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Városi újévi köszöntés
AZ ITT ÉLÕK ÉS DOLGOZÓK ÉLETMINÕSÉGE A LEGFONTOSABB
A város intézményeinek, szállodáinak, alapítványainak és civil
szervezetének képviselõit, politikai vezetõket, megyei hivatalok
vezetõit hívta év eleji koccintásra, közös új évi köszöntésre
Zalakaros.
A vendégeket a Hotel Karos
Spaban Novák Ferenc polgármester
köszöntötte Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos társaságában, mûsort a
Nagykanizsai Fúvószenekar kisegyütttese adott.
Újévi beszédében Novák Ferenc
polgármester elsõként köszönetet
mondott mindazoknak, akik az elmúlt évben segítették a település
munkáját, elõbbre jutását. Külön
hangsúlyozta a közösségeknek a
település életében betöltött szerepét, egyúttal megköszönte a civilek
önkéntes munkáját.

Szállodák, civil szervezetek képviselõi is a város vendégei voltak.

Munkát is ad a hólepel

Manninger Jenõ országgyûlési képviselõvel koccint
Novák Ferenc polgármester.
– Zalakaros számára a múlt
esztendõ ünnepi és jelentõs év
volt. A város életét meghatározó fürdõt ötven éve létesítették, megteremtve ezzel a város
számára az állandóságot, a stabil alapokon mûködést. Méltó
zárása volt ennek az évnek egy
olyan jelentõs projekt megvalósítása, mint a Termáltó és

ökopart több mint fél milliárdos beruházása. Ezzel a projekttel, a „Meríts erõt a természet csodáiból!” települési jelmondat tartalma egy újabb értéktárral bõvült a zalakarosiak
és ide látogatók örömére.

(Folytatás a 4. oldalon.)

A
közelmúltban
kaphattunk már ízelítõt az igazi télbõl. A fehér hólepel csodaszép
látványt mutat, ám feladatot is ad bõven.
A hó eltakarítása
a közutakon, közterületeken ugyan a
Karos-Park Kft. feladata, mely meghatározott ütemterv
szerint halad ilyen
esetekben a város
utcáin, sõt, ha szükséges, az éjszakai
órákban is dolgozik,
ám a házak elõtti területek rendben tartása, takarítása a mi
feladatunk.
A hóeltakarítási teendõkre bõvebben a
2. oldalon hívjuk fel
Olvasóink figyelmét.
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2016. ÉVI SZELEKTÍV TÁJÉKOZTATÓ

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A házhoz menõ szelektív gyûjtés során a ZALAISPA Nonprofit Zrt. a
kommunális hulladék gyûjtéséhez hasonlóan a hasznosítható szelektív
hulladékokat közvetlenül az ingatlan elõl gyûjti be az erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás sárga színû zsákokból.
Kérjük, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra taposva,
míg a karton újság papírokat pedig összehajtva rakják a gyûjtõzsákokba, vagy kötegelve a gyûjtõzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba
zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük, helyezzék ki.

Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján
végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények,
egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott
utcák. A fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak
ezek után kerülnek letakarításra.

Mi kerülhet a szelektív hulladékgyûjtõ sárga színû zsákba?
– Ásványvizes, üdítõs (PET) kilapítva
– Mûanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok
– Élelmiszer tárolására használt mûanyag flakon, kanna kimosott állapotban
– Fémcsomagoló anyagok (üdítõs, sörös, konzervdobozok)
– Újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek,
papírtartalmú italos doboz

Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne
parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetõvé teszik a gyorsabb
hótolást és a jármûvek károsodásának a veszélye is kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyûjtõ edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne elõtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli
idõjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek – 15/2004. (IV. 21.) – megfelelõen a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán,
kerékpár-, és gyalogutakon.
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos
bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P: 7.00–15.00: ....................................................93-340-924
Ügyeleti telefonszámok: ..............................+36-30-5523-425
..........................................................................+36-30-5837-240
Segítõ közremûködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

Fontos! A gyûjtõzsákba egyéb akár mûanyagból, akár fémbõl
készült tárgyak (pl: virágcserép, törött edények, játékok, írószerek,
bútorok), ruhanemû, elektronikai tárgyak és háztartási szemét
nem kerülhetnek.
Mikor és hogyan szállítják el?
A szelektíven gyûjtött hulladékot az alább megjelölt szombati napokon szállítjuk el:
Január........................02.
Február ....................06.
Március ....................05.
Április........................02.
Május ........................07.
Június ........................04.
Július ........................02.
Augusztus ................06.
Szeptember ............03.
Október ....................01.
November ................05.
December ................03.
Kérjük, a szelektíven gyûjtött hulladékot kizárólag a megjelölt
szállítási napon helyezzék ki.
A Gyûjtõjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi
üres szelektív hulladékgyûjtõ zsákot helyeznek el ingyenesen,
amennyi szelektív hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett.

TÁJÉKOZTATÓ
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATRÓL
„Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartási ügyeletet, valamint
gyermekvédelmi jelzõrendszeri készenléti szolgálatot biztosít. A
kapcsolattartási ügyeletet a 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. szám
alatti helyiségében elõre egyeztetett idõpontban a nyitvatartási idején (hétfõ, kedd, csütörtök: 7.30–16.00; szerda: 7.30–17.00; péntek:
7.30–12.30 óráig) túl is szombati napokon 9–13 óráig. A gyermekvédelmi jelzõrendszeri készenléti szolgálatot a nyitvatartási idején kívül felmerülõ krízishelyzetekben történõ azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása céljából szervezi meg állandóan hívható telefonszám biztosításával olyan módon, hogy a készenlétben lévõ
munkatárs szakszerû segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget
tudjon mozgósítani. A hívható telefonszám: 06-30/640-4281 az intézmény nyitvatartási idején túl (hétköznapokon 16, 17, illetve 12.30–
07.30 óráig, hétvégén pedig pénteken 12.30 órától az elsõ munkanap
kezdetéig).”
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A testület döntéseirõl – röviden
Az elmúlt év végén két ízben
is tartott ülést a képviselõ-testület, az errõl készült összefoglalót
az alábbiakban tesszük közzé.
ÚJ TELEPÜLÉSI HONLAP
KÉSZÜL
A közeljövõben teljes megújításra kerül Zalakaros hivatalos honlapja, a www.zalakaros.hu, melyre vonatkozóan három beérkezett ajánlat közül választotta ki a képviselõtestület az összességében legelõnyösebbet. A honlapot a nagykanizsai Morgens Desing Kft. készíti.
FELKÉSZÜLNEK AZ ÚJ UNIÓS
FEJLESZTÉSI CIKLUSRA
A testület elfogadta a Gyógyhelyfejlesztési-, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiát,
melyek alapvetõ felkészülést jelentenek a 2015-2020 közti idõszak
uniós fejlesztéseire. A meghatározott hosszú távú célok elérése érdekében középtávra határozzák meg
a dokumentumok a város fejlesztésének fõbb irányait, a szükséges
konkrét beavatkozásokat, ezáltal a
hosszú távú jövõkép elérését szolgálják.
A CIVIL HÁZ BÉRLETI DÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSA
2015. decemberében született
döntés a Zalakaros, Hegyalja u. 40.
szám alatt lévõ Civil Ház bérleti díjának ügyében. A döntés szerint a
gazdasági érdek nélküli szervezetek, egyesületek, klubok, a
Zalakarosban mûködõ intézmények térítésmentesen vehetik
igénybe a Civil Házat. Amennyiben
újabb civil szervezetek, egyesületek,
klubok jönnek létre, kérésükre felkerülhetnek a kedvezményezettek

közé. A koordinálásról a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár, mint
üzemeltetõ gondoskodik (Elérhetõség: 06-30/983-3944).
Egyebekben a Civil Ház bérleti
díja, amely minimum 3 órára bérelhetõ, bruttó ára 7.500 Ft, további
minden megkezdett óra bruttó ára
2.500 Ft. Fûtési idõszakban október
15-április 15-ig 20 % felárral bérelhetõ az épület.

VILÁGHÁBORÚS HÕSI FEJFÁK
FELÚJÍTÁSA

MÓDOSULTAK
A PIACÜZEMELTETÉS SZABÁLYAI

A FIDESZ helyi szervezetének javaslatára a temetõben lévõ, rossz
állapotú elsõ és második világháborús fejfák felújítására, a zománctáblák cseréjére, felragasztására, valamint a síremlékek tisztítására 250
ezer forintot biztosít az önkormányzat.

Módosította a termelõi piac
üzemeltetési szabályzatát a képviselõ-testület. A változások a helyhasználati díjakat is érintik, a díjakba a közüzemi díjakat is beépítették. Ez alapján a díjak a 2016-os évben az alábbi táblázat szerint alakulnak. A termelõi piaccal kapcsolatban tájékoztatást a 06-30/5284520-as telefonszámon Bedike Bea
nyújt. (Lásd a táblázatot!)

A díjak minden esetben egyetlen asztalra vonatkoznak.
Idõtartam

Napi díj október 1.–
március 31.
Napi díj április 1. –
szeptember 30.

2016. évi napi díj
(bruttó)

Napok
száma

200 Ft

182/183

400 Ft

183

Éves díj (csak január 01–
december 31-ig váltható)

365

2016. évi
helyhasználati
díj (bruttó)

45.000 Ft

Félévi díj (csak 1. félévre és csak 2. félévre váltható)
Január 1.-tõl június 30-ig
tartó idõszakban
Július 1.-tõl december 31-ig
tartó idõszakban

181/182
184

23.000 Ft

Havi díj
Október 1. és március 31.
közötti hónapokban
Április 1. és szeptember 30.
között hónapokban

Négy évtized
közszolgálat
Novák Ferenc polgármester köszöntötte a közigazgatásban 40 év után jubileumi jutalomban részesülõ Varga Zoltánné adóügyi ügyintézõt (a
képen balról a második), Varga Zoltánné a hivatal
legrégebb óta dolgozó munkatársa, aki megszakítás
nélkül látja el köztisztviselõi feladatait.
A jubileumhoz ezúton is szívbõl gratulálunk!

A képviselõ-testület támogatva
a háziorvosi szolgálat mûködését, a
Jegenye sor 8. szám alatt lévõ önkormányzati tulajdonú lakás bérlõjének dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvost jelölte ki 2016. február 1-tõl.
ERÕSÍTIK
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST
Zalamerenye Község Önkormányzata és Zalakaros Város Önkormányzata képviselõ-testületeinek 2-2 tagjából álló ad hoc bizottság került felállításra a két önkormányzat
együttmûködésének
megerõsítése céljából.
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÛZIFA

28/31

4.000 Ft

30/31

8.500 Ft

7

1.100 Ft

7

2.200 Ft

Heti díj (cak hétfõtõl–vasárnapig váltható)
Október 1. és március 31.
közötti hónapokban
Április 1. és szeptember 30.
között hónapokban

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS
BÉRBEADÁSA

„A határõrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésének elõkészítése során kitermelt faanyag szociális célú támogatásáról” szóló pályázati kiírás alapján 60 m3 tûzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ támogatáshoz igényt nyújt be a Magyar
Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságához az önkormányzat. A tûzifa
szállításából eredõ költségeket az önkormányzat vállalja.
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Városi újévi köszöntés
AZ ITT ÉLÕK ÉS DOLGOZÓK ÉLETMINÕSÉGE A LEGFONTOSABB
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Lezárultak a kerékpáros fejlesztések is, nemrég adtuk át a tóhoz is
vezetõ újabb szakaszt. Egymást erõsítõ, egymást kiegészítõ fejlesztésekrõl van szó, amelyek ugyanakkor
további lehetõséget is biztosítanak.
Itt szeretném megköszönni Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úr hathatós támogatását, aki nélkül mindezek nem valósulhattak volna meg. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolható a fürdõ gasztronómiai beruházása is. Egy 25 millió
forintos beruházás keretében, november derekán vehették elõször
birtokba a volt szolgálati lakásból átalakított Civil Házat a városban mûködõ önkéntes szervezetek. Az adventi-karácsonyi idõszakot a díszkivilágítás modernizálásával és bõvítésével tettük szebbé – emelte ki a jelentõs történéseket a polgármester.
Mint mondta: a két nagy beruházással
– a tóval és a kerékpárút megvalósításával – Zalakaros életében lezárult egy
fejlesztési idõszak, egy jelentõs ciklus.
– Újabb céljaink vannak azonban,
melyek megvalósításával továbbra is
Magyarország turizmusának élvonalába szeretne tartozni Zalakaros –
fogalmazott. – A gyógyhelyfejlesztés
keretében tervezzük egy rendezvényház építését mintegy 600 millió
forint értékben, a második ütemként a Dísz tér átalakítását, egy rendezvénytér létrehozását 400 millió
forint összegben. Pályázatot nyújtunk be az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére, egy egészségház
létrehozására a Jegenye soron. A
zöld város projekt keretében az arborétum és régi településrész fejlesztését céloztuk meg. A fürdõ
csúszdapark építését tervezi saját
forrásból – jelölte meg 2016 kiemelt
céljait Novák Ferenc.
Hangsúlyozta ugyanakkor: a település fejlõdése nemcsak épületek, létesítmények felhúzásából áll, hanem
ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb
az itt élõ, dolgozó emberek életminõsége, az, hogy a városban élõk valamennyien jól érezzék itt magukat, családi és gazdasági életük kiteljesedhessék Zalakaroson. Ehhez kívánt mindenkinek jó és minõségi munkát, erõt,
kitartást a polgármester, valamint a
pohárköszöntõt mondó Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ is, s a
vendégek valamennyien a szerencsés
2016-os évre koccintottak.
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Célok, feladatok, kívánságok
ÚJ ÉVI VILLÁMINTERJÚ A VÁROSVEZETÕKKEL
Új év, új feladatok, célok, hitek, álmok magánéletben, közéletben egyaránt. Hogyan is vág neki a
2016-os évnek a város polgármestere és alpolgármestere, milyennek értékeli a mögöttünk hagyott
esztendõt? Ezekre a kérdésekre vártunk rövid válaszokat Novák Ferenctõl (N. F.) és Czirákiné Pakulár Judittól (Cz. J.). Lássuk!
– Mit tart az elmúlt év legkiemelkedõbb önkormányzati sikerének?
N. F.: – A Termáltó beruházás befejezését, a kerékpárút megépítését.
Cz. J.: – Hogy sikerült annyi nehézség és probléma után az Ökotó beruházást befejezni, lezárni.
– Van-e olyan feladat, melyet nem sikerült tavaly megoldani?
N. F.: – A
teendõk listája hosszú, ráadásul újabb
és újabb megoldandó feladatok jelentkeztek.
A
Kertmozi
nem mûködött, a tornaterem egyre
rosszabb állapotba kerül, a
t û z o l t ó á l lo másnál is bõven van teendõ és sorolhatNovák Ferenc
nám a szüksépolgármester
ges felújítási,
karbantartási munkákat.
Cz. J.: – Vannak olyan célok, feladatok, melyek
jellegüknél fogva áthúzódnak az idei évre, vagy
következõ évekre is, melyeken még sokat kell dolgozni. Nem nem sikerült megoldani, csak hosszabb
idõt vesznek igénybe.
– Futja-e az idei évben fejlesztésekre? Ha igen,
melyek lehetnek ezek? Mennyiben függ a város,
a városi fejlesztések iránya a pályázati lehetõségektõl és mennyi a saját mozgástér?
N. F.: – Ezt a jövõbeni költségvetési vita fogja
eldönteni, nyilván a szükséges önrészekhez,saját
hozzájárulásokhoz kell elsõsorban tartalékolnunk.
A fejlesztéseket alapvetõen a pályázatok határozzák meg. Ugyanakkor komoly lehetõségek lennének a vállalkozói tõke szerepvállalásában is.
Cz. J.: – Kell, hogy jusson a fejlesztésekre, hiszen az uniós pályázatok miatt most vannak lehetõségek, aki most nem lép, az lemarad. A fürdõn
tervezünk – várható pályázat híján – önerõs fejlesztést – csúszda beruházást, mely májusban kerül átadásra. Az önkormányzat minden erõforrását tartalékolja a következõ idõszakra, így már a
2015-ös év pályázataihoz is. Szeretnénk elérni,
hogy ne csak a pályázati lehetõségek, hanem a
hosszú távú célok határozzák meg, hogy mire pályázzunk.
– Ebben az uniós ciklusban pályázati dömping
várható, a hírek szerint viszont a ciklus vége

(2020) után újabb forrásokra nem számíthatunk.
Mennyire felkészült a város a támogatások lehívására?
N. F.: – Igyekszünk a magunk lehetõségeihez
mérten megtenni a szükséges lépéseket ehhez.
Cz. J.: – A célt, hogy a városi elképzelésekhez a
maximálisan elérhetõ uniós forrást le tudjuk hívni, hivatali szervezeti átalakítással, szemléletváltással, forrástartalékolással is próbáljuk segíteni.
Arra számítunk, hogy a
célok eléréséhez
nem
2020-ig, hanem 2017-18ig sikeres pál y á z a to k k a l
kell rendelkeznünk, ezt
f i g ye l e m b e
véve igyekeztünk
felkészülni a leboCzirákiné Pakulár Judit
nyolításra.
alpolgármester
–
Melyik
(melyek) az a fõ dolog, amelyben (amelyekben)
változást szeretne elérni 2016-ban?
N. F.: – A választásokat követõen megtörténtek
a szervezeti, személyi változások, bízom benne,
hogy ez az eredményességben is jelentkezik.
Cz. J.: – A turisztikai marketing területén várok
2016-ban fõ áttörést. Bízom benne, hogy
Zalakaros sokkal hatékonyabban tud majd ebben
az évben kommunikálni, a célcsoportjait elérni.
– Tett-e újévi fogadalmat?
N. F.: – Nem, de célokat mindig tûzök magam
elé.
Cz. J.: – Mindig próbálkozom... Megfogadtam,
hogy megpróbálom az új évben sokkal hatékonyabban menedzselni az idõmet, hogy a sok cél és
feladat mellett sokkal több idõm jusson a családomra.
– Mit kíván magának, illetve a városnak 2016ra?
N. F.: – Van egy mondás: Az arcom lehet ráncos,
csak a lelkem ne legyen az... Zalakarosnak: összefogást, békességet és sikeres pályázatokat! Legyen
jó itt élni és minél több vendég látogasson el hozzánk!
Cz. J.: – Mindenek elõtt egészséget. Ez a legfontosabb. Aztán sok sikeres pályázatot (magamnak és a városnak is), és sok elégedett, visszatérõ
vendéget, hiszen ezek, illetve õk alapozzák meg a
jövõt.

Falugazdász és hegybíró
ÜGYFÉLFOGADÁS 2016
FALUGAZDÁSZ FOGADÓÓRA
Páratlan hét szerda:
13.00–15.00
Egyéb idõpontokban
ügyintézésre
a nagykanizsai Falugazdász
irodában van lehetõség
(Nagykanizsa, Múzum tér 6.)
CSISZÁR LÁSZLÓ, FALUGAZDÁSZ (Tel: 06-30/3741264)
Zalakaros Térsége Egyesült
Hegyközség
(8746 Nagyrada, Kossuth u. 51.)
Hegybíró: TULOK HAJNALKA
(Tel: 93-589-003,
06-30-410-3668)

EGY LÉPÉSSEL
A TERMÉSZET FELÉ…
Országos Kékkör partner
és Kerékpáros pont lett a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Zalakaros új lehetõséggel, kedvezményekkel várja
a túrázást kedvelõ vendégeket.
2016.
februárjától
a
Zalakarosi Tourinform Iroda
is elfogadja a Magyar Természetjáró Szövetség által
kibocsátott Természetjáró
Kártyát.
MI IS AZ A TERMÉSZETJÁRÓ
KÁRTYA?
Egy névre szóló, kedvezményekre jogosító, nem átruházható kártya, mely egy személyazonosításra alkalmas
igazolvánnyal együtt használható. A kártyát bárki igényelheti ellenérték fejében, a
www.termeszetjarokartya.hu
honlapon.
A Természetjáró kártya
felmutatásával 11% kedvezmény vehetõ igénybe a
Zalakarosi Kerékpáros Centrum által kínált kerékpárok,
nordic walking botok kölcsönzési díjából.
Továbbá a kártyával rendelkezõ kerékpáros túrázók
számára ingyenes szervízcsomag használatot biztosítanak.
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„Ki kell lépnünk a komfortzónánkból”
BEMUTATKOZIK A TURISZTIKAI NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETÕJE
Korábbi lapszámunkban hírt adtunk arról, hogy a képviselõ-testület Kovács Szabolcs TDM menedzsert nevezte ki a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójává. Õt kértük most rövid bemutatkozásra, terveinek felvázolására.
– Ahogyan ilyenkor talán lenni
szokott, elõször egy rövid magán-bemutatkozást kérnék Öntõl.
– Várvölgyi származású vagyok, de az ambícióim korán Budapestre szólítottak, s most ismét
Hévízen élünk a családommal.
Harmincöt éves vagyok, nõs, két
gyermekem van, a kisebbik mindössze három hónapos.
Budapesten és vidéken is volt
alkalmam vezetõi tapasztalatot
szerezni, elsõsorban szállodai értékesítés és marketing területeken, mielõtt beadtam pályázatomat a Zalakaros által kiírt ügyvezetõi státuszra. Részt vettem
emellett megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásában, az
utóbbi idõben marketing tervek
és profitnövelési koncepciók készítésével foglalkoztam.
– Említette, hogy szállodai értékesítés és marketing területen
dolgozott eddig. Hol szerezte e
tapasztalatokat?
– Több városban is volt alkalmam belelátni a helyi sajátosságokba, Budapesten a Hotel
Viktória***Superior (jelenlegi
Vitta Hotel*** Superior) értékesítési és marketing vezetõjeként,
ahol a feladatom a szálloda piaci
bevezetése és a teljes értékesítés
megszervezése volt. Tanácsadó-

ként
a
keszthelyi
Hotel
Bacchus*** szálloda újra pozicionálása és az értékesítési tevékenység optimalizációja volt a feladatom. Ugyancsak tanácsadóként
dolgoztam a budapesti Six Inn
Hotel***-ben, ahol a sales és marketing audit elvégzését és a profitnövelési koncepció kidolgozását bízták rám. Székesfehérváron
a Hotel Platán*** igazgatója voltam.
– Az itteni feladatok ellátásában e tapasztalatokat mennyiben
tudja, illetve kívánja kamatoztatni?
– Természetesen amennyire
csak lehet; szakmai kapcsolataimat szeretném továbbra is ápolni,
és az értékesítésben szerzett tapasztalataim alkalmazására is óriási szükség lesz, hiszen az értékesítést támogató marketing tevékenységet kiemelt feladatomnak
érzem. Megfogható eredményeket szeretnék felmutatni.
– Az, hogy „messzirõl” jött,
könnyíti vagy inkább nehezíti a
mostani munkáját? Hogy látja?
– Határozottan állítom, hogy
megkönnyíti. Van egy mondás,
mely szerint „meg kell tanulnunk
vágyakozni azok után a dolgok
után, ami a miénk”. Ezt pedig csak
akkor értjük meg és tudjuk meg-

Kovács Szabolcs
tenni, ha egy idõre eltávolodunk a
„miénktõl”. Én ezt megtettem…
– Milyen elképzelésekkel vág
neki itteni feladatainak?
– A városban megvalósuló fejlesztések új arculati elemekkel
gazdagították a várost, melyeket
be kell építeni a marketing kommunikációba, ezáltal a város
brand-je is markánsabbá válik, és
új célcsoportokat érhetünk el.
Egészen biztosan jóval nagyobb szerepet szánok a Kis-Balatonnak, az öko-turizmusnak, más
megközelítésbõl is szeretném
majd népszerûsíteni a kerékpáros
lehetõségeket, a város egyéb turisztikai kínálatát.
Kiemelt célom az integrált
marketing szemlélet erõsítése, az
érdekeltek széleskörû bevonásával

Sokkal nagyobb szerepet kellene szánni a Kis-Balatonnak.

kialakított turisztikai marketingstratégia megvalósítása, illetve
egy marketing munkacsoport létrehozása, amely támogatná a
komplexebb döntési mechanizmusokat. Törekszem arra, hogy folyamatos kapcsolatot tartsak a szállodák vezetõivel és marketing szakembereivel, illetve a magánszállásadókat is szeretném felkeresni
személyesen.
Komoly feladat a TDM szervezet versenyképessé tétele és szakmai súlyának megalapozása: a pályázati források, saját bevételek
növelése, a termékfejlesztés, hiszen az attrakció önmagában nem
termék.
Új tematikus csomagok létrehozását tervezem, a programok
szervezését és értékesítését, a köz
és magánszféra partnerségén alapuló szinergiák jobb kihasználását,
monitoring rendszer kiépítését,
hogy a források célzottabban, ellenõrizhetõen kerüljenek felhasználásra.
Ahogy már mondtam: a magánszálláshelyek, apartmanosok
értékesítési és marketing tevékenységének fokozott támogatása, aktivitásuk segítése is célom.
Mindezek mellett az online marketing hangsúlyosabbá tétele (ehhez a szükséges honlap újítási
munkák már el is kezdõdtek), innovatív értékesítési technikák
meghonosítása, gerillamarketing
kampányok alkalmazása is preferált célom.
– Utóbbiak megosztják a szakmát...
– Fogalmazhatnék úgy, hogy jó
értelemben vett forradalmat szeretnék Zalakaroson, mind a kapcsolatok, mind az értékesítés terén, s úgy gondolom, ezeket az innovatív eszközöket fokozottan
kell alkalmaznunk a jövõben. Ki
kell lépnünk a komfortzónánkból,
eredményt csak így tudunk elérni
a fokozódó versenyben. Igaz ez a
sportban és igaz ez az élet más területén is, így a marketing szakmában is. Lendülettel és optimizmussal vetem bele magam a munkába, ugyanakkor kellõ alázattal
is: merek kérdezni. A munkatársaimtól eddig nagyon pozitív hozzáállást tapasztaltam, Molnár Veronikának külön szeretném megköszönni a támogatást, úgy érzem
jó csapat van kialakulóban.
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Miniszteri elismerés dr. Józsa Zsanettnek
Miniszteri elismerõ oklevelet
vehetett át még az elmúlt év végén dr. Józsa Zsanett, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetõje. A kimagaslóan eredményes szakmai
tevékenységért járó elismerést
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter nyújtotta át
2015. december 21-én Budapesten, a Várkert Bazárban tartott
ünnepségen. Kitüntetése alkalmából készítettünk interjút dr.
Józsa Zsanett-tel, aki hosszú évekig városunk jegyzõjeként dolgozott, s családja, civil élete révén
most is Zalakaroshoz kötõdik.
– Mióta áll a nagykanizsai járási hivatal élén? Milyen feladatokkal, célokkal vette át a hivatalt?
Sikerült-e ezeket a célokat megvalósítani?
– 2013. január 1., vagyis a járási hivatalok megalakulása óta vezethetem a Nagykanizsai Járási
Hivatalt. A hivatal indulásakor
megfogalmazott célok megvalósítása úgy érzem sikerült. Pontos,
precíz ügyintézést, fegyelmezett
munkavégzést várok el a kollégáktól, ugyanakkor a munka során
egymás segítése, tisztelete is elengedhetetlen. Évente több mint
100 ezer ügyfelet szolgálunk ki,
közel 50 ezer döntést hozunk. A
szakmai elismerés azt is bizonyítja, hogy az a munka, melyet a járási hivatal elindulása óta végzünk
kollégáimmal, jó irányba mutat,
jól tudunk együtt dolgozni.
Ugyanakkor arra is sarkall, hogy
az elõttünk álló szervezeti változásokra, jogszabályi kihívásokra
idõben és jól reagáljunk, és ha lehet, még ennél is keményebben
dolgozzunk; azt is mondhatnám:
120 százalékon.
– Az indulás óta történtek
változások a feladatkörökben.
Mennyiben változott ezáltal az
Ön munkája?
– A járások megalakítása, elindulása óta feladatkörünk folyamatosan bõvült. 2015. március 1.
óta az önkormányzati és az állami
segélyezési rendszer szétválásával
az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskör került a járás feladatai közé. Közel 2500 ügyet vettünk át a járáshoz tartozó 49 településtõl. 2015. júliusa óta a hadigondozásról szóló törvény módosítása a volt hadiárvák, hadiözvegyek, hadigondozotti családtagok
számára nyitotta meg a lehetõséget hadijáradék folyósítására, a
törvényi megfelelés esetén. Ez
ügyben mintegy 480 kérelmet

Dr. Józsa Zsanett
dolgoztunk fel. 2015. október 16tól a megye legnagyobb kormányablaka mûködik a Nagykanizsai
Járási Hivatalban. A hatásköri változások mellett 2015. április 1.
napjától szervezeti változások is
történtek a járásban. A korábbi
szakigazgatási és törzshivatali
szervezeti felépítés helyett osztályokra tagozódik a járási hivatal. A

hatáskör címzettje pedig a
kormánymegbízott és a járási hivatalvezetõ lett, vagyis a felelõsség jelentõsen
nõtt.
– Kevesen tudják talán,
hogy az államigazgatási
feladatok helyi szintû ellátása mellett a járási hivatalok a katasztrófavédelemben is részt vesznek. Nem
kevés feladat hárult ezen a
téren sem Önökre. Melyek
voltak ezek? Milyen konkrét teendõik akadtak e
helyzetekben?
– Valóban, a járási hivatalvezetõ egyben a helyi
(járási) védelmi bizottság
elnöke is, a járási hivatalvezetõ-helyettes pedig a bizottság titkára. 2013 óta
ezen a területen is bõven
akadt tenni való. Az esõzések okozta ár- és belvíz védelmi feladatok kapcsán például a murai árvíz idején, vagy a
Principális-csatorna mederbõl való
kilépése okán. De egy jelentõs
hóhelyzet kapcsán a forgalomkorlátozás, kényszer-várakozóhelyek,
melegedõk kijelölése esetére is a
bizottság hoz döntést. Természetesen nem egyszemélyes döntés
születik ilyenkor, ugyanis a bizott-

ság tagja a katasztrófavédelmi
igazgatóság, a rendõrkapitányság
vezetõje, a járási tiszti fõorvos, a
kormányhivatal képviselõje, a
honvédelem képviselõje és az
adott megoldandó feladat szerinti szakemberek (mentõk, közút
képviselõje). A járáshoz tartozó
városok polgármesterei, így jelen
esetben Zalakaros város polgármestere is állandó meghívottja a
bizottságnak.
– Milyen célok, kihívások várják a szakmai és magánéletben
2016-ban?
– 2016-ban is újabb kihívásokat
szeretnék teljesíteni, mind a munkában, mind otthon. A közigazgatási reform tovább folytatódik,
vagyis nem maradunk új feladatok nélkül a járásban. A szellemi
munka mellett azonban jól esik a
„fizikai munka” is, vagyis a futás.
2016-os célom a Kis-Balaton kör
teljesítése, ez 35 km-es távot jelent. Úgy gondolom, hogy biztos
családi háttér és a barátok támogatása nélkül a munka is nehezebben menne. Szerencsés vagyok a
családommal, arra törekszünk,
hogy a munka mellett mindig jusson idõnk egymásra, a közös programokra, sportra. A jó szervezés
nemcsak a munkában, hanem otthon is hasznos.

SAJTÓKÖZLEMÉNY A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÚJ KORMÁNYMEGBÍZOTTJÁNAK KINEVEZÉSÉRÕL
Ezúton tájékoztatjuk a
Tisztelt Állampolgárokat,
hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggõ
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény
10. § (2) bekezdésében foglalt jogköre alapján, a Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter javaslatára dr.
Sifter Rózsát, a megyei kormányhivatal korábbi fõigazgatóját 2016. január 1-jei hatállyal a Zala Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá nevezte ki.
Tekintettel arra, hogy a honvédelemrõl és a
Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011.
évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében

a kormánymegbízott egyben a megyei védelmi bizottság elnöke is, így 2016.
január 1-tõl dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott
asszony látja el a Zala Megyei
Védelmi Bizottság vezetõi
teendõit is.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottként ellátandó
munkáját a köz szolgálatának tekinti, így az államélet
megyei irányítása során
meghatározó feladatának
tartja a kormányzati célok
maradéktalan megvalósítását, a bürokrácia csökkentését, valamint az állampolgárok érdekeinek magas szintû kiszolgálását.
Zalaegerszeg, 2016. január 12.
Zala Megyei Kormányhivatal,
Kormánymegbízotti Kabinet
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Emelkedjen az adrenalin szint!
EGYEDÜLÁLLÓ CSÚSZDAPARK ÉPÜL A STRANDON
Ha minden a tervek szerint alakul, márpedig feltételezzük, hogy
igen, akkor a Zalakarosi Fürdõn a szezonban új attrakciókat próbálhatunk ki. A fürdõ tervei szerint ugyanis – melyeket a képviselõ-testület a közelmúltban jóvá is hagyott – bõvül a strand csúszdaparkja.
A beruházást a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. saját költségén valósítja
meg azzal a céllal, hogy a 12 éven felüli korosztály, illetve a fiatal felnõttek lehetõségeit is bõvítse a fürdõn.
Krampek Mihály, a Gránit Zrt. vezérigazgatója elmondta: a bõvülõ
csúszdapark elemei között több olyan is rendelkezésünkre fog állni,
amely jelenleg még egyáltalán nem lelhetõ fel a dunántúli fürdõk kínálatában.
– A strandon lévõ csúszda
együttesünk öt új elemmel bõvül
a szezonra – tudtuk meg
Krampek Mihálytól. – Az egyik az
úgynevezett MagicTunnel – Varázsalagút csúszda. Ez egy zárt
rendszerû építmény, mely 133,46
méter hosszú; e csúszda a magyarországi fürdõk kínálatában
is egyedülálló, különleges fény
effektjeinek, kialakításának köszönhetõen.
Zárt és nyitott részek váltakoznak majd az úgynevezett UFO
csúszdán, melyen 105,5 méter hoszszan csúszhatnak a vendégek, lesz
egy 47,8 méter hosszú kamikaze
csúszdánk,
egy
úgynevezett
Turbo-csúszda (67,8 méter), illetve
egy 84,7 méter hosszú inga+rafting.
Összességében több mint 400
méter új csúszda attrakció létesül
a Zalakarosi Fürdõ strandján, s elmondhatjuk, hogy igazán különleges lesz, hiszen a legmagasabb in-

dító pont 18 méter magasan helyezkedik majd el. A „Turbo” elnevezésû elem egy átlátszó csõ

csúszda, amely dizájnt illetõen
nyújt különleges vizuális élményt
a vendégeknek.
A vezérigazgató hangsúlyozta:
az új beruházás hiánypótló a
Zalakarosi Fürdõ kínálatát illetõen,
hiszen a kicsik mellett juniorok (14
pluszos korosztály) és a felnõttek
számára is különleges élményt kínálnak az adrenalin szintet várhatóan elég jelentõsen növelõ csúszdaparkkal.

hát nem kell kiegészítõ jegyet
vennünk ahhoz, hogy plusz élményekhez juthassunk.
A beruházás várható bekerülési
költsége összességében közel nettó 300 millió forint, a kivitelzést
a Szabau Invest Kft. végzi, melyet
meghívásos pályázaton, a legkedvezõbb árajánlat alapján választottak ki.
Amíg pedig a valóságban nem
élvezhetjük a csúszdákat, a lát-

Nagyon fontos tudnivaló, hogy
a fürdõ legújabb létesítménye
strandbelépõvel látogatható, te-

ványtervek alapján „edzõdhetünk” és készülhetünk az attrakciókra. Íme:
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Így mulattunk mi….
SZILVESZTER ÉS ÚJÉV KÖSZÖNTÕ ZALAKAROSON
Elsõ alkalommal szervezett Újév napján városi újév köszöntõ estet a turisztikai egyesület.
A város lakosságát és vendégeit a Gyógyfürdõ téren mûsorral,
forralt borral, zenével várták.
A megjelenteket Novák Ferenc
polgármester köszöntötte, majd
zenés mûsorral Farkas Gergõ, a
Hevesi színház mûvésze szórakoztatta. Aki táncolni akart a továbbiakban, annak a Lenner-Horváth
duó húzta a talp alá valót. Nagy sikere volt az újévi tûzijátéknak is,
melyet ugyancsak elsõ alkalommal szerveztek ezen a napon.
Számos vendéget vonzottak az
ünnepek közötti idõszakban a
Zalakarosi Fürdõ programjai, nagyon kedveltek voltak a különleges szauna szeánszok, vízi tornák
és a zenés-játékos, elsõsorban a
családokat megmozgató vízi viadalok. Hatalmas volt az érdeklõdés a fürdõ éjszakai fürdõ partijai
iránt is: szilveszter este és egy héttel késõbb, a pótszilveszter alkalmával is több mint félezren vették
igénybe a fürdõ esti szolgáltatásait és mulattak elõbb Éder Gabee
és Zsófi, majd Zoltán Erika zenéjére.

Sokan búcsúztatták az óévet vízben – éjszakai parti a fürdõn.
Elsõ ízben szervezett – több
éves kihagyás után – városi szilvesztert az általános iskolában a
Szülõi Munkaközösség is. A kezdeményezés remekül sikerült, hiszen mondhatjuk úgy is, hogy telt
házzal mûködött az iskola az év

utolsó napján, finom vacsorával, a
Lenner-Horváth duó jóvoltából
pedig jó zenével is várták a szórakozni vágyókat ezen a napon.
Erõsen úgy tûnik, hogy van, illetve
lesz igény a folytatásra ez évben
is.

Iskolai szilveszter.

Karosi és környékbeli fiatalok koccintanak a 2016-os évre.

A karosiak örültek az újévet
köszöntõ tûzijátéknak.
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AZ EZÜST KLUB
KRÓNIKÁJA
Új fejezet kezdõdött az
Ezüst Klub életében 2015.
november 18. óta. Elkészült,
felavatták, átadták a Civil
Házat. Ebben kapott otthont
az Ezüst Klub és a DalárdaVegyeskar is.
Az új Civil Ház adta lehetõséggel ezentúl minden
szerdán lesz klubfoglalkozás.
Az éves terv szerinti kötött
foglalkozás mellett szerdánként kötetlen program lesz
folyamatban a tagok ötletei,
javaslatai szerint.
Tömör programjaink voltak az elmúlt hónapokban is.
A hagyományos Mikulás
most kicsit másként zajlott,
személyre szabott intelmekkel, dicséretekkel.
Karácsonyi ünnepségünk
szintén újdonságot jelentett
a meghitt hangulatú betlehemezéssel; megemlékeztünk Jézus születésérõl, karácsonyi énekekkel is, az est
vacsorával zárult.
Eztán átléptünk a 2016-os
évbe. Óév búcsúztatót, újév
köszöntõt tartottunk január
6-án. Verses köszöntõvel,
tréfás jelenettel fogadtuk az
új évet. A jelenetet klubtársunk írta, melyben a szociális
otthon lakói mutatkoztak be
kissé görbe tükör „segítségével”. Pezsgõs vacsora, élõzene, tombola fokozta a
hangulatot, fergeteges táncok közepette. Még decemberben gyarapodtunk egy új
taggal is.
Az új Civil Ház lendületet
adott a klub mûködésének.
Optimista hittel folytatjuk
további ténykedésünket.
Boldog új évet kívánunk
minden kedves Olvasónak!
Pataki Jánosné
az Ezüst Klub nevében

GÓLYAHÍR
Karácsony Léna 2015.12.16án érkezett, Szülei: Karácsony
Gábor és Karácsony-Csordás Beáta, nagytesója Hanna és a nagyszülõk már nagyon várták.
Novák Gergõ Zsolt 2015.
12.18-án született családja nagy
örömére.

Adventtõl karácsonyig
ÜNNEP A MÓRA-ISKOLÁBAN

Iskolai karácsony – az angol nyelvet tanulók csoportjának mûsora.
Iskolánk az elsõ gyertya meggyújtásával kezdte meg az ünnepi
készülõdést. Négy alkalommal lobbant fel a láng: Fülöp Patrik (1.o.),
Joó Krisztián (2.o.), Horváth Sára
(3.o.), Szabó Benjámin Tamás (4.o.),
Farkas Abigél (5.o.), Lengyel Sára
(5.o.), Bali Antónia (7.o.), Bagó
Laura (8.o.), Csöndör Kamilla (8.o.),
Vékony Bence (4.o.) jutalomként
gyújthatta meg az iskola adventi
koszorúján a várakozás gyertyáit,
amelyet alkalmanként egy-egy alsós osztály mûsora tett ünnepélyesebbé.
Az adventi idõszak alatt a tanórákon is megjelent a karácsonyi
készülõdés a tananyagba beépítve.

Ez év január 6-án pedig megérkezett a város elsõ 2016-os
babája, Varga Bendegúz. Édesanyja Rencz Renáta, édesapja Varga Jenõ, valamint testvérkéi, Emma és Kristóf már nagyon várták.
Kívánunk babáknak, anyukáknak jó egészséget, örömteli
együtt töltött napokat, a családtagoknak is sok-sok örömet az
apróságokban!

A legkisebbeknek óvodai „Mikulás
Mini Koncerttel” kedveskedtek a
zeneiskolások. Több pedagógus
közremûködésével adventi koncertet adott a Nõi Kar az új templomban.
A Szülõi Munkaközösség két alkalommal tartott kézmûves foglalkozást a gyermekeknek, akik apróbb tárgyakat készíthettek karácsonyi meglepetésnek. A könyvtár
„Mézes nap” keretében kóstolóval
egybekötött irodalmi összeállítással
lepte meg a település apraját és
nagyját.
A karácsonyi koncerten fellépõ

növendékek, zenetanárok, Nõi kar
és Karos Fúvós Együttes dallamai
melegséggel töltötték el a közönség lelkét.
Az ünnepi készülõdés megkoronázása a karácsonyi mûsor volt.
Tarkaságával, meghittségével, kedvességével, humorával, a gyermekek csillogó tekintetével a karácsony legszebb üzenetét lopta mindenki szívébe: a SZERETETET!
Köszönet minden közremûködõnek a felejthetetlen élményekért!
Tarnai Lászlóné

VERSENYEREDMÉNYEK
Játékos sportvetélkedõ városkörnyéki döntõ 2015. december
10. 1. helyezést elért csapat tagjai:
Varga Márkó, Császár Dávid,
Joó Krisztián, Deutsch Réka Viktória, Czimodor Anna, Matyovszky
Péter, Marton Mátyás Bence, Bogdán Richárd, Péntek Sára,
Eisenschreiber Anna, Tóth Petra,
Strobl Anna, Vékony Bence Zsolt,
Stampf Marcell, Liditt Csaba

Ákos, Török Petra, Demény Petra, Angler Lili. Felkészítõ tanár:
Jankovics Attila.
A csapat a megyei döntõn 4.
helyen végzett. Szívbõl gratulálunk!
„Advent a Bibliában” – rajzpályázat (Nagykanizsa –HSMK). 1.
helyezett Csöndör Kamilla - 8.
osztály.
Felkészítõ
tanár:
Erheticsné Kuklek Krisztina.
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Nem lehetett panasz a színvonalra
HERVIS TEREMLABDARÚGÓ TORNA
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Móra Ferenc
Általános Iskola tornatermében
került 2015. december 19-én és december 20-án megrendezésre a
Hervis Teremlabdarúgó Torna. A
nagypályás labdarúgó szezon befejeztével e tornával kezdetét vette a teremfoci szezon.
A környékbeli csapatok mellett
Zalaegerszegrõl, Lentibõl, sõt a Zsiványok (Pápa – Veszprém megye) és a
Matchbox (Csurgó – Somogy megye) csapatai révén megyén kívülrõl
is érkeztek együttesek, hogy megmérettessék magukat a 2 napos tornán.
A szervezõk 6 csoportba osztották a 24 együttest, minden csoportból az elsõ két helyezett jutott a vasárnap délelõtti középdöntõbe, ahol
már csak 12 együttes versengett a
serlegért. A 12 csapatot 3 csoportba
osztották, ahonnét az elsõ két csapat és a 2 legjobb csoport 3. jutott a
legjobb 8 közé.
Innét már egyenes kiesési rendszerben folytatódtak a küzdelmek,
így alakult ki a legjobb 4 mezõnye.

Az elsõ elõdöntõben a FlexibilTop Zalakomár rendes játékidõ után
1-1-es döntetlenre állt a Fenoménok
ellen, a hetes rúgásokból a
zalakomári csapat jött ki szerencsésebben. A második elõdöntõben a
zalaegerszegi Lucullus Sörözõ a
nagykanizsai Metaxa-Kanizsaszerrel
csapott össze, ami a kanizsai gárda
gyõzelmét hozta. A harmadik helyért a Fenoménok és a Lucullus Sörözõ küzdött, meglehetõsen egyoldalú találkozóra sikeredet, hiszen a
zalaegerszegi csapat mondhatni simán nyert, ezzel õk lettek a torna
bronzérmesei. A bronzmérközés
után következett a torna fénypontja
a döntõ, mely a kanizsai csapat sikerét hozta.
A szervezõk különdíjjal jutalmazták a legjobb kapust, mezõnyjátékost és a leggólerõsebb játékost is.
Legjobb kapus: Tóth Pajor Mátyás
(Flexibil-Top) – Zalakomár.
Legjobb mezõnyjátékos: Gerencsér Attila (Lucullus Sörözõ) - Zalaegerszeg.
Gólkirály: Sáfrán Richárd (Dál-Zalai
Vízmû) - Nagykanizsa 13 találattal.
Deutsch Szabolcsot, a torna egyik

szervezõjét kérdeztük, a kétnapos
teremlabdarúgó tornáról:
„A torna nagyon jól sikerült, a
színvonalra se lehetett panasz, hiszen jó kis csapatok neveztek. Idén
ez volt a 25. torna itt Zalakaroson,
régen még Zalakaros Kupának nevezték, körülbelül 10 éve lett Hervis
Kupa. A torna lebonyolítása idén is
zökkenõmentes volt, és ami idén
pozitívum, ablak sem tört ki, szóval
soha rosszabbat. Összességében elmondható, hogy a döntõbe mindkét csapat megérdemelten jutott, a

Kanizsaszer a fontosabb mecscseken hozta a formáját, míg a
Flexibil-Top
az
egész
tornán stabilan teljesített.
A
döntõben
utóbbi csapat lépett
fel kezdeményezõbben, kapufáig is eljutott, de ezután
rajtuk jobban érezhetõ volt a két
nap okozta fáradtság, amit a
Kanizsaszer ki is használt, így egy 5
perces rövidzárlat alatt el is döntötte, ki fogja megnyerni a tornát.
A végén a Flexibil-Top összekapta
magát, de a büntetõket már nem
tudta kiharcolni.”
A dobogósok és a különdíjasok
kupa, illetve Hervis ajándékokkal
gazdagodtak, melyeket Deutsch Szabolcs, a tornák fõszervezõje adott át.
Folytatás 2016. január 30-án.

MLSZ elnökségi dicséret Jankovics Attilának
A közelmúltban, a Bozsikprogramban több éven keresztül
végzett elismerésre méltó munkájáért az MLSZ Zala Megyei Társadalmi Elnöksége elnökségi dicséretben részesítette Jankovics Attila zalakarosi labdarúgó utánpótlás edzõt. Az elismerése kapcsán
vele beszélgettünk.
„Négy
éve
indult
el
Zalakaroson a labdarúgás utánpótlás képzés, azóta veszünk
részt a Bozsik-programban, a
program rendezvényein. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt
4 évben mind létszámban, mind
szakmailag és eredményekben is
folyamatosan
fejlõdött
a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány keretén belül mûködõ labdarúgás utánpótlásképzés. A kezdeti, mintegy 20 fõ az
évek során csaknem megháromszorozódott, így jelenleg több,
mint 60 gyerek vesz részt az
óvódásoktól kezdve egészen a 15
éves korosztályig a képzésben.

Legfontosabbnak azt tartom,
hogy a fejlõdés töretlen, a gyerekek szeretnek az edzésekre
járni, rendszeres és jó szakmai
munka folyik. Minden Bozsiktornán részt veszünk, sokszor
több csapattal. Ezeken a tornákon látszik igazán, hogy a képzésben részt vevõk önmagukhoz képest és az ellenfelekhez
viszonyítva is fejlõdnek. Sok élményt szereznek a gyerekek az
edzéseken, a versenyeken és az
évi 2 edzõtáborban, ezeknek is
köszönhetõen lelkesen vesznek
részt a munkában, szeretik a focit. Én a két legfiatalabb, de
egyben a két legnépesebb csoporttal, az U7 (óvódások) és U9
korcsoporttal foglalkozok. Hálás dolog velük dolgozni, hisz
még nagyon lelkesek, gyorsan
tanulnak, fejlõdésük is látványos. Úgy látom, hogy a szülõk
is örülnek ennek a lehetõségnek, hogy a gyerekek sportolhatnak, focizhatnak, partnerek

a közös munkában, a gyerekek
edzésre, illetve hazaszállításában segítenek.
Az elismerést személy szerint
én kaptam, de úgy gondolom,
úgy érzem, hogy ez az egész
zalakarosi labdarúgás utánpótlás
képzésnek szól, melyben edzõkollégáimnak: Török Tamásnak,
Olasz Zsoltnak, Farkas Vilmosnak, az Alapítvány vezetõségé-

nek, az iskolának, a támogatóknak és a szülõknek a munkája, áldozatvállalása is benne van. A
térség meghatározó labdarúgó
utánpótlás képzése lettünk.
Alapvetõen a gyerekek szeretnek mozogni, sportolni. Ha
érdeklõdésüknek
megfelelõ
sportolási, játéklehetõséget biztosítunk nekik, biztos, hogy
örömmel fognak mozogni. Ebben a sorban jó lehetõség pl. a
labdarúgás, de megemlíthetem
az úszást, a kosárlabdát, vagy
akár a karatét is, ahol szintén jó
munka folyik. Amennyiben a
mozgás szeretete tehetséggel is
párosul, és edzéslehetõséget is
biztosítunk, akkor eredményeket is sikerül elérni. Híres olimpiai bajnok vízilabdázónk mondta
egyszer: Elsõ a tanulás, de legfontosabb a sport.” – mondta lapunknak a kitüntetett.
Jankovics Attilának ezúton is
gratulálunk, a további munkához
sok sikert kívánunk!
B.O.
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EGÉSZSÉG HÉTVÉGE
2016. 01. 23–24.
JANUÁR 23. (SZOMBAT):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Zöldalgás szauna szeánsz (Szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: életmód tanácsadás, állapotfelmérés, vérnyomás és testzsírszázalék- és vérnyomásmérés,
zalakarosi gyógyvízbõl készült termékek bemutatója, tájékoztató a
gyógyvízrõl, gyógy- és medical wellness szolgáltatásokról (fedett
fürdõ, wellness shop elõtti pihenõtér)
15.00: Szauna szeánsz – jeges felöntés (szauna udvar)
15.00: Body ball (fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.30: Aquasalsa (élményfürdõ)
JANUÁR 24. (VASÁRNAP):
10.30: Aquafitness (élményfürdõ)
11.00: Csokikrémes szauna szeánsz (szauna udvar)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: életmód tanácsadás, állapotfelmérés, vérnyomás és testzsírszázalék- és vérnyomásmérés,
zalakarosi gyógyvízbõl készült termékek bemutatója, tájékoztató a
gyógyvízrõl, gyógy- és medical wellness szolgáltatásokról (fedett
fürdõ, wellness shop elõtti pihenõtér)
11.30: Tartásjavító torna (fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Szauna szeánsz – jeges felöntés (szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (élményfürdõ)

A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy 2016. április 28május 1. között Zalakarosra látogatnak németországi partnertelepülésünknek, Puchheimnek a polgárai.
Vendégeinket családoknál szállásoljuk el.
Kérjük mindazokat, akiknek szándékuk van – a kölcsönösség
jegyében – a már 25 éve tartó kapcsolatban továbbra is részt
venni vagy újonnan belépni, azok ez irányú szándékaikat jelezzék személyesen a Zrínyi u. 2 szám alatt az I. emeleten a 2. számú irodában (Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár irodájában)
vagy telefonon (0036-30/983-3944).
Tisztelettel:
Sinkovics Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetõ
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

