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Karácsonyi hangolódás
ÜNNEPI FÉNYEK, KONCERTEK, GYERTYAGYÚJTÁS ADVENT IDEJÉN
Betlehemes játék, Mikulás-várás, karácsonyi fényben úszó város, gyertyagyújtás az adventi
koszorún. Városunk javában készülõdik a karácsonyra, az adventi idõszakban számos programmal kedveskedve mindenkinek.
A Gyógyfürdõ téren a Hetednapi Adventista Egyház képviselõi advent elsõ szombatján betlehemes
mûsorral nyitották meg Zalakaros
adventi idõszakát. Másnap az Isteni
Irgalmasság templomában dr. Háda
László plébános gyújtotta meg az
adventi koszorú gyertyáját, a karácsonyi hangolódást Kollonnay Zoltán orgonamûvész koncertjei tették teljesebbé.
A gyerekek számára a legkiemelkedõbb rendezvény minden bizonnyal
a Mikulás-várás
volt, melyet ezúttal is az iskola tornatermében rendezett
meg az önkormányzat. Az
apróságok óriási izgalommal
várták a Nagyszakállút, aki
Az adventista egyház hagyományos szabadtéri koncertjével
mindenkit
indult a programsor.
megajándékozott. Járt a bölcsõdében és az óvodában is. Mikulásos énekek, mondókák,
versikék harsogását lehetett hallani a
csoportokból. A mesék is a jóságos,
ajándékozó Mikulásról szóltak bölcsiben, oviban. Az ovisok még a Mikulás jelmezébe is belebújhattak, telerakták a zsákot ajándékkal és átérezhették az ajándékozás örömét is.
Az adventi várakozás jegyében
az elkövetkezõ napokban a templom elõtti téren közös karácsonyfa
díszítéssel, templomi koncerttel, a
fürdõn számos adventi programmal, a fürdõ elõtti téren adventi vásárral várnak mindenkit a szervezõk.

A Mikulás meglátogatta a városban élõ
gyermekeket is.
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Novemberi testületi döntések
TELJESÜLNEK A BEVÉTELEK
Az adóügyi feladatok ellátásáról
fogadott el tájékoztatót a testület. A
beszámoló a szeptember 30-i állapotok szerint rögzítette az adózással
kapcsolatos feladatok teljesülését, ez
ideig a tervezett bevételek 93 százalékban teljesültek.
EREDMÉNNYEL ZÁR
A KAROS-PARK KFT.
Eredménnyel zárja az évet a
Karos-Park Kft. – ez derült ki a cég
testület elé terjesztett beszámolójából, melyet a képviselõk egyhangúlag
el is fogadtak. A kft. munkatársai
(akik tartósan a cégnél látták el feladataikat az év során) Erzsébet-utalvány formájában jutalmat vehetnek
fel év végén, a cégvezetõ ez irányú
kérését a testület jóváhagyta.
EGYEZTETÉS UTÁN KÉRHETNEK
TÁMOGATÁST
Módosította az államháztartáson
kívüli forrás átadásáról és átvételérõl
szóló helyi rendeletét a testület. A
rendelet a civil szervezetek támogatásának formáival foglalkozik, a változás
egyik lényeges pontja a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár keretében
mûködõ civil szervezeteket érinti, akik
ezentúl támogatási igényeiket az
igazgatóval elõzetesen kötelesek leegyeztetni, s az igazgató írásos véleményével ellátott igényt terjeszthetik
be kérelemként a testület elé.
GÉPEKET SZEREZNÉNEK BE
Pályázatot készít elõ az önkormányzat a „Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és munkagépek beszerzése” címû pályázati kiíráshoz kapcsolódóan – errõl is döntöttek a képviselõk. A gépek a KarosPark Kft. munkájához nyújtanának segítséget a jövõben.

CIVIL HÁZ BÕVÍTÉSÉT
TERVEZIK
A Civil Ház bõvítésére is pályázatot
nyújt be a testület a „Kulturális intézmények tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései” címû pályázati felhívásra. A tervek mûszaki tartalma:
többfunkciós helyiség kialakítása
bruttó 88 m2, nettó 73 m2 területtel.
Az épület nyugati oldalához egy
8,00m x 11,00m befoglaló méretû helyiség hozzáépítése lapostetõs kialakítással, a tetõtéri helyiségek megközelítéséhez lépcsõ építése.
Az épület északi oldalán, az átalakítás során kialakított vasbeton pihenõhöz kétkarú acéllépcsõ építése, bejárati
ajtó beépítésével, két csoport-helyiség
kialakítása az épület padlásterében.
Az épület padlásterének utólagos
hõszigetelése, két helyiség leválasztása gipszkarton falakkal, padlóburkolattal, felületképzéssel, meglévõ fûtési
vezeték továbbépítése radiátorok felszerelése, nyomáspróbával, villamos
vezetékek továbbépítése, armatúrák
felszerelésével. A tervezett bekerülési
költség bruttó 20.900.000 Ft.
Amennyiben nem nyer a pályázat,
úgy a tetõtér beépítést saját forrásból, a céltartalék igénybe vételével is
meg kívánják oldani.
ÚJRA KÖZFOGLALKOZTATOTTAKKAL
Az önkormányzat pályázatot
nyújt be a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályához 15 fõ foglalkoztatására hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatási program keretében
2017.02.28-ig.
KÜLÖNVÁLIK A SZOLGÁLAT
Az önkormányzat költségvetési
fejezetében család- és gyermekjóléti
szolgálat szakfeladatot hozott létre
az önkormányzat, az errõl szóló határozatot novemberi soros ülésén fo-

TÁJÉKOZTATÁS IDEGENFORGALMI
ADÓ MÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi
adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének az idegenforgalmi adó mértékére vonatkozó rendelkezéseit módosította a 22/2016. (XII.1.) számú rendeletében. A változtatás eredményeként a tartózkodás után fizetendõ idegenforgalmi adó mértéke 500 Ft-ra emelkedik. A 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet
2.§. h) pontja szerinti egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe
vevõk esetében személyenként és vendégéjszakáként az adókedvezmény mértéke /megállapított IFA 30,00%-a) pedig úgy
került megállapítására, hogy számukra 350 Ft lett.
Szabóné dr. Csányi Marianna, jegyzõ

gadta el a testület. A feladatot egy
személlyel látják el a jövõ év elejétõl.
A feladat ellátása céljából 1 fõ közalkalmazott foglalkoztatása érdekében
a jogszabályi feltételek alapján pályázatot ír ki a képviselõ-testület.
TERVDOKUMENTÁCIÓ
KÉSZÜL
Ajánlattételi felhívást tesz közzé a
testület az Alsóhegyi út (Kilátó utcaGyöngyvirág sor), a Kilátó utca (Arany
János utca–Alsóhegyi út), valamint a
Bor utca tekintetében építési tervdokumentáció elkészítésére. Az ajánlattételre felkértek körét kiegészítették
még két, kamarai jogosultsággal bíró
tervezõvel.
ASP RENDSZER
AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL
Ugyancsak ajánlattételi felhívást
bocsájt ki a testület az ASP központhoz történõ csatlakozáshoz szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtéséhez, a felhasználói munkaállomások kialakításához és a hatékony mûködéséhez. A csatlakozáshoz az errõl
szóló kormányrendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítõ eszközöket és szoftvereket szereznek be és
helyeznek üzembe.
JÖVÕRE IS
PARLAGFÛ GYÛJTÉS
Jövõ évben is meghirdeti a parlagfû elleni védekezés helyi programját
az önkormányzat, melyhez az eddigi
évekhez hasonlóan a lakosság aktivitására számítanak. A testület határozatba foglalta, hogy a jövõ évtõl a településgondnokság a parlagfû és
gyomszennyezettség vizsgálata során
a település teljes közigazgatási területére is legyen figyelemmel és a külterületen észlelt problémákat is jelezze
a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal felé, hogy továbbítható legyen a
jelzés az illetékes eljáró hatóság felé.
LEHET PÁLYÁZNI
A TÛZIFA TÁMOGATÁSRA
Pályázatot adott be korábban az
önkormányzat a Belügyminisztériumhoz tûzifa támogatásra, a pályázat
eredményeként Zalakaros 129 m3 tûzifa támogatásban részesült. Ennek
elosztása kapcsán rendeletet alkotott
a képviselõ-testület. A rendelet többek között szabályozza, hogy az önkormányzat természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3, de minimum
1 m3 tûzifát biztosít annak, aki aktív
korúak ellátására jogosult, vagy települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy idõskorúak ellátásában részesül. Juttatásban részesülhet az, aki halmozottan

hátrányos helyzetû gyermeket nevel,
vagy rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, aki közgyógyellátásra, illetve gyógyszerköltség
támogatásra jogosult. Szintén juttatásban részesülhet, aki 3 vagy annál
több gyermeket nevel, vagy ápolási
díjra illetve beteggondozási támogatásra jogosult, vagy közfoglalkoztatott jogviszonyban áll, vagy 70 év feletti egyedülálló nyugdíjas.
Amennyiben a jogosultak között
kiosztott tûzifából marad még fenn
tûzifa, akkor azt a kérelmezõ jogosultak között egyenlõ arányban osztják
ki. A kérelmeket 2016. december 12-ig
lehet benyújtani az önkormányzathoz. A jogosultság megállapítása a
kérelmek érkezési sorrendjében történik.
A BETELEPÍTÉSI KVÓTA
VISSZAVONÁSÁT KÉRIK
A népszavazást követõen Szita
Károly Kaposvár polgármestere, a
Megyei Jogú Városok Szövetségének
elnöke levéllel fordult az Európai Bizottság elnökéhez, valamint kérte az
önkormányzatokat, hogy csatlakozzanak a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához és együtt kérjük
az Európai Bizottságot, hogy hallja
meg a magyar és európai polgárok
hangját és vonja vissza a kötelezõ betelepítési kvótákról szóló terveket, és
tegyen meg mindent a schengeni határok és az európai polgárok védelme érdekében. A felhíváshoz
Zalakaros Város Önkormányzata is
csatlakozott, az errõl szóló határozatot a novemberi ülésen fogadta el a
képviselõ-testület.
CSÖKKENT A BÜROKRÁCIA
Megismerte és elfogadta a testület a Nagykanizsai Járási Hivatal mûködésérõl, az eltelt idõszak tapasztalatairól szóló tájékoztatóját. Dr. Józsa
Zsanett, a járási hivatal vezetõje elmondta: 2016-ban komoly lépések
történtek a bürokrácia csökkentése, a
hatáskör racionalizálás és az új életpálya-modell bevezetését, alkalmazását
illetõen, a bürokrácia csökkentés a következõ év kiemelt feladata is lesz
egyben.
EGYELÕRE NEM VÁLTOZNAK
AZ ÖNKORMÁNYZATI MEGÁLLAPÍTÁSÚ ÁRAK ÉS DÍJAK
Elõterjesztés készült a képviselõtestület számára az önkormányzati
megállapítású árak és díjak 2017. évi
mértékére. A képviselõ-testület
többsége nem támogatta az elõterjesztés elfogadását, így egyelõre maradnak a 2016. évben érvényes árak
és díjak.
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BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
A képviselõ-testület elbírálta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjra beérkezett pályázatokat.
Három pályázat érkezett, melyek
mindegyike megfelelt a pályázati
kiírásnak. A szabályzat értelmében
az egy fõre jutó támogatás összegét a pályázatot benyújtók szociális
helyzete alapján, valamint a felhasználható pénzösszeg figyelembe vételével kell meghatározni. Ennek alapján a képviselõ-testület az
1. helyre rangsorolt pályázót 2017.
évre, két tanulmányi félévre, 10 hónapra 10 000 Ft/hónap támogatásban részesítette, míg a 2. és 3. helyre rangsorolt pályázót egyaránt 8
000 Ft/hónap támogatásban részesítette. A támogatás összköltsége
260 000 Ft, mely beépül az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe.
A ZALAKAROSI TURISZTIKAI
NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETÕJÉNEK MEGBÍZÁSA
A képviselõ-testület javasolta a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
taggyûlése részére, hogy bízza meg
a Kft. ügyvezetõjének 2017. január
1-jétõl határozatlan idõtartamra a
jelenlegi
ügyvezetõt,
Kovács
Szabolcsot, továbbá egyetértett a
Turisztikai Egyesület azon javaslatával, hogy az ügyvezetõ bére bruttó
50 ezer forinttal megemelésre kerüljön a fenti idõponttól. A képviselõ-testület pontosította a munkába
járás költségtérítésének módját. Továbbá a testület javasolta a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
taggyûlése részére, hogy a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
tulajdonosai - az önkormányzat és
a Zalakarosi Turisztikai Egyesület tulajdoni hányaduk alapján finanszírozzák a bér jellegû juttatások
növekményét.
INTÉZMÉNYEKNÉL ÉV VÉGI
JUTALOMKERET BIZTOSÍTÁSA
A képviselõ-testület a Zalakarosi Óvoda és Bölcsõdében az étkeztetésben foglalkoztatottak valamint az egyéb technikai dolgozók
(óvodatitkár, dajkák, karbantartó,
bölcsõdei kisegítõk, pedagógia asszisztens) részére jutalomkeretet
hagyott jóvá. A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárnál alkalmazásban állók részére, valamint a
Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselõi és munkavállalói részére is meghatározásra került a felhasználható jutalomkeret.

Zárt ülésen történt
A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtárnál kulturális közfoglalkoztatottként dolgozók részére
ajándékutalványt biztosított a képviselõ-testület.
ZALAKAROS 1124/80 HRSZ-Ú
ÚT KISAJÁTÍTÁSI ÜGYE
A képviselõ-testület foglalkozott
a Zalakaros 1124/80 hrsz-ú út tulajdonosainak kérelmével, melyben
felajánlották önkormányzati kisajátításra a rendezési tervben útként
megjelölt ingatlanukat. A képviselõtestület tudomásul vette, hogy a
Zalakaros 1124/80 hrsz-ú ingatlan
megvételére 2021. július 27-ig van
lehetõsége. Egyben felkérte a hivatalt, hogy a rendezési tervben megjelölt út kialakítása érdekében az
érintett ingatlantulajdonosokat keresse meg az út kialakításával, illetve az ingatlanrészük eladásával kapcsolatos álláspontjuk megismerése
végett. A zártkerti mûvelés alól kivett területként történõ feltüntetés
érdekében felkérte a hivatalt, hogy
a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat szerezze be, és a Zalakaros
2116/1 és 2116/2 hrsz-ú ingatlanok
esetében kezdeményezze az ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetést. Ennek a kezdeményezésére
a Zalakaros 2115/2 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosát is fel kell hívni. A viszszaérkezett igények alapján késõbb
dönt az ingatlanrészek, ingatlanok,
így az 1124/80 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról is, ezért felkérte a hivatalt, hogy a visszaérkezett igényeket a 2017. évi elsõ soros ülésre terjessze a képviselõ-testület elé.
A FÜRDÕ VENDÉGHÁZ 2016.
ÉVI ÜZEMELTETÉSE
A Fürdõ Vendégházra vonatkozó 2016. évi bérleti szerzõdés módosítását jóváhagyta a képviselõtestület, a módosított bérleti díj 14
millió forint. A még ki nem egyenlített bérleti díjat a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. 2016. december 31-ig fizeti
meg önkormányzatnak.
A FÜRDÕ VENDÉGHÁZ 2017.
ÉVI ÜZEMELTETÉSE
A képviselõ-testület foglalkozott a Fürdõ Vendégház 2017. évi
üzemeltetésével. A Fürdõ Vendégházra vonatkozó bérleti díj összegét 2017. január 1-jétõl- december
31-ig tartó idõszakra bruttó 4 millió
forint összegben állapította meg és

2017. év végén a Vendégház 2017.
évi üzemi eredményének 50%-val
egészíti ki. Ezen túl a bérlõ kötelezettséget vállal arra, hogy a Sport
Hotel „B” épületének üzemeltetésére során egy szobát a futball
mérkõzések
jegyzõkönyveinek
internetes rögzítéséhez biztosít a
Zalakaros Sportjáért Közalapítvány
részére, amely szervezet vállalja a
szoba teljes felújításának és internetes hozzáférés biztosításának
költségviselését.
KERTMOZI MOZIGÉP VÁSÁRLÁS
A képviselõ-testület döntött arról, hogy a kertmozi mûködtetése
érdekében mozigépet vásárol. A
kertmozi mûködtetését továbbra is
a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár végzi, de a mûködtetésbe
bevonásra kerül a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft., aki a jegyértékesítésben való közremûködést és
a marketing feladatokat látja el. A
Közösségi Ház igazgatójának a mûködtetéshez szükséges személyzet
foglalkoztatása során a költséghatékonyságot is szem elõtt kell tartania. A mozigép beszerzésének költsége meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt, ezért a képviselõ-testület elindította a közbeszerzési eljárást és kiírta a mozigép beszerzésére az ajánlati felhívást.
A ZALAKAROSI ÓVODA
ÉS BÖLCSÕDE BÖLCSÕDEI
INTÉZMÉNYEGYSÉGÉVEL
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK
A képviselõ-testület 139/2016.
(V.19.) számú határozatában arról
rendelkezett, hogy a Zalakarosi
Óvoda és Bölcsõde vezetõje tegyen
javaslatot a bölcsõde felvételi szabályzatának módosítására, annak
érdekében, hogy a zalakarosi gyermekek elhelyezése és felvétele biztosítva legyen az intézménybe, de
a racionális mûködés mint alapfeltétel is megvalósuljon. Valamint felkérte a polgármestert, hogy keresse meg a környezõ települések polgármestereit, hogy a bölcsõde szabad kapacitással rendelkezik, és tájékoztassák településük lakosságát
a bölcsõdei szolgáltatás igénybevételi lehetõségérõl.
Ennek megfelelõen a képviselõtestület tárgyalta és elfogadta a
módosított bölcsõdei felvételi szabályzatot. A szabályzat pontosította az ellátásra jogosultak körét. Ez
alapján a felvételi prioritás a követ-

kezõ:
– A bölcsõdébe valamennyi
zalakarosi gyermeket fel kell venni,
aki állandó lakos, valamint akinek a
városban tartózkodási helye van
(életvitelszerûen a településen lakik), a maximális férõhely erejéig.
– Felvételt nyerhet az a gyermek is, akinek a szülõje Zalakaros
városban dolgozik a munkavállalás
idõtartama alatt, és ezt munkáltatói igazolással alátámasztja.
– Felvételt nyer az a gyermek is,
akinek önkormányzatával Zalakaros Önkormányzata a gyermek
ellátására megállapodást köt.
Beépül a felvételi szabályzatba
az a rendelkezés, hogy azt a napot
követõen, amelytõl a gyermek felvételt nyert, a szülõ köteles a gyermeket legkésõbb egy hónapon belül az intézménybe bevinni, annak
szolgáltatásait igénybe venni.
Amennyiben a felvételt követõ 1
hónapon belül nem veszi igénybe a
gyermek részére a szolgáltatást,
úgy beíratása törlésre kerül. Ha új jelentkezõ jön, úgy õ elõnyt élvez. Az
áprilisban történõ jelentkezés csak
szándéknyilatkozat, igényfelmérésnek tekinthetõ. A bölcsõdébe való
jelentkezés és felvétel egész évben
folyamatosan történik.
A polgármester megkereste a
zalakarosi kistérséghez tartozó települések polgármestereit, jelezzék,
hogy igénybe kívánják-e venni bölcsõdénk szolgáltatását. A beérkezett válaszokat a képviselõ-testület
megismerte.
A testület áttekintette a bölcsõde jelenlegi létszámadatait, valamint figyelembe vette azon jelentkezõk adatait, akik gyermekük bölcsõdei beíratását január–március
hónapokra kérték. Ez alapján szabad bölcsõdei férõhely július hónapig nem várható, az engedélyezett
maximális gyermeklétszámmal, 35
fõvel fog mûködni az intézmény.
Megvizsgálta továbbá a zalakarosi
kistérséghez tartozó településeken
a 3 éven aluli gyermekek létszámát.
A képviselõ-testület a fenti adatok alapján úgy határozott, hogy
felelõsséggel nem tud az igénylõ
önkormányzatokkal feladat-ellátási
szerzõdést kötni. A feladat-átvállalás lehetõségérõl az önkormányzat
nem kíván lemondani, a késõbbiekben kizárólag a szabad férõhelyek terhére nem zárkózik el feladat-ellátási szerzõdés megkötésétõl.
VÁROSHÁZA INFÓ
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Megújult a háborús emlékmû
A világháborúk zalakarosi áldozatainak állított, nemrég felújított
emlékmûvét adták át ünnepélyesen a Hõsök terén.
Béres János szobrászmûvész alkotását maga a mûvész újította
meg, az emlékmûvet Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester adta át.
Az ünnepségen a polgármester elmondta: a felújításra a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázat keretében került sor, melyen
Zalakaros 1,2 millió forint támogatást
nyert, az önkormányzat önrészként
250 ezer forintot vállalt. A megújításhoz kapcsolódott a temetõben lévõ,
rossz állapotú elsõ és második világháborús fejfák felújítása, a zománctáblák cseréje, felragasztása, valamint a
síremlékek tisztítása, melyet a Fidesz
helyi szervezetének javaslatára végzett el a város, és melyre ugyancsak
250 ezer forintot biztosított.
– Az elsõ világháborúban közel
900 fõs településbõl 32 karosi katona
halt hõsi halált, míg a második világháború áldozatainak száma 31 fõ. A

Ezüstösen csillog
VIRÁGOS HELYEZÉS VÁROSUNKNAK

Ezüst minõsítéssel zárta a virágos települések versenyét városunk.
A Virágos Magyarországért környezet- és település szépítési versenyen ez évben is megmérettette magát Zalakaros, s az 50 ezer fõ
alatti települések kategóriájában a második helyen végzett.
A verseny díjátadó gáláján Kaposvárott Novák Ferenc polgármester és Biczó Tamás, a KarosPark Kft. ügyvezetõ igazgatója vehette át a rangos elismerést.
– A zsûri elnöke külön kiemelte a Termáltó és ökopart létesítményt, és további növényültetést
javasolt. Értékelték a fenntarható
turizmus keretében létrehozott
ciszternákat, a zöld óvoda címeket, a parlagfû akciót, a szemétgyûjtési akciókat is – jelezte a díjátadó kapcsán a polgármester. – A
zsûri tagjai megbizonyosodtak arról a nyári bejárásuk során, hogy
településünk nemcsak foltszerûen

teszi széppé közterületeit, hanem
erre mindenütt törekszik. Fontos,
hogy a rendezett, tiszta, virágos
közterületeink a lakosság számára
is jó közérzetet teremtsenek, a turisták szempontjából szintén kiemelkedõ érték mindez, különös
tekintettel településünk gyógyhelyi jellegére. Bízom abban, hogy
jövõre is tudunk megfelelõ forrásokat biztosítani erre a célra,
hiszen az eddig elért eredmények
köteleznek bennünket.
Az eredményért elsõsorban köszönet illeti a Karos-Park munkatársait és vezetõit, akik a legtöbbet
tették mindezért.

családok emlékeznek halottaikra, a
katonákra. Õrzik a megfakult fényképeket, a megsárgult tábori levelezõlapokat, az írásos feljegyzéseket.
A családi emlékezet mellett fontos a kollektív emlékezet is.

Tiszteljük azokat az embereket,
akik életüket adták a hazáért, de
fontos, hogy lássuk a béke jelentõségét is. Azt, hogy mi több mint 70
éve nem találkoztunk hazánkban
közvetlenül a háborúval és annak
minden borzalmával.
Hõsi halottaink példája és áldozatvállalása arra emlékeztet bennünket, hogy óvjuk és becsüljük
meg a hétköznapok biztonságát és
csendjét, a napi kis örömöket. Az
emberiség bölcsessége gyõzedelmeskedik agresszív természete felett. A kívánt fejlõdést csak az egymás iránt érzett kölcsönös tisztelet,
hagyományaink, kultúránk kölcsönös megbecsülése segítheti elõ –
mondta beszédében a polgármester.
Ünnepi beszédét követõen dr.
Háda László római katolikus plébános és Kovács István református lelkész áldotta meg az emlékmûvet,
majd a Móra-iskola és a DalárdaVegyeskar mûsora és koszorúzás zárta az avatást.

PARLAGFÛ AKCIÓ
Az emléklapok és az ajándékutalványok átadásával befejezõdött az önkormányzat által meghirdetett parlagfû gyûjtési akció. Az idei évben, mely során 2016. június 30. és augusztus 20.
között lehetett a gyökeres gyomnövényt leadni, összesen 12 fõ
vett részt, akik összesen 44911 tõ parlagfû leszedésével járultak
hozzá Zalakaros város egészséges környezetéhez. Az idei évben
a legtöbbet Dörnyei Jánosné gyûjtötte, aki elmondta, hogy unokái (Pálfi Bianka, Pálfi Éva és Pálfi Laura) is segítették a munkába. A gyûjtésben nagy szerepet vállalt a Marton család és a Révfi
család is. Mindkét családban a nagyszülõ mellett az unokák is irtották a parlagfüvet, akik külön–külön adták le az általuk gyûjtött allergén növényt. Örömteli, hogy a már visszatérõ gyûjtõk
mellett minden évben felfedezhettünk új arcokat is, az idei évben Dömötör Anna és Zsovár Barbara által bõvült az akcióban
résztvevõk névsora.
A 2016. november 15-i záró eseményen részükre Novák Ferenc polgármester emléklapok átadása mellett ajándékutalványokat osztott ki összesen 45.000 Ft értékben.

Az akcióban résztvevõk csoportja.
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Az idõsek áldozattá válásának
problémakörét boncolgatta az
Ezüst Klubban tartott elõadásán
Bali Miklós rendõr százados.
A bûnmegelõzési szakember a
Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány meghívására
érkezett az idõsekhez.
Horváth József, az alapítvány
kuratóriumának elnöke úgy fogalmazott: sajnálatos módon napjainkban mind több idõs ember kerül
csalók hálójába, veszélybe, fõként
az egyedülállóknak kell résen lenniük. Hogy mire érdemes figyelni az
érintett korosztálynak, hogyan tudják elejét venni az õket érintõ problémáknak, ennek bemutatására
kérték fel a századost.
Bali Miklós vetített képes elõadás keretében szólt többek között
a lopásos, besurranásos esetekrõl, a
telefonos és házaló csalókról, a
pénzkiadó automatáknál idõsekre
leselkedõ veszélyekrõl. Elmondta:
sok esetben a körültekintõ, óvatos
magatartás már önmagában is védelmet tud nyújtani, a gyanakvás
sokszor nagyon is jó magatartás az
idõsek részérõl.

Hogy ne legyünk áldozatok

Horváth József elárulta: az áldozattá válás témájában a fiatalokhoz
is szeretnének szólni, az alapítvány
ez ügyben is felvette már a kapcsolatot mind a rendõrséggel, mind az
iskolával.

A Szociális Munka Napján
HATALMAS SZÜKSÉG VAN A MUNKÁJUKRA
A Szociális Munka Napjához kapcsolódóan a Szociális Alapellátó Szolgálat munkatársainak mondott köszönetet a polgármester.
Hangsúlyozta: napjainkban, amikor egyre több az idõs, magát ellátni
nehezen, vagy egyáltalán nem tudó, magára hagyott ember, különösen
nagy figyelemmel és várakozással fordul a társadalom a szociális szférában dolgozók felé.
Munkájukra mind nagyobb a szükség, s bár hatalmas erõfeszítéssel, lelkiismerettel és önfeláldozással dolgoznak, sokszor sajnos még a legkevesebb: a köszönet sem illeti meg õket. A Szociális Munka Napja éppen az õ
áldozatvállalásuk elismerésére ad alkalmat - jelezte.
A polgármester apró ajándékkal kedveskedett a SZASZ munkatársainak ebbõl az alkalomból.

A néptanító emlékére
A Zalakaroson élt néptanító,
Huszár Gyõzõ tiszteletére avattak emléktáblát a Móra-iskola
falán.
Az emléktáblát Novák Ferenc polgármester és Grófné
Csatos Andrea iskolaigazgató
leplezte le.
– Huszár Gyõzõ emléke, ha
el is veszne az emberek emlékezetében, könyvei által örökre megmaradt, mûvei halhatatlanná tették a nevét –
mondta el avató beszédében a
polgármester.
Huszár Gyõzõ
1899-tõl tanítóskodott különbözõ
helyeken,
1918 és 1940 között volt Zalakaros tanítója,
de 1956-ban bekövetkezett haláláig
Zalakaroson élt. Szlovák,
német,
francia, olasz, latin, görög nyelven beszélt. Tudományos munkát folytatott a neveléstan, a
filozófia, az algebra, a felsõfokú matematika területén.
Három kötetes neveléstana
1396, hét kötetes bölcselete
1658 oldal!
A különös neveléstan címmel írt könyvet, de köteteket
írt a diffrenciál számításról, az
integrálszámításról.1938-ban,

országos periodikában (Nemzetnevelés) jelent meg a “Néhány szó a tanítóakadémiáról
és líceumról” címû cikke. Néhány könyvét pártfogoltjának,
Béli Józsefnének (õ 1954-ben
került Karosra) ajándékozta.
– Pfeifer János, másik híres
szülötte a településünknek,
Huszár Gyõzõt tanítójának, jótevõjének mondta, és zseninek
nevezte õt – jelezte a polgármester. – Huszár Gyõzõ büszkén és méltón állhat Móra Ferenc párjaként, társaként az iskola bejáratánál.
Emlékét mindnyájunknak kötelessége ápolni, tisztelegni e
kiváló tanító és
tudós elõtt. Azt,
hogy ezt ilyen
formában
is
megtehetjük,
egy nagylelkû
fe l a j á n l á s n a k
köszönhetõ. A
felajánló kérte,
hogy neve maradjon
titokban, annyit elmondhatok,
hogy karosi és hogy hálából
és köszönete jeléül tette az
iskolában kapottakért. Köszönet érte; e tett illik Huszár
Gyõzõ szellemiségéhez, a nevelés értékeihez, a példamutatás,a szerénység erényéhez
– hangsúlyozta a polgármester.
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Bezárult az irgalmasság kapuja
AZ ÜNNEP VÉGET ÉRT, DE AZ IRGALOM ÖRÖK
Bezárult az irgalmasság kapuja Zalakaroson is. Ferenc pápa tavaly márciusban hirdette
meg 2016-ra az irgalmasság
rendkívüli szentévét, amely november 20-án, Krisztus király
ünnepén ért véget.
A kegyelem és a lelki megújulás reményében hirdette meg Ferenc pápa a rendkívüli szentévet,
amely az egyház történetében a
30. volt, de az elsõ olyan, amikor
nemcsak Rómában nyíltak meg a
szent kapuk, hanem az egyházmegyékben és a különösen jelentõs, helyi templomokban is. Dr.
Háda László plébános kérdésünkre elmondta: „Bennünket az a kegyelem ért, hogy az egyházmegyénkben az egyetlen olyan

templom voltunk, ahol a Szentatya által meghirdetett Irgalmasság kapuja ténylegesen meg is
nyittatott a fõpásztor által.”
Mindez tavaly decemberben történt. A hívek az elmúlt egy évben
teljes búcsút nyerhettek, ha a kijelölt templomok valamelyikébe elzarándokoltak, elvégezték a
szentgyónást és részt vettek a
szentmisén.
A világegyházi ünnep ugyan
véget ért, de az irgalom örök –
vallják a hívek. Tóth Imre szerint:
„Az irgalmasság mondanivalója:
hála Tenéked, amiért megadtad a
mindennapi levegõt, a mindennapi megélhetést. A fényt, az árnyékot, és a pihenést. Ez a Gondviselés.” Zalakaroson a vasárnap délelõtti, ünnepi szentmise végén

zárták be az irgalmasság kapuját,
ám, mint arra Háda László atya
emlékeztetett, ez csak szimbolikusan jelenti a szentév végét, hiszen Isten irgalma örök.
(Kanizsa Tv/Karosi Krónika)

Kerekítõ foglalkozás
A VÁROS ÉS KÖRNYÉKE APRÓSÁGAIT VÁRJÁK

Immár egy éve van lehetõsége a zalakarosi és városkörnyéki apróságoknak kétheti-havi rendszerességgel
részt venni Kerekítõ foglalkozásokon. Tavaly novembertõl idén áprilisig a Fürdõ Játszóháza adott helyet a 03 éves gyermekek és szüleik számára, hogy a Mondókás Mókán együtt énekeljenek, táncoljanak, játszanak,
tavasz óta pedig a Civil Házban tartja a foglalkozásokat Vajda Margit nagykanizsai zenepedagógus.
Mi is a Kerekítõ? Félóra höcögés, göcögés, kacagás népi mondókák, ölbeli játékok és népdalok nyomán.
Lógázás, hintáztatás, cirókázás, lovagoltatás élõ hangszerjátékkal, népdalokkal színesítve. Az elsõ évek játékai az érzelmi, zenei és mûvészeti nevelés alapkövei. A kisgyermekek számára a világ anyukájuk ölében
és a közös játékban kerekedik ki elsõ ízben. Ez az élmény, útravaló egy életre szól. Az anyukák és a babák szeretettel várnak minden érdeklõdõt. A következõ alkalom 2017. január 11-én 09.30-tól lesz.

Õk a legvonzóbbak
Ismét a legnépszerûbb hotel címét nyerhette el az Art
Hotel az 1-3 csillagos hotelek
kategóriájában az Év Szállása
versenyen.
A versengést Immár negyedik alkalommal rendezték meg,
melyen a díjak a Szallas.hu oldalon publikált 500 ezer vendégértékelés, a verseny során
leadott 43 ezer szavazat és a
szakmai zsûri ítélete alapján kerültek kiosztásra. Az Év turisztikai települése kategóriában
nem történt trónfosztás, így a
verseny történetében harmadik alkalommal Hajdúszoboszló
vitte a prímet, a fürdõváros
évek óta a legnépszerûbb turisztikai célpont a magyarok
körében, az 1-3 csillagos kategóriában zalakarosi szálloda
vitte el a pálmát.
II. Népszerûségi díjak (szavazatok száma alapján):
4–5 CSILLAGOS HOTELEK
1. hely: Hotel Silver Hajdúszoboszló ****+superior
2. hely: Nelson Hotel Hajdúszoboszló ****
3. hely: MenDan Magic Spa
&
Wellness
Zalakaros
****+superior
1–3 CSILLAGOS HOTELEK
1. hely: Art Hotel Zalakaros ***
2. hely: Hotel Unicornis
Eger ***+superior
3. hely: Hévíz Resort & Spa
Cserszegtomaj
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Futással jótékonykodtak

Darts: megvédte
bajnoki címét
Neumajer Gergõ 7. osztályos tanuló a Magyar Darts
Szövetség szervezésében megrendezett, 6 fordulóból álló
steel utánpótlás egyéni serdülõ
korosztályban Magyar Nemzeti Bajnoki Címet szerzett az összesített eredmények alapján,
mellyel megvédte tavalyi bajnoki címét.
A csapatbajnokságon, országos versenyen 2. helyen
végzett csapatával (Sport DC).
2016. november 4-6 között
megrendezett nemzetközi versenyen 5. helyen végzett, mellyel felkerült az ifjúsági versenyzõk világranglistájára is.

RÁSZORULÓ EMBERTÁRSAINKNAK GYÛJTÖTTEK ADOMÁNYOKAT

EREDMÉNYEK

Ez évben is hasznos ajándékokat juttathat el a Szociális Alapellátó Szolgálat a Zalakaroson és a város térségében élõ rászoruló családokhoz.
A második alkalommal megrendezett jótékonysági futáson gyûltek
össze azok a felajánlások, melyekkel
széppé tehetik a rászorulók karácsonyát.
A Zalakarosi Futrinkák, a város önkormányzata, a turisztikai egyesület
és az alapellátó szolgálat által közösen szervezett jótékonysági futáson
közel száz futó, gyalogló vagy bringázó nevezett, nevezési díjként tartós
élelmiszert, játékot hozva.
A jótékonysági akcióba ezúttal
bekapcsolódott a nagykanizsai
Fitpoint Mozgásközpont is, melynek
edzõi nemcsak gyûjtötték, de
Zalakarosra el is hozták a terembe járó vendégek felajánlásait, s természetesen vállalták a futást is. Ugyancsak

FUTSAL Diákolimpia – Városkörnyék, 2. helyezés
Csapattagok: Olasz Barnabás, Vékony Bence Zsolt, Strobl
Áron, Schmidt Áron, Török
Ádám, Farkas Roland, Bogdán
Milán, Kulcsár Balázs, Marton
Máté Bálint. Felkészítõ nevelõ:
Jankovics Attila.

bekapcsolódtak a rendezvénybe a
nagykanizsai tájfutó klub futói, és sok
zalakarosi, köztük egészen apró
gyermekek is. A jó hangulatú délután
mindenki számára hasznosan telt, hiszen a résztvevõk egyrészt átélhették
a mozgás örömét, másrészt a segítés,
a jótékonykodás nemes és jólesõ érzését.
A futók által hozott adományokat a szakszolgálat minden rászoru-

lónak még karácsony elõtt kiosztja, a
szolgálat munkatársai ezúton is köszönik a lelkes és segítõ hozzáállást
mindenkinek!
A jótékonysági futás mellett továbbra is várják a cipõsdoboz felajánlásokat a Civil Házban, a Közösségi
Házban és a Tourinform-irodában: a
cipõsdobozokba gyermekek számára
készíthetünk össze jó állapotú, általunk már használt játékokat.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzata az idei évben lecseréli, illetve pótolja a rossz állapotú, vagy hiányzó utcanév táblákat. Az ingatlanok beazonosítása érdekében szükséges a házszámtáblák felújítása, pótlása is.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 21/2014. (VIII.08.) önkormányzati rendelete 13. §-a kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelõje, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) a megfelelõ módon házszámtáblával, vagy a helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
A hivatalos szervek (Rendõrség, Tûzoltóság, Mentõ), illetve az idelátogató vendégek tájékozódásának segítése érdekében tisztelettel kérjük Önöket, hogy a jogszabályban elõírt kötelezettségük teljesítése érdekében ingatlanuk házszámának megjelenítésérõl, annak karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Körzeti Teremlabdarúgó
Diákolimpia, II. korcsoport –
Városkörnyék, 2. helyezés
Csapattagok:
Olasz Barnabás, Vékony
Bence Zsolt, Stampf Marcell,
Szörcsök Hunor Ferenc, Balogh
Levente, Balog Máté, Bogdán
Richárd. Felkészítõ nevelõ:
Jankovics Attila.

ÜZLETI ETIKAI
DÍJAT KAPTAK
Üzleti Etikai Díjat vehetett
át Multinacionális vállalati
kategóriában a Mapei Kft.
A Tour de Zalakaros nagyszabású kerékpáros versenyt
is támogató cég a díjat odaítélõk szerint tevékenységével,
magatartásával példát mutat
a felelõs, etikus gazdálkodásban, üzleti jelenlétben, és erõsíti a társadalom és az üzleti
szféra közötti bizalmat.
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2016. december 8.

Tájékoztatjuk a lakosságot, üdülõvendégeket,
szállodákat, hogy 2016.
évben is kiírásra került az
Adventi környezetszépítõ
verseny kategóriáktól függetlenül a településen.

ködésre a képviselõ-testület
adhoc bizottságot hozott
létre.
Az adhoc bizottság tagjai 2016. december 10-tõl
2017. január 5-éig értékelik a város lakóházainak,
üdülõinek, szállodáinak a díszítését.
A nyertesek a 2017. februári lakossági fórumon vehetik át a jutalmakat.

Felhívás

A város díszítésének figyelemmel kísérésére, a
verseny kiírásában és elbírálásában való közremû-

INFLUENZA
Az influenza egy egyszerû
megfázásnál általában súlyosabb betegség, mely oltással
megelõzhetõ! A védettség kialakulásához 10-14 nap szükséges.
Az influenzaoltás mindenki
számára önkéntes.
Az oltóanyag elölt vírust tartalmaz, ezért az oltás következményeként nem alakulhat ki
sem influenzafertõzés, sem
megbetegedés.
A védõoltások biztonságosak.
A szezonális influenza elleni
védõoltás térítésmentes az
alábbi rizikó csoportokba tartozók számára:
– 60 év felettiek egészségi
állapotuktól függetlenül,
– krónikus
betegségben
szenvedõk,
– gyermekvállalást tervezõk,
várandósok,
– egészségügyi, rehabilitációs, szociális intézményekben, otthonokban dolgozók, ill. ott ápoltak, ott lakók,
– sertés- és baromfitartással
foglalkoztatott személyek,
– foglalkozásuknál fogva a
bevándorló külföldiekkel
kapcsolatba kerülõ egyének.
Az oltás ingyenes a kockázati csoportokba tartozó 6-35 hónapos csecsemõk és gyermekek
számára is.
Akik nem tartoznak ebbe a
csoportba, de szeretnék beoltatni magukat, azoknak a háziorvos által felírt receptre az oltóanyag megvásárolható a
gyógyszertárakban.
Javasolt a védõoltás:
a közlekedési, rendészeti,
oktatási, közellátási feladatot
teljesítõ foglalkozási ágazatokban dolgozóknak, valamint a
zárt közösségben élõ személyeknek.
Az influenza megelõzésének
leghatékonyabb eszköze a védõoltás, melynek beadatásával
nem csak magunkat, de a környezetünkben élõket is megvédhetjük!
Nagykanizsai Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály
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