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Mára az ország hatodik legnagyobb fürdõje
Közel három Magyarországnyi
ember, több mint 27 millió vendég
kereste fel a Zalakarosi Fürdõt annak megalapítása, azaz 50 év óta.
Mára Zalakaros létesítményét az
ország hatodik legnagyobb fürdõjeként tarthatjuk számon. Az erre
épülõ turizmus várost teremtett itt,
a zalai dombok között – fogalmazott Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelõs államtitkára a fürdõ fennállásának 50. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepségen.
Az államtitkár elmondta: az eltelt idõszakban a fürdõkomplexum
5 ezer négyzetméteresre bõvült.
Zalakaros az elsõk között volt, mely
a Széchenyi Terv pályázataiból sikerrel részesült, s ma a régió egyetlen négy évszakos fürdõjeként tarthatjuk számon. Mindezek mellett,
éppen a fürdõre alapozva a város
évente több mint 400 ezer vendégéjszakát regisztrálhat, ennek alapján pedig évek óta a hazai fürdõk
top listája elsõ tíz helyezettje között találhatjuk. Úgy fogalmazott: a
fürdõ sokat köszönhet az utóbbi
évek kisgyermekesek számára történt fejlesztéseinek, hiszen így alkalmassá vált több generáció egyidejû, egymástól mégis elszigetelten történõ fogadására.

FENNÁLLÁSÁNAK 50. ÉVÉT ÜNNEPELTE A ZALAKAROSI FÜRDÕ

Táblaavatás az ötven év tiszteletére.

Miért zárt be
a kertmozi?
1976-os mûködése óta ez
a nyár volt az elsõ, amikor a
kertmoziban nem zajlottak
vetítések. Nem a szándék,
még csak nem is a hozzárendelt pénzeszközök hiányoztak. Hogy hol csúszott el a
történet, miért maradtunk
mi és a hozzánk érkezõ vendégek mozifilmek és színházi
elõadások nélkül idén, azt
vizsgálat hivatott kideríteni.
Ruszinkó Ádám államtitkár többek között városunk pályázati sikereit méltatta.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szervezeti átalakítás elõtt a hivatal
KÖZTERÜLETFELÜGYELETBÕL TELEPÜLÉSGONDNOKSÁG LESZ
A szervezeti rugalmasság jobbítása, az elvárásokhoz és kihívásokhoz történõ hatékony alkalmazkodás miatt hamarosan sor
kerül a hivatal átszervezésére.
A képviselõ-testület szeptember 10-i ülésén tárgyalta meg a
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzõ által a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal átvilágításáról készített anyagot és elfogadta azt.
Az ülésen Novák Ferenc tartózkodott, Kötõ Attila nemmel,
Czirákiné Pakulár Judit, Magyar Mária, Benkõné Gulyás Edit, Horváth
Vencel és Szirtes Balázs igennel szavazott.
Novák Ferenc és Kötõ Attila a
közterület-felügyelettel kapcsolatos intézkedéseket kifogásolta, ez
az oka a fent jelzett döntésüknek.
Az átszervezés egyik sarkalatos
pontja volt ugyanis a közterületfelügyelet településgondnoksággá
alakítása. A munkaanyag rávilágít
arra, hogy az átalakítás segítségével a közterület-felügyelõk a jelenlegi köztisztviselõi státusz helyett
munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak lesznek. Csak ezáltal
biztosítható ugyanis, hogy a lakosság nem csak hétfõtõl péntekig,
munkaidõben, hanem folyamatosan érezhesse az önkormányzat részérõl a közterületi jelenlétet.
A felügyelõk munkarendje már
évek óta kérdésként merült fel a
testületi üléseken. A problémát éppen a munkarendjük jelentette:
többek között a programok, egyéb
rendezvények miatt szerencsés lett
volna, ha azok idõtartama alatt, tehát akár esténként vagy hétvégenként is munkába tudtak volna állni,
eddigi státuszuk azonban ezt nem
tette lehetõvé. Az átszervezés többek között ezt a helyzetet kívánta
megoldani, a jogviszonyuk megváltoztatásával azonban a két képviselõ nem értett egyet.
Kötõ Attila nemmel szavazását
az alábbiakkal indokolta: az országban számos helyen 24 órás közterület-felügyelet mûködik. A több
ciklussal ezelõtt megalakított közterület-felügyelet létrehozási indokai továbbra is változatlanul fennállnak. Véleménye szerint ellentmondás, hogy miközben a testület
írásban kér a rendõrõrs jövõjérõl
tájékoztatást, mivel tart annak
megszüntetésérõl, saját rendfenn-

tartó szervezetét megszünteti. Egy
jól mûködõ közterület-felügyelet
közbiztonsági hatása nem kétséges.
Teljes körû megszüntetése a hatáskörvesztésen túl a város életében
visszalépést jelent.
Novák Ferenc a felügyelet szerepérõl hasonlóan vélekedett, de
mint mondta: mivel az átszervezés
többi részével egyetért, az egész
elõterjesztés esetében a tartózkodást választja.
Így született meg végül a fent
már említett szavazati arány. Az
igennel szavazó képviselõk kivétel
nélkül hangsúlyozták: a felügyelet
megszüntetésérõl egyáltalán nincs
szó, a munkarendjük ésszerû átszervezésérõl annál inkább. Hatékony és felelõs munkavégzésükhöz
ugyanis kizárólag ez a megfelelõ
megoldás.
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzõ elmondta: a képviselõk részérõl
megfogalmazódott az az igény,
hogy a településen szükség lenne
arra, hogy a hét minden napján legyen legalább egy olyan elérhetõ
személy, aki a településen jelentkezõ problémákat kezelni tudja. A
közterület-felügyelõk csak köztisztviselõi státuszban dolgozhatnak,
amely a hét minden napján történõ
foglalkoztatást nem teszi lehetõvé
(az egyik szabadnapnak vasárnapra
kell esnie).
– Ahogy tudjuk, a közterületfelügyelet a közterületi rend és
tisztaság védelmérõl gondoskodik, e jogköre alapján különbözõ
hatósági intézkedések megtételére jogosult, amelyek kiterjednek a
közterület védelmére, vagyonvédelemre, hatósági ellenõrzésekre
és szankcionálásra. Feladataik ellátása során az elmúlt években hatósági határozathozatalra a részükrõl nem került sor, hatósági
felszólításokkal és intézkedésekkel éltek. Ahhoz, hogy a hét minden napján a településen közterületi jelenlét az önkormányzat részérõl biztosítva legyen, csak
Munka Törvénykönyve alapján
foglalkoztatott személyekkel oldhatók meg, akik hatósági hatáskört a jövõben nem gyakorolhatnak. Ha hatósági intézkedést
igénylõ szabályszegést észlelnek,
jelzéssel élnek a Koordinációs és
Hatósági Osztály vagy a településüzemeltetési ügyintézõ felé, további intézkedés megtételére –
hangsúlyozta.

A
közterület-felügyelõkkel
kapcsolatos döntésen túl arról is
intézkedés született, hogy a jövõben a hivatalon belül városfejlesztési osztály is mûködik majd;
a hivatalhoz tartozó települések
a következõ idõszakban ugyanis
jelentõs fejlesztési forrásra terveznek pályázatot benyújtani, s a
projektek lebonyolításához, illetve minél több pályázati forrás lehívásához szükségessé vált egy
ilyen jellegû osztály felállítása.
Az osztály a hivatalon belüli humán erõforrások átcsoportosításával áll fel.
Az osztály keretein belül végezi
majd a tevékenységét egy több
szakemberbõl álló projekt-csoport
is, amely a pályázatok életét követi
az elsõ lépéstõl az utolsóig. A beruházás és a településüzemeltetés is

ennek az osztálynak a keretében
valósul majd meg.
Külön figyelmet kíván fordítani
a jövõben a város az önkormányzati és Pr és kommunikációs feladatok
ellátására is. A jövõben a kistérségi
jogi referens látja el az ehhez kapcsolódó feladatokat, a személyzeti
és önkormányzati referens pedig
jelenlegi feladatai mellett segíti a
polgármester munkáját is.
A jegyzõasszony kifejtette: a javaslatok szeptember végi elfogadását követõen a Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók munkakörei is változni fognak a feladat átcsoportosítások következtében. A
hivatal az átszervezés után – a jelenlegi kollégák megtartása mellett
– szervezetileg felkészültebben tud
a felgyorsult, megnövekedett és
sokirányú elvárásnak megfelelni.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozva az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki
2016. évre a tanulmányaikat a felsõoktatásban folytató, illetve
megkezdõ hallgatók részére.
A részletes „A” és „B” típusú pályázati felhívás
megtekinthetõ a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján, Zalakaros város
honlapján, valamint érdeklõdni lehet személyesen a
Hivatal 1. számú szobájában,
vagy telefonon (93/340-100
/ 112 mellék).
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést
követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
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Miért zárt be a kertmozi?
» SENKINEK NEM VOLT SZÁNDÉKA A MOZIT AZ IDEI NYÁRON „PIHENTETNI” «
(Folytatás az 1. oldalról.)
A vizsgálat indításáról a testület
döntött, illetve Kötõ Attila részérõl
képviselõi interpelláció is hangzott
el a témában a korábbi ülések egyikén. A képviselõ az ügy kivizsgálását és a lakosság tájékoztatását kérte.
– A Kertmozi 1976 óta üzemel;
2014-ben válaszút elé került a mozit mûködtetõ intézmény, ugyanis
megszûnt a régi technikát igénylõ
filmek forgalmazása, át kellett
térni a digitális technikára. A vetítõgép ára tízmilliós nagyságrendû
lett volna, ezért egyik lehetséges
megoldásként egy gép bérlése
után néztek az intézménynél. Sikerült is egyre szert tenni, elindultak a vetítések. Persze, csak így
látszatra volt egyszerû helyzet.
Összeállt egy lelkes csapat, akik a
szükséges feltételeket megteremtették. Az érdeklõdés is megfelelõ
volt, több mint háromezren nézték meg az országos premierrel
egy idõben a filmeket. A folytatás
lehetõsége adott volt, hogy ebben
az évben is hasonló konstrukcióban mûködjön a Kertmozi, megtörténtek a szükséges átalakítások, kiépült az új hangrendszer –
mondta az elõzményekrõl Novák
Ferenc polgármester.
– A nyári mûködtetéshez a
BLOKK akkori vezetõje, Farkas Tibor pályázatot írt ki – jelezte
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester. – Erre két ajánlat érkezett.
Az egyik (szombathelyi) ajánlatban a vállalkozó úgy vállalta volna
a mozi üzemeltetését, ha az intézmény szerezné be a vetítõ gépet,
adná a munkatársakat, és az intézmény a bevételbõl havi 150.000 Ft
+áfát fizetne a vállalkozónak. A
másik (szegedi) ajánlat szerint havi 50.000 Ft+áfa bérleti díjért
minden tevékenységet a vállalkozó vállal, tehát õ vállalta volna a
gép beszerzését, a vetítést, takarítást, a büfé üzemeltetését, s a bevétel is õt illette volna meg.
Közben azonban az akkori
BLOKK-vezetõ (Farkas Tibor) lemondott. Persze, attól még a pályázat mehetett volna tovább, ám a
testület érvénytelenítette a beérkezett ajánlatokat, ugyanis az eredeti
kiírás nem volt egyértelmû, nem
szabta meg konkrétan az elvárt feladatokat, így a pályázók szinte ma-

guk döntöttek arról, hogy milyen
feltételek mellett vállalnák a mûködtetést.
– Ezért döntött a testület úgy,
hogy egyértelmûsíteni kell a kiírást. Emellett szerettük volna, ha
az elõzõ évi mûködésrõl láthatunk egy részletes beszámolót,
így azt is bekértük – fogalmazott
az alpolgármester.
A pályázat határideje 2015. május 22. volt, erre az idõre azonban
érvényes pályázat nem érkezett be.
Az önkormányzat ennek ellenére
felvette a kapcsolatot az elõzõ pályázók egyikével, aki úgy nyilatkozott: mûködtetni kívánja a mozit.
Június elején azonban közölte,
hogy a gépet kölcsönadta egy másik mozinak, ezért legkorábban július 7-tõl kezdõdhetne a vetítés. A
feltételek megbeszélése után 3 nap
gondolkodási idõt kért, június 9-én
viszont már nemleges választ adott
a kertmozi mûködtetésére.
A BLOKK-nak akkor már új vezetõje volt Szenyéri Lászlóné személyében, aki elmondta: utolsó lehetõségként egyetlen megoldást
láttak: mozigépet kölcsönözni és a
kertmozit ezzel mûködtetni a
BLOKK keretein belül. Ehhez a
szükséges kalkuláció is elkészült, a
fenntartó részérõl sem volt akadálya a szerzõdés megkötésének. Sajnos azonban erre az idõre már szabad mozigépet nem találtak, mivel
a bérelni kívánt gépet idõközben
kiadták.
A testület vizsgálta, hogy bármelyik pályázó juthatott-e olyan információhoz, ami alapján a potenciális vállalkozó visszaléphetett a
szerzõdéskötéstõl.
– Nem feltételezem, hogy bárki is üzleti titkot árult volna el, hiszen a forgalmazón keresztül bárki bármely adathoz hozzáférhetett, és mielõtt egy üzleti döntést
valaki meghoz, nyilván tájékozódik is – fogalmazott a testület felé
küldött vizsgálati jelentésében
Szenyéri Lászlóné.
Arra már nem kaphatunk választ, hogy a lehetséges üzemeltetõ
vajon miért lépett mégis vissza. Az
pedig jól látszik, hogy a gép bérlése
ügyében a „két szék közül a pad
alá esett” a város.
A polgármester szerint a testület 2014 óta folyamatosan tájékozódott a kertmozi mûködésérõl,
vizsgálta is azt. Novák Ferenc –

mint mondta – sajnálja, hogy „nem
volt szükség a korábbi csapat
munkájára sem, akik tapasztalatokat szereztek az új típusú technikában és bizonyítottak a hibamentes mûködtetésben”.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester szerint azonban ez fel sem
merült.
– Nem a korábbi csapat munkáját kifogásoltuk; a pályáztatásban
fellelhetõ hiányosságok nem tették lehetõvé sem azt, hogy a mozi változatlan formában üzemelhessen tovább, sem azt, hogy az
elsõ ajánlatkérés alapján megtörténjen a szerzõdéskötés. A pályáztatás hiányosságai, illetve az idõ
rövidsége, amely a pályázat kiírása és az üzemeltetés kitûzött idõpontja között eltelt, nem hagyott
megfelelõ lehetõséget a korrigálásra, sem a felmerülõ kérdések

tisztázására. Mivel pedig a gép
bérlése lehetséges megoldásnak
látszott, s késõn derült ki, hogy ez
sem járható út, a lakosság sem tájékozódhatott megfelelõ idõben
és módon.
Senkinek nem volt szándéka a
mozit az idei nyáron „pihentetni”.
Az azonban már most biztosnak
látszik, hogy jövõre akár már a költségvetés összeállításával azonos
idõben el kell kezdeni a mozi nyári
mûködésének elõkészítését.
Czirákiné Pakulár Judit hangsúlyozta: az idei év hibáiból okulva
már most elindították a jövõ év
elõkészítését, és a mozi szervezése
mellett további egyeztetések folynak nyári színházi játékok bevezetésérõl. Fontos ezekez összehangolni, hogy a vetítések és az elõadások ne zavarhassák egymást.

Negyedszázados
kapcsolat

A Német–Magyar Egylet megalapításának 25. évfordulójára a
közelmúltban Novák Ferenc polgármester vezetésével és a korábbi polgármester, Szirtes Lajos részvételével küldöttség utazott ki Puchheimbe. A küldöttség mellett a bajor testvértelepülés lakóit vendégül látó zalakarosiak, valamint hat pár táncos, illetve Nagykanizsa képviselõi is részt vettek a jubileumi ünnepségen.
A kulturális központban tartott ünnepi esten Novák Ferenc
köszönetet mondott Zalakaros városa, a polgárok, a családok,
valamint a városunk intézményeibe járó gyerekek nevében
mindazért a barátságért, vendégszeretetért, élményekért és támogatásokért, melyeket Zalakaros az eltelt idõszakban az egylettõl kapott. Köszönete jeléül ajándékot, díszoklevelet és aranyérmet nyújtott át a Német-Magyar Egylet képviselõinek.
A küldöttség részt vett a müncheni Oktoberfesten is, majd
látogatást tett az ottani önkéntes tûzoltóságon.
A tervek szerint tavasszal érkeznek a puchheimi polgárok városunkba, és ekkor lesz a hivatalos kapcsolatok 25. évfordulójának megünneplése is.

4

2015. október 8.
Ez évben is elnyerte a Legkedveltebb Borvidék díját városunk.
A Magyar Bor és Pezsgõ
Napja, Koccintás 2015 díjátadó
ünnepségén Novák Ferenc
polgármesternek nyújtotta át
az ezt tanúsító oklevelet Nagy
István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Az ünnepségen elhangzott:
az idei Koccintás versenyen
több mint 20.000 borkedvelõ
koccintott a Magyar Bor és
Pezsgõ Napján. 18 borvidék,
28 település, 40 helyszín, több
mint 100 borászat képviseltette magát.
Az eredményes és sikeres
rendezvénysorozat hagyományait folytatva a KOCCINTAS.HU meghirdette 2016. június 25-re a Második Magyar
Bor és Pezsgõ Napját, valamint a Koccintás 2016. versenyt, melyen Zalakaroson
természetesen ismét részt kíván venni.

Díj a legkedveltebb
borvidéknek

Elsõ a Csiga-túra
tanösvény
Tanösvény kategóriában I. helyezést ért el a Zalaerdõ Zrt. által létrehozott zalakarosi Csiga-túra tanösvény.
A Turizmus Világnapjához kötõdõen Látogatóközpont és Tanösvény kategóriában három-három
nyertest hirdettek a Földmûvelésügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Turizmus Zrt. közös, „Az év
ökoturisztikai létesítménye 2015”
pályázatán, a tanösvény kategória

Zalakaros
a Nemzeti Vágtán
Városunk is képviseltette magát ez évben a Hõsök terén megrendezett Nemzeti Vágtán.
Az ország legnagyobb lovas
fesztiválja idén már nyolcadik alkalommal várta az odalátogatókat
megannyi színes és szórakoztató
programmal, gasztronómiai különlegességgel és számos kiállítóval.
Zalakaros a Magyar Turizmus Zrt.
által szervezett, Magyarország Turisztikai Régiói elnevezésû kiállítóhelyen fogadta az érdeklõdõket az

Andrássy úton. A rendezvény
rendkívüli látogatottságnak örvendett, a karosi standot is sok érdeklõdõ kereste fel. A magyar vendégek mellett a világ minden tájáról
érkeztek a Vágtára, többek között
Angliából, Franciaországból, Spanyolországból, de még Svédországból, Norvégiából és Dániából
is.

gyõztese tehát a Zalaerdõ, illetve a
cég városunkban létesített Csigatúra tanösvénye.
A díjhoz ezúton is gratulálunk, s
arra biztatunk mindenkit, hogy túrázásai sorába bátran iktassa be a
tanösvényt, melynek útjait a legkisebbek és az idõsek is nyugodtan
használhatják!

5

2015. október 8.

Mára az ország hatodik legnagyobb fürdõje
FENNÁLLÁSÁNAK 50. ÉVÉT ÜNNEPELTE A ZALAKAROSI FÜRDÕ
Novák Ferenc polgármester beszédében arról szólt, hogy a település éppen a fürdõnek köszönheti
fellendülését. Míg Zalakaros 1965
elõtt egy kis zalai falucska volt, a
turizmusnak köszönhetõen elõbb
nagyközségi (1984), majd városi
(1997) rangot kapott. Hangsúlyozta:
a fürdõ jelenleg is Zalakaros boldogulásának záloga, és minden településvezetés fontosnak tartotta és
tartja, hogy megfelelõ módon bánjon ezzel az értékkel.
Zalakaros a megye büszkesége –
ezt már Manninger Jenõ kormánybiztos, országgyûlési képviselõ jelentette ki beszédében. – Ugyancsak kiemelte a város pályázati sikereit, a turizmusban elért eredményeit, s mint mondta: bár a verseny
a fürdõk között nagyon komoly,
Zalakaros eddig mindig megállta a
helyét.
Bene Csaba, a megyei közgyûlés
alelnöke a fürdõ létesítésében, a
folyamatos fejlesztésekben közremûködõ személyeknek mondott
elsõsorban köszönetet, majd
Ruszinkó Ádám, Manninger Jenõ,
Novák Ferenc és Bene Csaba leleplezték azt az emléktáblát, mely az

50 éves múltat fémjelzi ezentúl a
fürdõ fogadóépületének bejáratánál.
Krampek Mihály, a fürdõ vezérigazgatója pedig oklevéllel és jutalommal köszönte meg azoknak a
munkáját, akik a fürdõ fennállása

Elismerés Czippán Sándornak.

Az ünnepséget a Karos Fúvósegyüttes mûsora színesítette.

óta a legelhivatottabban, illetve a
leghosszabb ideje látják el lelkiismerettel és szakmai alázattal munkájukat. Elismerést vehetett át Czippán
Sándor, Köves Lászlóné, Sztrézáné
Markó Klára, Turi Jánosné, Szabadi
László és Szabó Imre.

Az ünnepséget követõen a
Hunguest Hotel Freya épületében
tartott fogadáson Krampek Mihály
mondott pohárköszöntõt. Elismeréssel és köszönettel szólt Kovács
Antal, Német László, Szirtes Lajos,
Horváth Vencel és dr. Burján Richárd
korábbi munkájáról, s köszöntõje
végén úgy fogalmazott: bízik abban, hogy a jó Isten továbbra is
Zalakarosra mosolyog.
A fürdõ nyitásának 50. évfordulója alkalmából kiadott sajtóanyag
szerint az önkormányzati tulajdonú
részvénytársasággá válás óta a fürdõ tárgyieszköz értéke közel nettó
7 milliárd forinttal növekedett, vagyis az 1992-es 334 millióról 2014-re
7 milliárd 320 millió forintra emelkedett. A pályázatokkal létrejött
beruházások összértéke nettóban
mintegy 5,5 milliárd forint, amelybõl a pályázati támogatás összege 1
milliárd 655 millió forint volt.
Az átlagosan 180 dolgozót foglalkoztató fürdõben a fejlesztések a
megtermelt nyereségbõl, az önkormányzat által fel nem vett osztalékból, alaptõke-emelésbõl és pályázati
forrásból, valamint beruházási, fejlesztési hitel bevonásával valósultak meg.

A fürdõ a legrégebbi dolgozóinak munkáját is megköszönte.
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DÖK-nap
2015. szept. 28-án tartottuk iskolánkban a Diákönkormányzat napját. Délelõtt folyamán tanulóink fórumon
vettek részt. Itt ismertettük a
DÖK szabályzatát, meghallgattuk az osztályok kéréseit,
javaslatait, amelyekre iskolánk igazgatója válaszolt is.
Megválasztottuk a DÖK tisztségviselõit. Ebben a tanévben Koma Bencét (8.o.) választották az iskola diákpolgármesterének, helyettese
Turkovics Gerda 5.osztályos
tanuló lett. 3 felsõs és 3 alsós
tanuló alkotja a diáktanácsot.
Délelõtt az alsósok különbözõ foglalkozáson vettek
részt. Volt mágneses horgászat, célba rúgás, rajzolás,
hajtogatás, népmesenézés,
bolhapiac, fiú- és lányfoci.
A felsõs tanulók számára
játékos vetélkedõt szerveztünk, amelyen vicces feladatokat oldottak meg a csapatok.
Már hagyomány, hogy ezen
a napon tanulóink csapatokba
szervezõdve állomásos szalagtúrára indulnak. Tanáraink tréfás feladatokkal várták õket.
Az eredményhirdetésre másnap került sor, mindenki részesült apró jutalomban.
Bocskor Tünde
DÖK patronáló tanára

MEGHÍVÓ!
OKTÓBERI FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
köszöntése
Helye:
Móra Ferenc Általános Iskola
Ideje:
2015. október 23. péntek 9 óra
Ünnepség és koszorúzás
a kopjafánál
(rossz idõ esetén iskola aula)
Program:
Himnusz, koszorúzás,
ünnepi beszéd,
ünnepi mûsor, Szózat
Az ünnepségre városunk
minden polgárát és vendégét
tisztelettel várjuk!
Zalakaros Város Önkormányzata
Zalakarosi Közösségi Ház
és Könyvtár

Hétpróbás magyar népmese napja
A magyar népmese napjáról
ebben az évben sem feledkezett
meg a zalakarosi városi és iskolai
könyvtár. Az alsósok hétpróba
teljesítésére kaptak lehetõséget.
A próbák között mesefelismerés, mesetotó, síkbáb készítés, képkirakó, rajz kedvenc mesérõl, meselottó és könyvtári mesegyûjtemé-

nyek keresése egyaránt szerepelt.
A megoldásokat a könyvtárban elhelyezett tarisznyába kellett bedobni. A felsõsök pályamunkát adhattak be magyar népmesegyûjtõk
életérõl, munkásságáról, róluk szóló
érdekes anekdotákról.
Összesen 15-en hajtottak végre
minden próbát, s 23-an adtak le
egy vagy több megoldást. A felsõs

osztályoktól két pályamunka érkezett. A beadott rajzokból a könyvtár képeskönyvet fûzött össze. A
résztvevõk díjazása a Magyar Népmese Napján történt; ezen a napon
került sor az „Olvass nekem egy
mesét!” programra is, melyen alsó
tagozatos osztályok hallgathattak
népmeséket felnõttektõl.
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A gyerekek álltak rajthoz
I. ZALAKAROSI FUTÓVERSENY
Jó idõ, jó hangulat, lelkesedés
és kellõ versenyizgalom jellemezte az I. Zalakarosi Futóversenyt,
melyet a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület és a Zalakarosi Futrinkák csapata rendezett.
Nem titok, hogy a szervezõk a
Zöldgömb elmaradt sportversenyét
szerették volna a gyerekek számára
pótolni, hiszen az iskolások minden
évben várták e versenyt és készültek rá. Éppen ezért most a megmérettetésre is õket, azaz a 6-14 éves
korosztály képviselõit várták, akik 2
és 5 kilométeres távon teljesíthettek.
Ahogyan minden felnõtt versenyen, úgy itt is regisztráció, rajtszám, frissítés várta a versenyzõket, akiknek teljesítményét korcsoportonként éremmel és oklevéllel is jutalmazták, illetve minden versenyzõ emléklapot is vehetett át Szabadicsné Madaras Katalintól, a futrinka-csoport vezetõjétõl és Stégli János sportszervezõtõl.
Az eredmények: 1. kcs. lányok: 1.

Strobl Anna, 2. Czimondor Anna, 3.
Deutsch Réka. Fiúk: 1. Bertók Botond, 2. Horváth Benjamin, 3.
Perjési Levente.
2. kcs. lányok: 1. Demény Petra,
2. Kisberkes Beatrix, 3. Kulcsár Zsófia. Fiúk: 1. Marton Bence, 2. Kulcsár

Benedek, 3. Horváth Bálint.
3. kcs. lányok: 1. Horváth Hilda, 2.
Koma Csenge, 3. Farkas Abigél. Fiúk: 1. Novák Lázár, 2. Novák Máté, 3.
Strobl Áron.
4. kcs: 1. Kassa-Kovács Kolos, 5.
kcs: 1. Koma Bence, 2. Strobl Ábel.

Ismét Országfutás!
A tavaszi sikeren felbuzdulva október 24-én ismét Országfutás!

A rendezvényhez bárki csatlakozhat, elõzetes regisztráció október 14-ig a www.orszagfutas.hu oldalon lehetséges.
Aki nem regisztrál, egyszerûen csak futni vagy
gyalogolni, bringázni szeretne, természetesen ezen a
napon megteheti!
A lényeg, hogy minimum öt kilométert kell bevállalni a mozgás, a sportolás közös élményét kedvelõknek.
Városunk is csatlakozik az Országfutáshoz. A
Zalakarosi Futrinkák 2015. október 24-én 9.00 órakor

Nagykanizsáról, az Erzsébet térrõl rajtolnak, majd a
régi hetesen Csapin át a zalakarosi Tourinformirodához érkeznek be,
elõre láthatólag 11.00
órakor.
A futrinkákhoz bárki,
bárhol
csatlakozhat!
Aki
már
Nagykanizsáról szeretne
indulni velük,
az oda utazás
miatt
kérjük, jelezzen a Zalakarosi Futrinkák facebookoldalán, vagy Stégli János sportszervezõnél:
sport@zalakaros.hu, illetve 93-340-421.
Aki csak az út egy részénél csatlakozna, szintén
Stégli Jánosnál jelezze, vagy egész egyszerûen csak
álljon be a futók közé akár Csapinál, akár Galamboknál, akár a zalakarosi benzinkútnál.
Szeretettel várunk minden futni, gyalogolni, bringázni vágyót október 24-én egy közös
Országfutásra!

LABDARÚGÁS
Az idei tanévben is folytatódik a Zalakaros Sportjáért
Közhasznú Közalapítvány keretén belül a labdarúgás
utánpótlásképzés. A nyári tábor óta folyó munkáról
Jankovics Attila edzõvel beszélgettünk. Az immár negyedik éve tartó képzés 2530 fõvel indult, mára azonban a létszám megduplázódott.
A programmal kapcsolatosan Jankovics Attila elmondta, hogy felmenõ rendszerben, már az ovisoktól
kezdve egészen az U15 korosztályig folyik a képzés. Az
edzéseket 60-70 fõ látogatja,
akik mintegy 80 %-a az iskola tanulói közül kerül ki, míg
a többiek a környékbeli iskolák diákjai. A képzés 4 korcsoportban (U7, U9, U11 és
U13-15), szakképzett edzõk
irányításával folyik. A gyerekek korcsoporttól függõen
heti 2-3 edzésen vesznek
részt Jankovics Attila, Farkas
Vilmos, Olasz Zsolt és Török
Tamás edzõk vezetésével. A
diákok idén is részt vesznek a
Bozsik képzési rendszerben,
így versenyeztetésük az Intézményi
és
Egyesületi
Bozsik, valamint a különbözõ
diákolimpiai és meghívásos
versenyeken való részvétellel
megoldott. Õsszel és tavasszal kéthetente van rendezvény, míg télen a teremtornák biztosítják a mozgás lehetõségét.
Fõ cél az, hogy lehetõséget biztosítsunk gyerekeink
számára a mozgásra, a megfelelõ szakmai képzés révén
a tehetségesebbek kibontakozhassanak, s késõbbiekben
magasabb szinten is megmutathassák ügyességüket. Fontos, hogy egészséges, a labdarúgást kedvelõ fiatalokat
neveljünk, velük a sportág
alapjait megismertessük, így
megalapozva a felnõtt csapat késõbbi bázisát.
Természetesen a képzés
nem valósulhatna meg támogatások nélkül, ezért köszönjük a szülõk, a vállalkozók,
valamint Zalakaros Város
Önkormányzatának támogatását, akik a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Alapítvány
támogatásával és a TAO támogatással biztosítják a
program megvalósítását.
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2015.10.10.: MAGYAR
FÜRDÕKULTÚRA NAPJA
Részletes program (Október 10., szombat):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ beltéri medence)
11.00: Szauna szeánsz-mézes felöntés (Szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: életmód tanácsadás,
állapotfelmérés, testzsír százalék- és vérnyomásmérés, zalakarosi gyógyvízbõl készült
termékek bemutatója, tájékoztató a gyógyvízrõl, gyógy-és medical wellness szolgáltatásokról (Fedett fürdõ, wellness shop)
13.00: Mesememória (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Csobbanj bombát” vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.00: Alakformáló torna (Fedett fürdõ I. emelet, fitness
terem)Szauna szeánsz-jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ beltéri medence)
16.00: Táncverseny (Fedett gyermekvilág)

OKTÓBERI KÖNYVTÁRI ESEMÉNYEK
OKTÓBER 5.:
A RETTEGÕ FOGORVOS
11.00-kor ÍRÓ-OLVASÓTALÁLKOZÓ VIG BALÁZS ÍRÓVAL –
1–2. OSZTÁLY
OKTÓBER 5–11.:
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI
OKTÓBER 8.:
16.30-kor SZÍVRÕL SZÍVNEK SZÍVESEN –
Szív és érrendszeri betegségek és megelõzésük.
ELÕADÁS: Dr. Bazsó Judit belgyógyász, kardiológus fõorvos
OKTÓBER 9.:
13.00-kor KÉSZÍTSÜNK KÖZÖSEN, MESÉLJÜNK EGYÜTT! –
Kiskutyás ceruzatartó készítése papírhengerbõl
OKTÓBER 11.:
KÖNYVES VASÁRNAP (Rendkívüli nyitva tartás 9.30–12.00) –
Termésfigurákból tobozbaglyocska készítése, ingyenes beiratkozás
OKTÓBER 21.:
14.00-kor TÖKÖS NAP RENDEZVÉNYEI,
14 ÓRÁTÓL TÖKFARAGÁS, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK
13.00-kor Kézmûves foglalkozás gyerekekenek,
Papírtök készítése legyezõtechnikával
16.30-kor Fakanáltök készítése – Terméstök az irodalomban
és a mûvészetekben/ beszélgetés
OKTÓBER 23–31.:
ÕSZI SZÜNET – A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.

Dél-Zalai Takarékszövetkezet

HITELEK MINDENKINEK!

2015.09.22.

Most minden eddiginél jobb feltételekkel!
SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJABB SZAKASSZAL BÕVÜL
A ZALAKAROSI KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT
Zalakaros Város Önkormányzata a nyertes közlekedés fejlesztési
pályázatának köszönhetõen 125.710.003 Ft-ot fordíthat a település
külterületén lévõ kerékpárút építésre és hozzátartozó infrastruktúra
fejlesztésre, így a biztonságos közlekedés feltételinek javítására.
Szeptemberben megkezdõdött az Önkormányzat „Térségi elérhetõség
javítása” tárgyú KÖZOP-3.5.0-09 pályázati felhívásra benyújtott nyertes,
Zalakarosi kerékpárút hálózat fejlesztése c. projektjének megvalósítása.
A projekt fõ célja a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés fejlesztésével
a biztonságosabb kapcsolat megteremtése Zalakomár, Balaton-magyaród és
Zalakaros között, a már meglévõ szakaszokhoz kapcsolódó kerékpárút megépítésével, mintegy 768 méter hosszban. A jelentõs turisztikai forgalommal
terhelt városközponton történõ közvetlen átvezetés helyett indokolt egy alternatív vonalvezetés megvalósítása, ami lehetõséget biztosít a biztonságos kerékpárral történõ munkába járásra.
A projekt a meglévõ, nagyrészt már kiépült hálózati elemek biztonságos összekapcsolását valósítja meg. Az új szakasz a Délnyugat-magyarországi kerékpárút részének hiányzó hálózati eleme, ami a 7. számú fõútvonal kerékpáros alternatívája.
A projektben beszerzésre kerül egy nagy teljesítményû többfunkciós
traktor is, amelynek segítségével az elkészülõ új és régi kerékpárútszakaszok karbantartását fogja elvégezni az önkormányzat.

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK:





akciós személyi kölcsön alacsony kamattal
lakáshitelek kamattámogatással
Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
folyószámlahitel

VÁLLALKOZÓKNAK:





Növekedési hitel az MNB feltételeivel
Takarék folyószámlahitel
Beruházási hitelek, Takarék hitel plusz
Széchenyi kártya hitel

MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNAK:





Gazdakártya hitel, Gazdakártya hitel plusz
Támogatás megelõlegezõ hitelek
Beruházási hitelek (gép, föld vásárlására)
a Magyar Fejlesztési Bank hiteleinek közvetítése

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT
KERESSE KIRENDELTSÉGEINKET!
Zalakaros, Petõfi u. 48. – Tel: 93/540-102,
Galambok, Ady E. u. 2/a. – Tel: 93/558-022,
Garabonc, Fõ u. 56/a. – Tel: 93/340-711
Zalakomár, Petõfi u. 2. – Tel:93/386-027
www.delzalaitksz.hu

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

