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Megalakult az új testület
ÜNNEPÉLYES ESKÜTÉTEL
Ünnepélyes keretek között tartotta alakuló ülését
október 21-én az önkormányzati választások eredményeként összeállt képviselõ-testület.
A Himnusz hangjait követõen Rédics László, a Helyi
Választási Bizottság elnöke
ismertette a választások
eredményeit és mutatta be a
jelen ciklusban tevékenykedõ polgármestert és képviselõket. Novák Ferenc polgármester, Benkõné Gulyás
Edit, Czirákiné Pakulár Judit,
Horváth Vencel, Kötõ Attila,
Magyar Mária és Szirtes Balázs a HVB elnökének felvezetésével letették esküjüket.
(Folytatás a 2–3. oldalon.)

Az 1956-os forradalomra és a
magyar köztársaság születésének évfordulójára emlékezett
városunk október 23-án.
Hagyományosan az iskola elõtti kopjafánál koszorúzással vette
kezdetét az ünnep, mely az iskola
aulájában beszédekkel és emlékezõ mûsorral folytatódott.

Az új képviselõ-testület tagjai (balról jobbra): Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Horváth Vencel,
Novák Fernc polgármester, Szirtes Balázs, Magyar Mária, Kötõ Attila és Benkõné Gulyás Edit.

Október 23-ra emlékeztek
Az eseményeket Piff József, az
56-os Szövetség megyei elnöke
elevenítette fel, majd Novák Ferenc polgármester szólt az ünnep
fontosságáról, üzenetérõl.
– Október 23. a törvény sze-

rint ünnep. Nemzeti ünnepet
azonban nem lehet hatóságilag
elrendelni. Nemzeti ünnep csak
az lehet, amelyet a nemzet szívébe fogad, amely része a nemzet emlékezetének, amelynek
eseményei immár változhatatlanul rögzültek egy mítoszszá vált
történetben, s így lettek részei a
nemzet önazonosságának – fogalmazott.
Mint mondta: 1956-ot akkor
fogjuk március 15-höz hasonlóan
saját ünnepünknek, valóban nemzetinek tekinteni, ha ezen a napon is háttérbe szorulnának a hatalmi ambíciók, és felülkerekednének azok az értékek, melyek öszszekötnek és megerõsítik bennünk az együvé tartozás érzését.
– Folytonos forradalmak nin-

csenek. Ma a mindennapokban
kell helytállnunk, becsülettel
dolgoznunk. Látszólag most nincsenek hõsök, pedig vannak: a
mindennapok hõsei itt élnek közöttünk. Segítsük azokat, akik
kiváló szakmaisággal, emberséggel teszik nemcsak rászabott feladataikat, hanem önként vállalt,
közösségépítõ tevékenységüket
is.
A beszédet a Móra-iskola hetedikeseinek mûsora követte. A diákok (felkészítõjük Benkõné Gulyás
Edit) dalokkal, valamint az akkori
események rádiós híreivel, kommentárjaival elevenítették fel a
forradalmi napok elõzményeit és
október 23. dicsõséges történéseit, majd a Dalárda-Vegyeskar dalcsokra zárta a mûsort.
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Megalakult és munkához
Megalakulását követõen a
képviselõ-testület munkához is
látott, számos téma szerepelt a
napirendek között.
POLGÁRMESTERI CIKLUSPROGRAM
Elsõként Novák Ferenc polgármester ismertette ciklusprogramját,
melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
– Fontos, hogy a következõ fejlesztési idõszakban tudjunk élni lehetõségeinkkel – fogalmazott programjában Novák Ferenc. – Meghatározó kérdés, hogy megyei, regionális és országos szinten miként tudjuk az együttmûködést és a fejlesztési elképzelések szinkronitását
megteremteni, hiszen ez a ciklus a
következõ uniós pénzügyi idõszak
településfejlesztési lehetõségeit tekintve döntõ jelentõségû.
A polgármester elmondta: továbbra is nyitott, átlátható önkormányzati munkát, lakosságbarát,
hatékony, szakszerû, valamint a testület munkáját alaposan elõkészítõ
hivatal mûködését szeretné az öt
év során, illetve konkrét fejlesztési
elképzeléseket is felsorolt. Ezek között a hulladékudvar megépítése, a
további kerékpárutak építése, a
termáltó és szabadidõpark befejezése, a Szent Anna templom környezetének felújítása, az utánpótlás sport, szabadidõs sport támogatása, a városüzemeltetés finanszírozásának bõvítése is szerepelt.

ALPOLGÁRMESTERT
ÉS BIZOTTSÁGOKAT
VÁLASZTOTTAK
Az alakuló ülésen titkos szavazással választották meg az alpolgármestert is, akinek személyére
Novák Ferenc polgármester tett javaslatot. A testület egyhangúlag
Czirákiné Pakulár Juditot választotta meg az alpolgármesteri posztra.
Az ünnepélyes
pillanatokat követõen több kérdésben is döntést
hozott a testület,
többek között a
testület munkáját
segítõ bizottságok összetételérõl szavaztak.
Az elõzõ ciklushoz képest háromról kettõre
módosult a bizottságok száma.
A gazdasági-, városfejlesztési és turisztikai bizottság
elnöke Horváth Vencel lett, a bizottság tagja Magyar Mária és
Benkõné Gulyás Edit, külsõs tagjai
Kocsis Lajos és Stégli János. A pénzügyi és humánpolitikai bizottság elnöke Benkõné Gulyás Edit, tagjai
Kötõ Attila és Szirtes Balázs, külsõs
tagjai Kulcsár Csongor és Varga Balázs.
A külsõs tagok ugyancsak esküt
tettek az alakuló ülésen.

KÉPVISELÕI
TISZTELETDÍJAK
Szavaztak a képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíjáról is. A polgármesteri
illetmény
bruttó
448.727 forint, költségtérítése
67.303 forint havonta.
Az alpolgármester tiszteletdíja
200.000 forint, költségtérítése 30
ezer forint havonta. A bizottsági el-

Esküt tett a polgármester....
nökök 100.000 forintot, a bizottságok tagjaként a képviselõk 90.000
forintot vehetnek fel havonta, az
eseti bizottsági tagok, a külsõsök
31.000 forintot.
Horváth Vencel bejelentette: a
független képviselõk (mint jelezte,
a független kifejezést utoljára kívánják használni, miután közös
munka végzése a cél) tiszteletdíjuk
20 százalékát a zalakarosi alapítványok számára ajánlják fel, a képvi-

selõk egyedileg nyilatkoznak arról,
pontosan melyik alapítványt kívánják támogatni.
FELÜLVIZSGÁLJÁK
A GAZDASÁGI PROGRAMOT
Elrendelte a testület a gazdasági
program elkészítését, a jelenlegi
program felülvizsgálatát. Szirtes Balázs javaslatát elfogadva a programkészítés operatív munkáját Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester koordinálja, az operatív felelõsök
körében helyet
kap a pénzügyi
és városfejlesztési
bizottság elnöke,
a városmarketinges, a fürdõ vezérigazgatója, valamint a turisztikai egyesület elnöke.
Mint
mondta: a program a lehetõ legszélesebb körû egyeztetéssel kell,
hogy készüljön, ezért fontos bõvíteni az abban részt vevõk körét.
TÁRSADALMI SZERVEZETEKBEN
KÉPVISELIK A VÁROST
Kijelölték azokat a személyeket
is, akik a különbözõ egyesületeknél,
társadalmi szervezeteknél képviselik Zalakarost a jövõben. A regionális érdekképviseleti szervekkel való
kapcsolattartásra a polgármester
akadályoztatása esetén az alábbi
képviselõket jelölték ki: általános
helyettes Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége, a
Balatoni Szövetségben, a Zalai Borút Egyesületben, a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásánál, a DélZalai Vízmûnél. A Zalakarosi Turisztikai Egyesületnél, az Innovatív DélZala Vidékfejlesztési Egyesületnél.
Czirákiné Pakulár Judit a delegált.
A Fürdõvárosok Szövetségében
Magyar Mária, az Egészséges Városokért Szövetségben Benkõné Gulyás Edit, a Club Pannoniánál eseti
meghatalmazással jelenik meg
Zalakaros nevében képviselõ. A
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásnál Horváth Vencel a delegált.
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK

...és a képviselõk is.

Flórek Zsolt lemondása miatt a
Zalakaros Sportjáért alapítvány
élére Kovács Tamást választotta
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látott az új testület
a testület, az alapítvány kuratóriumi tagja az önkormányzat részérõl Czirákiné Pakulár Judit
lett.
Ezen az ülésen került a képviselõk elé a fürdõ és a Karos-Park
Kft. felügyelõ bizottsági tagjai viszszahívásának, illetve újra választásának kérdése. Kötõ Attila azon
javaslatát, mely szerint a témát a
következõ ülésen, a bizottságok
tárgyalása után vitassa meg a testület, mivel az átalakítás szükséges, ám minden lehetõséget vizsgálni kell, a testület végül nem
szavazta meg.
A fürdõ esetében a képviselõk
az alábbi ajánlást fogalmazták
meg a fürdõ közgyûlése felé: a
testület kezdeményezi, hogy a
felügyelõ bizottság eddigi ügydöntõ szerepe helyett ellenõrzõ
szerepet töltsön be (ez kisebb
jogkört jelent a korábbinál),
ugyanakkor az eddigi négy helyett hatra bõvítik a felügyelõ bizottsági tagok számára. A bizottság tagjaira Szirtes Balázs, Hor-

Döntés született arról, hogy a
kormányhivatal munkaügyi kiren-

Munkában a képviselõk.
váth Vencel, Hegyi László, Nagyné
dr. Bazsó Judit, Tóth Ferenc és
Tóth Nándor személyében tettek
javaslatot.
A Csetneki ügyvédi iroda elkészíti a képviselõ-testületi döntésnek megfelelõen a dokumentumokat, melyeket a pénzügyi és a
gazdasági bizottság még megtárgyal.
A fürdõ vezérigazgatói posztjára a most megbízott igazgatóként
tevékenykedõ Krampek Mihály kinevezését támogatták.
A Karos-Park felügyelõ bizottsági tagságára is javaslatokat fogadtak el a képviselõk Káldi Zsigmond, Marton László és Galambos
István személyében.

A megbízólevél átvétele.

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
SEGÍTIK A MUNKÁT

deltsége által indított közfoglalkoztatási programban részt vesz városunk. A november elejétõl február
végégi tartó idõszakban tíz fõnek
tud munkát adni így Zalakaros, a
foglalkoztatottak a városüzemeltetés feladat ellátását segítik majd.
ÉV VÉGÉIG HELYETTES
HÁZIORVOS
Biztosítja a testület év végéig a
háziorvosi teendõk ellátáshoz szükséges plusz forrásokat – errõl is döntöttek az alakuló ülésen. A praxisjog
továbbra is fennálló rendezetlensége miatt helyettesítéssel látják el a
feladatot, év végéig dr. Tarnai Zsuzsanna várja a rendelõbe érkezõket.

A külsõs bizottsági tagok: Kocsis Lajos, Stégli János,
Varga Balázs és Kulcsár Csongor.
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Új ciklus küszöbén
TERVEK, ELKÉPZELÉSEK, VÉLEMÉNYEK A VÁROSI FELADATOKRÓL
Amint azt az elõzõ oldalainkon olvashatták, a város új képviselõ-testülete letette esküjét, s az elsõ testületi ülését is
megtartotta. Az újonnan megválasztott képviselõkkel az ülést
követõen arról beszélgettünk, milyen elképzelések mentén
szeretnék végezni munkájukat ebben az öt éves ciklusban.
Kötõ Attila képviselõ egyéb elfoglaltsága miatt a beszélgetésen nem tudott részt venni, ezért lapunk következõ
számában fog megszólalni.

A NYILVÁNOSSÁGOT JOBBAN
BEVONVA
„A jelen lévõ képviselõk
(Benkõné Gulyás Edit, Czirákiné
Pakulár Judit, Horváth Vencel, Magyar Mária, Szirtes Balázs) ezúton
tisztelettel megköszönjük a választópolgárok bizalmát. Köszönjük, hogy az itt élõ választók közül ilyen szép számban elmentek
szavazni, mellyel kinyilvánították,
hogy értik, tudják és átérzik ennek jelentõségét. Köszönjük a választási bizottság fáradságos és
lelkiismeretes munkáját.
Kijelentjük, hogy mindent meg
fogunk tenni annak érdekében,
hogy egységesen; a képviselõ-testület a polgármesterrel együttmûködve képviselje a város lakosságának érdekeit. Arra törekszünk,
hogy megfelelõ alázattal, tisztelettel és hitelesen képviseljük a
zalakarosi emberek, a város fejlõdésének az ügyét. A legjobb tudásunkkal, szorgalmas és becsületes
munkával szeretnénk megfelelni

az Önök elvárásainak, és kiérdemelni azt a bizalmat, amit a szavazás napján megelõlegeztek számunkra” – fogalmaztak az újonnan
megválasztott képviselõk a testületi ülésen.
Az azt követõ beszélgetésen elmondták: Zalakaros város és lakói
érdekében szeretnének dolgozni a
következõ években, s a közös célok
megvalósítására együtt kívánnak
mûködni minden megválasztott
képviselõvel és a polgármesterrel.
Hangsúlyozták: munkájukat a lehetõ legszélesebb nyilvánosság
elõtt, illetve a lakosság mind teljesebb bevonásával szeretnék végezni.
Fontosnak tartják, hogy a testület és a hivatal munkája követhetõ
legyen. Elképzeléseik szerint ennek
érdekében a város honlapján a
zalakarosiak folyamatosan tájékoztatást kapnak a testületi ülések idõpontjáról, azok napirendjérõl. Felkerülnek a honlapra mindenki számára elérhetõen a nyilvános ülések
elõterjesztései, az azokkal kapcsolatban hozott határozatok, illetve a

Az ökotó már épül, cél a mûködtethetõség és a fe
zárt ülések határozatai is azok rövid
elõzményeivel összefoglalva, hogy
az itt élõk tudomást szerezhessenek és követni tudják, milyen döntések befolyásolják a város és így a
lakók mindennapjait. Mint mondták: bíznak abban, hogy ezáltal például a vállalkozások, a szobakiadók,

ZALAKAROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
FELÜLVIZSGÁLATA
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zalakaros Város településrendezési eszközeinek
véleményezési anyagai elkészültek, melyeket a www.zalakaros.hu/varoshaza/onkormanyzat/rendeletek/ címen, valamint a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 002
számú irodájában lehet megtekinteni.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy a településrendezési eszközökkel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat 2014. november 24-ig szíveskedjenek a
hivatal@zalakaros.hu e-mail címre megküldeni, vagy személyesen a Zalakarosi Önkormányzati Hivatal titkárságán leadni.
Tisztelettel:
Klie Zoltán fõépítész

egyéb gazdasági szereplõk számára
tervezhetõbbek lesznek a mindennapok.
A hivatali munkát illetõen a
részletes, döntések meghozatalára
alkalmas elõterjesztéseket, a munkák jogi kereteinek rendezését, alapos bizottsági elõkészítést, a testület által hozott határozatok operatív végrehajtásának ellenõrzését
tartják elengedhetetlennek.
A nyilvánosság, a lakossággal való folyamatos kapcsolattartás érdekében havonta fogadóórát kívánnak tartani. Egyeztetést terveznek
a szakterületek képviselõivel, kiemelten a Turisztikai Egyesülettel,
melynek munkája a település életében meghatározó.
Ahogyan az az alakuló ülés történéseibõl is kiderült, egy alpolgármestert választott a testület, aki elsõsorban a turizmusért felel, hiszen
– ahogy fogalmaztak – Zalakaros
elsõsorban a turizmusból él. Pontosan emiatt minden eddiginél szorosabb együttmûködést kell megvalósítani a turisztikai egyesülettel és a
városmarketingessel is, utóbbi munkájának jogi és szakmai kereteit
egyértelmûen meghatározva.
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A képviselõk kiemelten fontosnak tartják pályázati források megszerzését, tekintettel arra, hogy az
unió új pályázati ciklusa is elindult
ez évtõl. Az uniós források nemcsak az önkormányzat számára
fontosak, hanem az itt élõ lakosoknak és vállalkozóknak is, ezért információval, tájékoztatással õket is

risztikai szereppel bíró településekkel és városokkal, és sokkal jobban
kihasználnák a Hévíz-Balaton
Airport adta lehetõségeket is.
A város csak akkor sikeres, ha a
polgárai is sikeresek, ezért a legfontosabb cél ennek megteremtése, a
közös siker elérése.
SZAKMAISÁG
ÉS ÖSSZEFOGÁS MENTÉN

nntarthatóság.
segítenék a minél jobb helyzetbehozás érdekében.
Úgy fogalmaztak: ésszerû, kivitelezhetõ és fõként a késõbbiekben is vállalható, fenntartható tervek készítésére, illetve az ezeken
alapuló beruházások megvalósítására kell figyelni. A célok tekintetében kiemelt fontosságúak a turisztikai szezon meghosszabbítását s a
város élhetõbbé tételét célzó beruházások.
Az ökotó építése kapcsán – miután pályázati pénz felhasználásával maga a tó már kialakításra került – kényszerpályán mozog a város. Visszafordulni már nem lehet,
így az a cél, hogy a további beruházásokkal a tó fenntarthatóságát,
mûködtethetõségét tudják biztosítani.
Fontosnak tartják a Közösségi
Ház mint közösségi tér projektjét is,
a leendõ funkciókat, ehhez kapcsolódva az épület helyét, az építés és
a fenntartás, mûködtetés anyagi
forrásait azonban körültekintõbben szeretnék megkeresni.
Kinyilvánították: az eddiginél komolyabb és szorosabb együttmûködést szorgalmaznak a környezõ, tu-

„Elõször is köszönet azoknak,
akik az elmúlt idõszakban segítették munkámat, partnereim voltak
az eredmények elérésében –
mondta el elõször Novák Ferenc
polgármester.
A ciklus várható munkájáról
szólva kiemelte: a következõ évtõl
már nagy lehetõséget adhat a termáltó szolgáltatásrendszere mind a
településnek, mind a fürdõnek.
– Városunknak szüksége van
modern kulturális, közösségi térre.
A városközponti fejlesztések, a tornaterem felújítása, a csapadékvíz
hálózat korszerûsítése, bõvítése, az
utak, járdák folyamatos felújítása
és egyéb sok fontos cél elérése mellett a fürdõfejlesztés és ezzel
együtt a település versenyképességének a megõrzése a cél. Továbbra
is kiemelt területként kívánom kezelni a különbözõ civil szervezetek
támogatását, az idõsek és a fiatalok
helyzetének javítását. Arra törekszem, hogy minden korosztály, csoport, közösség megfelelõ keretekkel és tartalommal tudja a településen megtölteni életét.
Nem mindegy, hogy a következõ ciklusban mekkora forrásokat
tudunk településünk számára
megszerezni, a jó elgondolások
mellé – az elképzeléseink megvalósításához – a megfelelõ támogatottságot el tudjuk-e érni.
A jövõ alakításában mindenkinek nagy a felelõssége van, különösen a döntéshozóknak. Bízom abban, hogy a legfontosabb célok
megvalósításában ezt mindenki átérzi.
Elõttünk fél évtized feladatai
és a köz szolgálata áll. Szeretném
azt mondani öt év múlva – visszatekintve a most induló idõszakra
–, hogy büszkék vagyunk az elért
eredményekre. Településünk tovább javította piaci pozícióit, az
emberek szeretnek itt élni. Mindez elsõsorban rajtunk múlik. Tenni
akarásunktól, szakmaiságunktól és
összefogásunktól. Ennek érdekében ezúton is kifejezem együttmûködési szándékomat mindazokkal, akik ezért dolgozni akarnak. Meggyõzõdésem, hogy innovációval, minõségi szolgáltatásokkal, hatékony marketinggel és összefogással továbbra is sikeres lehet Zalakaros!

Szentpéterváron
képviselték a várost
Október közepén Zalakaros is képviseltette magát a szentpétervári Inwetex szakmai és nagyközönségi kiállításon. A kiutazás
célja a turisztikai és nagyközönségi promóció mellett a külkapcsolatok felvétele volt, hiszen a Magyar Turizmus Zrt. Szentpéterváron a konzulátuson, Moszkvában pedig a nagykövetségen
képviselteti magát.
A város részérõl Krampek Mihály, a Gránit Gyógyfürdõ megbízott vezérigazgatója és Jámbor Tímea stratégiai marketing vezetõ vett részt a szakmai találkozón.
– Zalakaros a kiállításon az 1000 Út utazási irodával közös
standon jelent meg, melyet Nagy Gábor konzul, külgazdasági
szakdiplomata és Fábián Sándor, a Magyar Turizmus Zrt. oroszországi külképviseletének vezetõje is felkeresett – tudtuk meg
Jámbor Tímeától.

A marketing vezetõ elmondta: ez évben számos utazásszervezõi és orvosokból álló study tour érkezett Zalakarosra a
moszkvai és szentpétervári régióból, melynek célja városunk
gyógy-turisztikai kínálatának megismerése volt.
– Örülnénk, ha az orosz küldõ területek moszkvai menetrendszerinti járata mellett egy szentpétervári charter vagy menetrendszerinti járat is bõvítené a Hévíz-Balaton Aiportra érkezõ utasforgalmat, hiszen a külföldi vendégforgalom tekintetében Budapest után a Balaton turisztikai régió Magyarország
második leglátogatottabb úti célja, melynek Zalakaros a
4évszakos családi fürdõvárosa.
Jámbor Tímea hangsúlyozta: a légi összeköttetés biztosítása
elengedhetetlen feltétele a turizmusfejlesztésnek. A külföldi
vendégek átlagos tartózkodási ideje 5 nap, ami meghaladja a belföldi vendégek tartózkodási idejét. Egy friss hatáselemzés rávilágít arra, hogy az átlagos, repülõvel érkezõ vendég 15 éjszakát
töltött el a térségben, mialatt átlagosan 21.000 forintot költött
éjszakánként.
A Hévíz-Balaton Airport 100 kilométeres vonzáskörzetében
100.000 vendégágy, természeti kincsek, gyógyászati központok,
kulturális események, sportolási lehetõségek, kerékpárutak, túraútvonalak, kilátók, játszóterek, strandok, kalandparkok, új
szolgáltatások (kajak, segway) és borrégiók várják a vendégeket,
fontos tehát erre a területre még inkább ráirányítani az orosz
vendégek figyelmét.
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Tagadják vagy hisznek benne
ELÕADÁS ÉS TÁRLAT A VÉDÕOLTÁSOKRÓL
A védõoltás az egészségügy legnagyobb vívmánya – szögezte le
dr. Buzás Judit járási tiszti fõorvos a zalakarosi városi könyvtár és a
Karosi Civilek Egyesülete által szervezett Életmentõ tûszúrás
=Védõoltás címû kiállításának megnyitóján.
A könyvtárban berendezett, három héten át látogatható tárlat
vándorkiállítás keretében érkezett
városunkba, majd folytatja útját az
egész megyében, a nagykanizsai járási hivatal koordinálásával.
A rengeteg érdekességet, orvosi
eszközöket, védõfelszereléseket,
több évtizedes könyveket bemutató tárlatot Novák Ferenc polgármester köszöntõje után dr. Józsa
Zsanett, a kanizsai járási hivatal vezetõje nyitotta meg. Hangsúlyozta:
a dr. Buzás Judit saját gyûjteményébõl létrehozott kiállítás egyik leglényegesebb mondanivalója a védõoltások fontosságára ráirányítani a
figyelmet, hiszen az oltások az elmúlt évtizedek során számos betegséget szüntettek meg vagy szorítottak háttérbe. A járási hivatal
ezért a kormányhivatal támogatásával több zalai településre is elviszi
a kiállítási anyagot a jövõben.
Buzás Judit szerint a téma ma
különösen aktuális, mivel számos
téves, esetleg félinformációkon alapuló megállapítás, cikk, felhívás kering az interneten a védõoltások
kapcsán. Véleménye szerint a szülõk legtöbb esetben sajnos nem
kellõen tájékozottak abban a tekintetben, hogy gyermeküket milyen

betegségekkel szemben kívánják
megvédeni, ezért egyre több az oltás megtagadás az országban. Holott – hívta fel a figyelmet – olyan
pusztító betegségeket sikerült már
oltással megszüntetni, mint a

feketehimlõ vagy az ötvenes években több hullámban támadó gyermekbénulás. Nem véletlen – mondta –, hogy a kormányzat is éves
szinten ötmilliárd forintot költ arra,

nyel kell számolni egy-egy oltás
után.
A tiszti fõorvos a tárlaton kiállított tárgyakról, vizsgálati eszközökrõl is sokat beszélt, s mint mondta:

hogy a gyerekek beoltását megoldhassák.
Azt is elmondta: a kutatások az
oltóanyagok tekintetében folyamatosak, a meglévõkre is vonatkozik
ez, így egyre kevesebb szövõdmény-

az sem véletlen, hogy az Országos
Könyvtári Napok keretében került
sor a kiállítás megnyitására, ugyanis
a könyvtári napok mottója az
egészség, valamint egészségünk
védelme.

A fürdõ titkárságvezetõje az Év Titkárnõje
Sneff-Németh Gabrielláról, a Gránit Gyógyfürdõ igazgatóságának titkárnõjérõl bátran állíthatjuk, hogy õ bizony „a titkárnõk gyöngye”. Gabriella nyerte meg ugyanis az ez évben elõször megrendezett az Év Titkárnõje
versenyt, több ezer kollégáját maga mögé utasítva.
Gabi a dicsõség mellé vitte a félmilliós fõdíjat, a nyaralást és hozzá az autót is.
– Egy közösségi oldalon figyeltem fel az
Év Titkárnõje pályázatra, s úgy gondoltam,
belevágok, miért is ne...? Amikor kiderült,
hogy már az elsõ napok után több mint kétezren jelentkeztek, elbizonytalanodtam, de
megbeszéltem magammal, hogy veszíteni
valóm nincs. A háromfordulós verseny elsõ
fordulójában 7 összetett feladatot kellett
megoldanunk: céges rendezvény szervezésére javaslatot tenni, felszólító levelet írni,
költségvetést készíteni és egyéb, a mindennapi munka során rendszeresen felmerülõ

problémákra választ adni –
elevenítette fel a versenyt
Gabi. – A második fordulóba mindössze 64-en jutottunk be, személyes meghallgatáson vettünk részt
és itt is kaptunk két feladatot. A legjobb 16 jutott be
aztán az október 18-án
megrendezett döntõbe. Én
nem gondoltam, hogy köztük vagyok, nagyon meglepõdtem, amikor ez kiderült.
Mint megtudtuk: a döntõn hét tagú zsûri elõtt kellett számot adniuk szakmai tudásukról, kommunikációs készségükrõl, találékonyságukról
és kreativitásukról a versenyzõknek. Tették
mindezt izgalmas egyéni és csoportos feladatok keretében. Hol azt mutatták be, mit ten-

nének, ha a fõnökük rájuk
bízza a bércsökkentés bejelentését, hol egymás ellen
érveltek pályázati pénzek elosztásáról, hol egy mozdony
tengelyeinek számát kutatták az interneten villámsebességgel.
Sneff-Németh Gabriella
mellett a zsûri egyhangúan
döntött, mi pedig külön
büszkék lehetünk arra, hogy
Gabi Zalakarost is képviselte
a versenyen.
Gabriella két kisgyermek
mellett, családja kitartó szurkolása közepette csinálta végig a versenyt.
Diplomás, két nyelven beszél, a család és a
munka mellett pedig második diplomája megszerzésére is jut ideje.
Ezúton is gratulálunk a sikerhez!
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1931-tól minden év október
4-én, Szent Ferenc emléknapján
ünnepeljük az állatok világnapját. Õ azt hirdette már a XII.
század elején, hogy mindent szeretni kell, akár élõ, akár élettelen.
Az óvodások ebben a témában már részt vettek egy
könyvtári foglalkozáson. De
mindenki számára érzelmileg
közelebb hozta az állatokat a
balatonmagyaródi állatsimogató meglátogatása. Itt fõleg háziállatokkal találkozhattak, simogathatták, etethették õket,
miközben megismerkedhettek
életmódjukkal, környezetükkel
is. Mindannyian egyetértettek
abban, hogy szeretni, védeni
kell az állatokat, hogy különbözõ szempontok miatt fontosak
az ember számára.

Az állatok világnapján

Õszi megfigyelések a Kányavári-szigeten
A megfigyelések alkalmával az
õsz a legszebbik arcát mutatta a
gyerekeknek. A természet még
nem mutatkozott meg teljes színpompájában, de már láttunk sárguló leveleket. A harmatos fûben különbözõ színû gombákat figyelhettünk meg. A hozott kosárkák gyorsan teltek fenyõtobozzal, lehullott
fakéreggel, mohával, ágacskákkal,
makkokkal, színes õszi falevelekkel.
A kicsik különbözõ vastagságú fákat kerestek, bõrükkel érzékelték a
fakérgek simaságát, érdességét.
Távcsövünkkel követtük a levegõben szálló vadlúdcsapatokat, a
messzebb úszó hattyúkat, vadkacsákat, szárcsákat. Összehasonlítottuk mozgásukat, nagyságukat,
hangjukat is. Természetesen nem
hagyhattuk ki az õszi levélszõnyegben való játékot sem.
Novák Ferencné

Megnyitott újra az Ezüst Klub
A szeszélyes nyár után eljött az
õsz, az Ezüst Klub nyitásának ideje.
Örömmel köszöntöttük egymást
és szomorúan emlékeztünk nyáron elhunyt legidõsebb klubtagunkra, Krémer Jánosné Annára.
Nyitó klubnapunkon megbeszéltük következõ programunkat,
a pannonhalmi kirándulást. Erre
október 3-án került sor. A derûs
nyári idõ külön ajándék volt szá-

munkra. Élveztük a pazar panorámát, az alattunk elterülõ kedves
környezetet. Egy csodálatos üvegtárlatot, a Hefler galériát tekintettük meg. Meglátogattuk az apátság sok hektáros gyógynövény
gazdaságát. Kellemes ebéd után
egy régi borpincészetet tekintett
meg a tagság.
Elbúcsúztunk a helyi polgármester úrtól, aki fogadott és veze-

tett, kísért bennünket a fentebb
írt látnivalókhoz. Köszönet a szép
kirándulásért a szponzornak és a
szervezõknek.
Elõzõ részvételeink: szeptemberben a civil nap, októberben az
idõsek napja. Mindkettõn szép
számmal vettek részt a klubtagok,
a civil napon a fõzõversenyen is
képviseltettük magunkat.
Októberi, következõ klubna-

punk a Mindenki Születés- és névnapjának megünneplése volt. Versek, pezsgõ, torta és Farkas Tibor
BLOKK-igazgató zenéje színezte
ünnepünket. Legközelebbi programunk a gyógyfürdõ látogatás és
igénybevétel lesz, a fürdõvezetés
meghívására.
Így mûködik, fejlõdik Ezüst Klubunk, ismét gyarapodva 5 új taggal.
Pataki Jánosné
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TÁJÉKOZTATÁS VÉRVÉTEL
LEHETÕSÉGÉRÕL
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a háziorvosi ellátás
keretein belül a jövõben dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos lehetõséget biztosít a háziorvosi rendelõben történõ vérvételre. A
vérvételek a szerdai délelõtti rendelési napon történnek majd,
a doktornõvel történõ elõzetes egyeztetés alapján.
További pontos tájékoztatást a Zalakaros, Fõ u. 6. szám alatti
rendelõben kaphatnak.
A doktornõ rendelési ideje Zalakaroson a Fõ utca 6. szám alatt
változatlanul:
Hétfõ: 12.00 – 15.30
Szerda: 8.00 – 11.30
Péntek: 12.00 – 15.00

A labdarúgókkal szinte egy
idõben a tekében és az asztaliteniszben is megkezdõdtek a
2014/2015. évi bajnokság küzdelmei, míg sakkozóink október közepén ültek elõször asztalhoz. Az
elmúlt idõszak eredményeit közöljük ezúttal.
TEKE: Tekézõink megújult csapattal vágtak neki az NB III. küzdelmeinek. Hét forduló után a tizenkét csapatos mezõny ötödik helyérõl várják a folytatást, míg az ifjúságiaknál a második helyen állnak.
Topido Nagymizdó SE –
Zalakaros és Térsége SE 3-5
Legjobb dobók: Illés Imre 456
fa, Tóth István 448 fa, Tombor
Nándor 423 fa,
Zalakaros és Térsége SE –
Arborétum Herény SE 3-5
Legjobb dobók: Vékony Zsolt
424 fa, Hajdú Kálmán 415 fa,
I. Magyar Cukor Manufaktúra
SE – Zalakaros TSE 5-3
Legjobb dobók: Hajdú K. 450
fa, Illés I. 409 fa, Tombor N. 408 fa,
Zalakaros és Térsége SE –
Zalakomár ESE 4-4
Legjobb dobók: Hajdú K. 438
fa, Szûcs Lajos 418 fa, Tóth István
415 fa,
Soproni Turris SE – Zalakaros
és Térsége SE 3-5
Legjobb dobók: Illés I. 441 fa,
Vékony Zs. 423 fa, Tombor N. 419
fa, Hajdú K. 411 fa,
Nk. Teke SE – Zalakaros
és Térsége SE 5,5-2,5
Legjobb dobók: Vékony Zs.
448 fa, Tombor N. 431 fa, Hajdú K.
407 fa, László Dávid 403 fa,
Zalakaros és Térsége SE –
Bázakerettye SE 6-2
Legjobb dobók: Éder Zsolt 426 fa,
Hajdú K. 419 fa, Tombor N. 405 fa.

MÁRTON NAPI VIGASSÁGOK
2014. 11. 15. (SZOMBAT)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ) 11.00: Rajzverseny: A kedvenc libás mesém (Fedett gyermekvilág) 13.00: Márton napi „Ki
mit tud” kvízjáték? (Fedett gyermekvilág) 14.00: „Úszik a liba” vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág) 15.30: Aqua-salsa (Élményfürdõ) 16.00: Klub Oázis táncverseny (Fedett gyermekvilág) 17.00:
Rajzverseny eredményhirdetése
(Fedett gyermekvilág)
A rendezvény ideje alatt a
Fürdõ elõtti sétányon borházak,
kézmûvesek várják a Vendégeket!
Info: 93/340-420

Sporteredmények
ASZTALITENISZ: A tavalyi évhez hasonlóan 2 csapat indul a
megyei osztály küzdelmeiben, az
elõzõ szezonban elért második és
harmadik helyrõl szeretnének elõrelépni, s visszahódítani a bajnoki
címet. Erre minden esély meg is
van, hisz az elsõ csapat veretlenül
áll az elsõ helyen.
Zalakaros és Térsége SE I –
Zalakaros és Térsége SE II. 16-2
Gyõztek: Adorján József (4),
Takács Péter (4), Halász Lajos (4),
Szarka Sándor, Nagy Zoltán, Adorján – Takács, Halász – Szarka illetve Bedike Tibor, Anda Zoltán
Zalakaros és Térsége SE I. –
Gyenesdiási ASE II. 17-1
Gyõztek: Adorján (4), Takács
(4), Halász (4), Nagy (3), Adorján –
Takács, Halász – Szarka
Kanizsa Sörgyár Se III –
Zalakaros és Térsége SE I. 8-10
Gyõztek: Adorján (4), Takács (2),
Halász Lajos (3), Adorján – Takács
Zalakaros és Térsége SE II – évízi SK III. 11-7
Gyõztek: Szita Balázs (4),
Bedike Tibor (4), Kovács Antal (2),
Anda Zoltán
Baki SE – Zalakaros és Térsége
SE I. 2-16
Gyõztek: Adorján (4), Takács
(4), Szarka (4), Nagy (2), Adorján –
Szarka, Takács – Nagy
Zalakaros és Térsége SE II –
Hévízi SK IV. 14-4
Gyõztek: Kovács Antal (4),
Bedike T. (4), Anda Z. (3), Kocsis
Dénes (2), Anda – Bedike,
Zalakaros és Térsége SE I –
Rédics Község SE 14-4

Gyõztek: Takács (4), Szarka (4),
Adorján (2), Kálóczi Tibor (2),
Adorján – Szarka, Takács –
Kálóczi,
Csömödér-Kissziget KSE –
Zalakaros és Térsége SE I. 2-16
Gyõztek: Halász (4), Szarka (4),
Takács (3), Kálóczi (3), Halász –
Szarka, Takács – Kálóczi,
Zalakaros és Térsége SE I –
Klímatrend – Zalavíz SE 14-4
Gyõztek: Halász (4), Takács (3),
Szarka (3), Adorján (2), Adorján –
Takács, Halász – Szarka
SAKK: Az elmúlt szezonban
megyei bajnoki címet nyert csapatunk az idén abban a reményben
ül asztalhoz, hogy sikerül megvédeniük a címüket. Az elsõ fordulóban egybõl egy rangadót játszottak, hisz a tavalyi ezüstérmes,
Lenti gárdája látogatott hozzájuk.
Az együttes kiélezett küzdelemben szerzett végül értékes, és ami
a legfontosabb, nagyarányú gyõzelmet.
1. forduló: Zalakaros és Térsége
SE – Lenti SE 7-3
További fordulók: 2. forduló:
2014.10.26. Aquaprofit NTSK III. –
Zalakaros és Térsége SE, 3. forduló: 2014.11.09. Zalakaros és Térsége SE – Csuti Hydrocomp III., 4.
forduló: 2014. 11.23. Zalakaros és
Térsége SE – Zala Volán II., 5. forduló: 2015. 02.15.
Tapolca VSE III. – Zalakaros és
Térsége SE, 6. forduló: 2015.03.08.
Zalakaros és Térsége SE – Zalaszentgrót, 7. forduló: 2015.03.29.
Keszthely II. – Zalakaros és Térsége SE.

MEGKEZDÕDTEK
A TEKEKÜZDELMEK
Megkezdõdtek a Zalakaros környéki települések
amatõr tekézõi számára kiírt
amatõr
csapatbajnokság
küzdelmei. A legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ,
több mint 10 éves múltra viszszatekintõ bajnokságon a tavalyi évhez hasonlóan a kistérség 10 településének 11
csapata gurít.
A Stégli János szervezésében és Baranyai József vállalkozó (tekepálya tulajdonosa)
irányításával Zalaszabar, Zalaújlak, Sávoly, Csapi, Nagyrécse, Zalakaros, Nagyrada,
Zalakomár I-II, Miháld és
Balatonmagyaród csapatai
mérik össze tudásukat. A
sportág népszerûsítésére,
valamint a sportbaráti kapcsolatok ápolására, erõsítésére megrendezett bajnokság elsõ „félideje” október
közepétõl december közepéig tart, míg a folytatásra január közepétõl kerül sor. A
korábbi évek hagyományait
folytatva a csapatbajnokság
végén, egyéni kupa rendezésére is sor kerül, melynek végén kupadíjazásban részesül
a legjobb dobó, taroló és telizõ játékos.
Városunk csapata az elmúlt években a dobogón
végzett, azonban az idei évben kissé átalakult, hisz a
legjobb játékosuk, aki legutóbb az egyéni küzdelmeket is megnyerte, az igazolt
játékosok közé állt, így nem
erõsítheti tovább csapatunkat. A Török László, Horváth
Ferenc, Szilágyi István és Tolnai Tamás alkotta gárda célkitûzése a változás ellenére
sem változott, a most induló
bajnokságban is szeretnének
a dobogón végezni.
A mérkõzések baráti hangulatban zajlanak, nemcsak
a versenyzõk szorítanak
egymásnak, még szurkolók is
szokták kísérni a tekézõket,
sok településnek ez az
egyetlen kikapcsolódási lehetõsége ilyenkor az õszi betakarítási munkák után.
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