Polgármesterjelöltek
Szirtes Balázs
1970-ben születtem Nagykanizsán. Az 1980-as évek második
felétől kötődöm Zalakaroshoz. 1992-ben mélyépítő
üzemmérnöki diplomát, 1995-ben közgazdasági szakokleveles
üzemmérnöki diplomát szereztem; angol alapfokú
nyelvismerettel rendelkezem. Jelenleg a Pannon Egyetemen
MBI végzős hallgatójaként a harmadik diplomám – közgazdász
mester szak - megszerzésén dolgozom. Számos vezetői és
értékesítési tréningen növeltem szakmai tudásom.
1992-ben Nagykanizsán a Thury György laktanyában kezdtem
pályafutásomat.
1995-től a bankszakmában helyezkedtem el, 2000-től
vezetőként több bank fiókját vezethettem, többek közt az OTP
Bank nagykanizsai fiókját, a Magyarországi Volksbank
zalaegerszegi fiókját. Jelenleg a CIB Bank Nagykanizsai fiók
vezetőjeként dolgozom.
1995-től vagyok a Magyar Közgazdasági Társaság tagja, 1999-től a nagykanizsai elnökség,
majd 2005-től a megyei elnökség tagjaként tevékenykedem. 2006-tól a Zala Megyei
Vállalkozók Országos Szövetségének a megyei elnökségi tagja vagyok, valamint megyei
küldöttként segítem a szervezet munkáját. 2009-től a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Mikro Hitel Bizottság munkájában veszek részt. Társadalmi tevékenységeim közé
tartozik a nagykanizsai dr. Mező Ferenc Gimnázium Alma Máter Alapítványának
kuratóriumában, valamint a Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola „Új szellemű kulturált kereskedelemért” Alapítvány kurátoraként végzett
munka. 2010-től vagyok tagja a Zalakarosi Turisztikai Egyesületnek, ahol 2011-2014
években az Ellenőrző Bizottságban tevékenykedtem. Az elmúlt 4 évben önkormányzati
képviselőként dolgoztam.
Azt gondolom, hogy a város polgármestereként még többet tehetek a város érdekében.
A várossal kapcsolatos céljaim hasonlóak a 4 évvel ezelőtti elképzeléseimmel, mert sok
esetben nem történt semmi előrelépés:
A település töretlen fejlesztése továbbra is fontos a helyi értékek megőrzése és újak
létrehozása mellett. A város életében meghatározó az idegenforgalom, a gyógyászat és a
vendéglátás. A következő időszakban a fejlesztések során kiemelt szerepet kapna a sport- és
egészségturizmus:
- továbbra is fontos a vendégek tartózkodási idejének aktívabb eltöltését célzó
beruházások támogatása,
- hatékonyabb reklámhadjárat a város részéről,

- szorosabb együttműködés a térség idegenforgalomra alapozó településeivel – Hévíz,
Keszthely; a sármelléki repülőtér lehetőségeinek a lehető legszélesebb körű
kihasználása.
Továbbra is nagyon fontosnak tartom a Gyógyfürdő városi (önkormányzati) tulajdonának
tartós megőrzését, a további folyamatos fejlesztéseket, amelyek a vendégek komfortérzetét
magasabb szintre emelik:
- menedzser szemlélet fokozása,
- hatékonyabb reklámozás bel- és külföldön,
- tulajdonosi elvárások markáns megfogalmazása és érvényesítése,
- szállodák, magánszállásadók, vendéglátók együttműködésének fokozása,
- további lehetőséget kell adni a helybélieknek a gyógy-szolgáltatások ingyenes
kipróbálására, hiszen az ő pozitív megtapasztalásuk lehet a vendégek felé a
leghatékonyabb reklám.
Helyi szükségletek kielégítését szolgáló fejlesztések
- helyi vállalkozások erősítése, érdekérvényesítő tevékenységük támogatása, helyi
beruházásokban nagyobb mozgástér biztosítása számukra,
- gazdálkodás területén tartalékok képzése a pályázati források önerő részéhez,
- hazai bevásárló központ létrehozásának elősegítése,
- a sporttámogatásokhoz képest hasonló szintű támogatása a civil szerveződéseknek,
kétirányú információ áramlás megteremtése,
- idősekről való folyamatos gondoskodás
A külterülethez tartozó, ám sűrűn lakott utcák lakói igényeinek fokozottabb figyelembe
vétele.

Novák Ferenc
55 éves vagyok, nős, két gyermek apja. Feleségem óvónő, fiaim
már dolgoznak. Magyar-történelem szakos tanári diplomával és
közművelődési végzettséggel rendelkezem. 1982-től a
Művelődési Ház igazgatója, könyvtáros,1995-től 2008-ig
aTourinform-iroda vezetője voltam, 2008-tól a Közösségi Ház
igazgatója. Települési önkormányzati képviselőként 2002-től,
polgármesterként 2010-től tevékenykedem. Megalakulásától
tagja vagyok a Dalárdának, elnöke az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek, elnökségi tagja a Kulturális Egyesületnek, tagja a
Da Bibere zalai Borlovagrendnek. Társszerzője vagyok a
Zalakaros című (2000), és a Zalakaros szőleje és bora (2009)
című monográfiáknak, több helytörténeti és turisztikai cikket
jegyeztem. Munkámat miniszteri dicsérettel, megyei
kitüntetéssel, helyi elismeréssel értékelték, a nemzetközi
kapcsolatok építéséért Puchheim és Olesno partnertelepülések
kitüntetését vehettem át.
Az elmúlt négy évben munkámmal arra törekedtem, hogy a település megőrizze, lehetőség
szerint tovább erősítse szerepét a turizmusban, a meglévő értékek és eredmények
megőrzésével és továbbfejlesztésével továbbra is vonzó maradjon településünk, mind
többen válasszák lakhelyül is Zalakarost.
Nagy erőfeszítéseket tettünk munkatársaimmal, hogy Zalakaros még szebb, tisztább,
rendezettebb legyen. Ennek egyik szép példája az iskola és sportudvar térségének
átalakítása, az óvoda és jelenleg a bölcsőde bővítése, a másik pedig a Gyógyfürdő tér
(rendezvénytér) és környezetének fejlesztései, az autóbuszállomás felújítása, a
kerékpárosház megépítése. Igyekeztünk újszerű kezdeményezéseket megvalósítani, így a
fenntartható turizmus keretében esővízgyűjtő tartályokat helyeztünk el a földbe, a település
jelentős részét ledesítettük, a közmunkaprogram keretében térkőgyártást hoztunk létre. A
fürdőn is újszerű kezdeményezés a gyermekvilágok létrehozása. Erőfeszítéseink
eredményeként nemcsak megállítottuk a negatív folyamatokat, hanem évente mintegy
ötvenezer fővel növeljük a fürdőt látogatók számát. Megerősítettük a turizmusban betöltött
pozíciónkat, több szakmai és közönség elismerést is begyűjtve. Igyekeztünk azon, hogy
minden korosztály, csoport, közösség megfelelő keretekkel és tartalommal tudja a
településen megtölteni életét. Több intézkedést tettünk a legkisebbektől a legnagyobbak
támogatásáig, a civil szervezetek segítéséig és tevékenységük elismeréséért, a
közszolgálatában állók megbecsüléséért.
Hárommilliárd forint értékű beruházást tudtunk megvalósítani eredményes pályázataink
révén, befejezésre vár a termáltó, az autóbuszvárók cseréje, a kerékpárút építés.
Rendeztük a templomépület jogi helyzetét, támogattuk a plébániai rang elnyerését.
Eredményeink mellett ugyanakkor rengeteg még a teendő. Nagy lehetőséget adhat a
termáltó mind a településnek, mind a fürdőnek. Városunknak szüksége van modern
kulturális, közösségi térre. A városközponti fejlesztések, a tornaterem felújítása, a

csapadékvíz hálózat korszerűsítése, bővítése, az utak, járdák folyamatos felújítása és egyéb
sok fontos cél elérése mellett a fürdőfejlesztés és ezzel együtt a település
versenyképességének megtartása a kitűzött célunk.
Többes számban írtam az eddigi munkáról és az elérni kívánt további célokról. Az elmúlt
négy év bebizonyította, hogy egy akarattal bíró, azonos értékrendű, a kormányzati
támogatást háta mögött tudó csapattal komoly előrelépéseket tehet a város.
Meggyőződésem, hogy ezzel az összefogással, közös cselekvéssel és tenni akarással együtt a
következő ciklusban még többre vihetjük! Szeretnénk folytatni a település, az Önök
érdekében végzett munkát, és ehhez kérjük támogatásukat!

