, amelyek
ezen idõszakokat jellemzik. Értem
ez alatt többek közt a gyógyturiz-
must. Ez talán mindannyiunk érde-
ke!

SÜSLECZ ÁRPÁD

62 éves
za l aka ro s i
l a k o s
v a g y o k ,
1 9 5 2 - b e n
szü let tem.
38 éve va-
gyok házas,
3 gyermek
édesapja, 4
g y ö n y ö r û
gyermek nagypapája. Géplakatos,
mezõgazdasági gépszerelõ, borász,
végzettséggel rendelkezem. Jelen-
leg is aktívan mezõgazdasági nö-
vénytermesztéssel foglalkozom és
2010 óta képviselõként tevékeny-
kedem. Hegybíróként, majd a zalai
borvidék és hegyközség elnöke-

ként tevékenykedtem. Szeretném,
ha a közeljövõben a régi település-
rész rehabilitációja is tért nyerne, a
helyben élõ emberek megelégedé-
sére, mert véleményem szerint ez
az ügy is halaszthatatlanná vált.
Példaként említeném, hogy az ar-
culat megváltoztatása érdekében
szükséges a vízelvezetõ árkok lefe-
dése, járdák, kerékpárutak nyomvo-
nalának felülvizsgálata, felújítása.
Fontosnak tartom a Hõsök terének
felújítását, a növényzetek cseréjét. 

Továbbra is szeretnék azért tevé-
kenykedni, hogy mind a fiataloknak,
mind a kisgyermekeseknek, mind az
idõsebbeknek, nyugdíjasoknak lehe-
tõségeket biztosítson a város a tanu-
lásra, kulturált szórakozásra, minõségi
egészségügyi ellátásra.

A fentieket, illetve a lakossággal
való aktív, napi szintû kapcsolattar-
tást szem elõtt tartva dolgoztam és
szeretnék dolgozni képviselõként a
továbbiakban is. 

SZIRTES BALÁZS

Független polgármester- és kép-
viselõjelöltként vállaltam az indu-
lást a 2014. október 12-i önkor-
mányzati választáson. Meggyõzõ-
désem, hogy a politikai és gazdasá-
gi kötõdésektõl és érdekektõl men-
tes irányítás biztosítja azt a nyu-
godt környezetet mindannyiunk
számára, melyben céljainkat, elkép-
zeléseinket valóra válthatjuk. Saj-
nos, sok szomorú példát láthatunk
hozzánk közeli településeken is ar-
ra, hogyan akadályozzák a helyi ér-
dekeket is felülíró egyéb érdekek a

települések
elõrehaladá-
sát, hogyan
rombo l j á k
szét az ad-
dig jól mû-
ködõ közös-
ségeket. 

A város
fejlõdése tö-
retlen volt
az elmúlt 4 éves idõszakban is,
azonban látjuk, melyek azok a te-
rületek, ahol hiányosságok vannak,
ahol elõre kellene lépnünk, ahol
volna még mit javítanunk. Az elõ-
dök eredményét nem tagadva, arra
építve szeretnék változtatni
Zalakaros számára fontos kérdések-
ben.

Nagyobb figyelmet az egészsé-
günkre: lakossági ingyenes szûrések
bevezetése, orvosi ellátás fejleszté-
se, a parkerdõ sokrétûbb hasznosí-
tása, kerékpárutak további rendbe-
tétele, az idõsek aktív szabadidõ el-
töltési lehetõségeinek bõvítése.

A vallási élet feltételeinek javítá-
sa: az új templom mellé tervezett
stációk megépítése.

Tegyünk együtt, egymásért,
Zalakarosért!

TÓTH FERENC

1978-1979 években a fürdõn
dolgoztam csoportvezetõként,
majd 14 évig az IBUSZ vezetõje, utá-
na újabb 14 évig saját utazási irodát,
jelenleg pedig a családommal
együtt az ART Hotelt üzemeltetjük.
Két cikluson keresztül voltam kép-

viselõ (tanácstag),  mely idõ alatt
több minden fûzõdik  részben vagy
egészen személyemhez. (A teljes-
ség igénye nélkül. pl.  régi iskola fel-
újítása, járda és játszótérépítés, bor-
versenyek szervezése, batyus bálok
kezdeményezõje elindítója, kábel-
televízió szervezés, stb.) Kezdemé-
nyezõje voltam a fürdõ gyermekvi-
lág és strandröplabda pálya, vala-
mint a régi fürdõ pihenõrészei fel-
újításának

Meg kell próbálni olyan üzlet
idecsábítását, amely a zalakarosiak
vásárlásait segíti.

A jelenlegi rendezvényteret át
kell telepíteni a strand és a Dísz tér
közötti je-
lenleg leke-
rített részre,
a mostani
helyére pe-
dig a piac
kapna méltó
kénye lmes
helyet.

Szorgal-
mazom még
egy könnyûszerkezetes sportcsar-
nok építését.

Elképzelhetõnek tartanám még
egy extrém sporthoz tarozó moun-
tain bike akadálypálya megépítését
a jelenlegi edzõpálya (futballpálya)
mögött, amit a gördeszkások is
használhatnának.

Az eddig  eltöltött 40 év az ide-
genforgalomban és  végzett mun-
kám gondolom feljogosít arra,
hogy a jövõben is segíthessem és
szolgálhassam a város és lakosságá-
nak érdekeit.

A jövõ évben a fürdõ tovább
szeretné erõsíteni családbarát
jellegét és szolgáltatásait, mely-
nek a Neckermannal történõ to-
vábbi együttmûködés és gyer-
mek egészségmegõrzõ progra-
mok bevezetése a fõbb elemei.

– Zalakaros a Kis-Balaton für-
dõvárosa, valamint a Balaton ré-
gió 4évszakos családi fürdõje. Az
elmúlt évek családbarát beruhá-
zásai, valamint a beruházások
tartalommal való megtöltése a
szlogent valósággá változtatta,
melyben nagy szerepe volt a tdm
(turisztikai desztinációs me-
nedzsment – a szerk.), a fürdõ, az
országos marketing szervezet és
az utazási irodák hatékony
együttmûködésének – hangsú-
lyozta Jámbor Tímea stratégiai
marketing vezetõ. Napjainkra a
Zalakarosba érkezõ, fõként bel-
földi vakációzó vendégekben tu-
datosult a desztináció családba-
rát arculata. Ezt az imázst képvi-
selem és közvetítem a helyi (tdm
és fürdõ), a régiós, valamint az

országos marketingben is – nyi-
latkozta Jámbor Tímea. 

– A fürdõ célja az volt, hogy a
kültéri és beltéri gyermekvilág
szárazföldi és vízi attrakciós ele-
meit tartalommal töltse meg,
melyet a Béres Alexandra vezette
Neckermann Klub Oázis program
biztosít. Az országban elsõ alka-
lommal Zalakaroson valósult
meg a program.  A külföldi
desztinációk Neckermann szállo-
dáiban már évek óta jól mûködõ
programot a zalakarosi strandon
2012. év nyarától vezették be a
kültéri gyermekvilágban, mely
2013-tól a beltéri gyermekbiro-
dalom tartalommal való megtöl-
tésérõl is gondoskodik. Képzett
animátorok családi és gyermek
programokkal várják a vendége-
ket. Az animáció célja, hogy a

családok még több élményhez
jussanak a fürdõben eltöltött idõ
alatt. Az animáció különlegessé-
gét az adja, hogy a foglalkozások
során az egészségre fókuszálnak.

Olyan játékos foglalkozásokon,
vetélkedõkön, sport programo-
kon vehetnek részt a gyermekek,
melyek az egészséges életmód
köré szervezõdnek.

A Klub Oázis animáció 2015-tõl
az eddiginél hangsúlyosabban ál-

lítja a program középpontba a
gyermekek egészségének megõr-
zését mozgásos élményekkel és
aktív idõtöltéssel.  A programhoz
illõ dalokat az Alma együttes írja

és zenésíti meg, melyek a
bemelegítésben, az állóké-
pesség és egyensúlyérzék
fejlesztésében, az erõkifej-
tésben, valamint az egész
szervezetet megmozgatá-
sában segítik a gyerekeket.
2015 Klub Oázisa az Alma
együttes 6 új dalával, 5 új
mesével és az azokat be-

mutató mesetornával indul. A
komplex program promócióját év-
szakonként és tematizálva a
Minimax is támogatja 5-5 perces
tornák bemutatásával, melyben
Zalakaros mint helyszín is helyet
kap majd. 

Tovább erõsítik a gyermekbarát jelleget
KLUB OÁZIS ÉS EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS A JÖVÕBEN
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OKTÓBER 23. (CSÜTÖRTÖK)
10.30: Aquafitness (Zalakarosi
Fürdõ - Élményfürdõ) 11.00: Ma-
nótorna kicsiknek (Zalakarosi Für-
dõ - Fedett gyermekvilág) 14.00:
Csúszdaverseny (Zalakarosi Fürdõ
- Fedett gyermekvilág) 16.00:
Klub Oázis táncverseny (Zala-
karosi Fürdõ – Fedett gyermekvi-
lág) 13.00–23.00: Kézmûves vásár
és borházak kitelepülése
18.00–23.00: Bál a Bólé Duóval

OKTÓBER 24. (PÉNTEK)
10.30: Aquafitness (Zalakarosi
Fürdõ – Élményfürdõ) 11.00: „A
Karib-tenger kalózai” kvízjáték
(Za-lakarosi Fürdõ - Fedett gyer-
mekvilág) 14.00: Kalóznap, kincs-
keresés (Zalakarosi Fürdõ – Fe-
dett gyermekvilág)16.00: Memó-
riajáték (Zalakarosi Fürdõ – Fe-
dett gyermekvilág) 13.00–23.00:
Kézmûves vásár és borházak kitele-
pülése 17.00: Bottal fogó tánc-
együttes mûsora 18.00–23.00:

Bál a Lenner – Horváth Duóval
OKTÓBER 25. (SZOMBAT)

10.30: Aquafitness (Zalakarosi
Fürdõ - Élményfürdõ)11.00: Teke
bajnokság (Zalakarosi Fürdõ – Fe-
dett gyermekvilág) 14.00: Családi
vetélkedõ (Zalakarosi Fürdõ – Fe-
dett gyermekvilág) 16.00: Mini
diszkó (Zalakarosi Fürdõ – Fedett
gyermekvilág) 13.00–23.00: Kéz-
mûves vásár és borházak kitelepü-
lése 17.00: Nagyrécsei könnyûze-
nei ritmuskórus 18.00–23.00: Bál
a Silver Band-el

OKTÓBER 26. (VASÁRNAP) 
10.30: Aquafitness (Zalakarosi
Fürdõ – Élményfürdõ) 11.00:
Csúszdaverseny (Zalakarosi Fürdõ
– Fedett gyermekvilág) 14.00: Vi-
zes 7-es”- vízi vetélkedõ (Zalaka-
rosi Fürdõ - Fedett gyermekvilág)
16.00: Klub Oázis Kölyökparty
(Zalakarosi Fürdõ – Fedett gyer-
mekvilág) 13.00–23.00:Kézmûves
vásár és borházak kitelepülése.

Õszi mulatozás
2014. OKTÓBER 23-26. – HELYSZÍN: GYÓGYFÜRDÕ TÉR

Augusztusban is szépen gyarapodott Zalakaros lakosainak száma.
3 baba született, név szerint: 

Polai Kristóf 2014. 08. 04-én érkezett, nagyon várta testvérkéje:
Gellért, valamint édesanyja dr. Liess Anna, édesapja: Polai Ferenc. 

Kéri Márk Mátét (2014.08.11)szeretettel fogadta testvére, Áron Be-
nedek, édesanyja: Kéri-Bácsai Anita, édesapja Kéri Zoltán (Nagymama
is nagyon várta). 

Takács Ádám 2014.08.12-én született, szülei: Pácsonyi Ildikó, Takács Tibor

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Gólyahír

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

BEMUTATKOZÓ FÓRUM
Tisztelettel meghívjuk Zalakaros minden választó-

polgárát a polgármester- és képviselõjelöltek szemé-
lyes bemutatkozó választási fórumára és azt köve-
tõen egy pohár bor és pogácsa mellett kötetlen be-
szélgetésre.

A fórum idõpontja: 

2014. október 1. ( szerda), 18 óra 

Helye: Móra Ferenc Általános Iskola étkezõje

A szervezõk

KÉRJÜK, HOGY CÉLJAINK MEGISMERÉSE UTÁN TISZTELJENEK
MEG MINKET BIZALMUKKAL, TÁMOGASSÁK ELKÉPZELÉSEINKET,
ÉS OKTÓBER 12-ÉN SZAVAZZANAK A FIDESZ–KDNP JELÖLTJEIRE!

Jelöltjeink: SÜSLECZ ÁRPÁD, OLASZ ZSOLT, DEUTSCHNÉ LANG ERIKA, CZIMONDOR NÁNDOR, 
NOVÁK FERENC polgármesterjelölt, BÖRÖCZ JÓZSEF, KÖTÕ ATTILA


