Zalakaros város lapja

XXI. évfolyam 16. szám

Hamisítatlan szüreti hangulatban telt szeptember második
hétvégéje városunkban.
A szüreti idõszak nemcsak a
szõlõhegyek forgalmán, de városunk utcáin és központi terén is
érzõdött.
A szõlõsgazdák életében oly jeles idõszakról a hagyományoknak
megfelelõen Zalakaros is „megemlékezett”. Lovaskocsis-traktoros felvonulással, zenével vonultak végig a
szüreti vidámságot sugárzó mûvészeti csoportok városunk utcáin,
hogy aztán a Gyógyfürdõ téren várakozók tapsától kísérve tánccal,

2016. szeptember 22.

Szüretnek idején
TÁNCOLTAK, VERSENGTEK, MULATTAK
énekléssel vonuljanak a téren álló
színpadhoz, melyen természetesen
nagyszerû elõadásokkal is elkápráztatták a nagyérdemût. A Zöld Ág és
a Bottal-fogó együttesek, valamint a
Dalárda mellett vendég elõadóként
a galamboki és zalakomári hagyományõrzõk arattak nagy sikert.

Nagy keletje volt a zamatos helyi szõlõknek.

Horváth Lászlóné és Novák Ferenc versengenek.

A közönséget szõlõ- és borkóstolóval is várták, s idén elõször került sor hébérszívó versenyre is,
melyen most öten vállalták a megmérettetést. Novák Ferenc polgármester mellett Sylwester Lewicki,
Olesno polgármestere, Gregorz

Polak olesnoi képviselõ, valamint
Horváth Lászlóné Erzsike és Néber
Antal mutatta meg tudását, a versenyt az egyetlen hölgy nyerte.
A jó hangulatot az est további
részében zenés produkciók és utcabál garantálta.
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A MENDAN KÉRELME
A MenDan Hotel vezetése kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a szálloda bõvítési szándékáról,
az elképzelések a képviselõ-testület döntése alapján további egyeztetésre kerülnek, külsõ szakértõ bevonásával.
KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSI ÉS
BEVÉTEL NÖVELÉSI JAVASLAT
ÉS A 2017. ÉVI HELYI ADÓTÉTELEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A képviselõ-testület ad hoc bizottság létrehozásáról döntött annak érdekében, hogy a stratégiai
döntések meghozatala megfelelõen elõkészített legyen, ami az önkormányzatok finanszírozásának
módosítása következtében szükségessé vált, és hosszú távra biztosítja
az önkormányzat mûködõképességét és a fejlesztési források rendelkezésre állását.
A 2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELSÕ FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRÕL
A képviselõ-testület elfogadta Zalakaros város önkormányzata 2016. évi költségvetése elsõ
félévi teljesítésérõl szóló tájékoztatást.
A 2017. ÉVI ELLENÕRZÉSI TERV
MEGÁLLAPÍTÁSA
Figyelemmel a költségvetési
szervek belsõ kontrollrendszerérõl
és belsõ ellenõrzésérõl szóló kormányrendeletre, az alábbi területeken kerül sor belsõ ellenõrzés lefolytatására 2017. évben az önkormányzat esetében: a kontrollkörnyezet szabályszerû kialakításának
vizsgálata, a kontrolltevékenység
szabályszerû mûködésének vizsgálata, a monotoring szabályszerû
mûködésének vizsgálata, az erõforrásokkal való szabályszerû, hatékony
gazdálkodás
vizsgálata,
,ormatíva ellenõrzés (óvoda, bölcsõde). A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a pénzügyi-számviteli szabályzatok vizsgálata
BELTERÜLETI UTAK JAVÍTÁSÁRA AJÁNLATI FELHÍVÁS KIBOCSÁTÁSA
Belterületi utak felújítási
munkáira ajánlati felhívás kerül
kibocsátásra. A pénzügyi fedezetet, bruttó 15.000.000 forint öszszegben (mûszaki ellenõrzéssel
együtt) az önkormányzat a 2016.
évi költségvetés utak felújítására
rendelkezésre álló sorából biztosítja.

A szeptemberi testületi ülés
AZ ONKORMANYZAT. ZALAKAROS.HU HONLAP MÛKÖDTETÉSÉRE ÜZEMELTETÉSI SZERZÕDÉS ÉS ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT (TURISZTIKAI IS)
ELFOGADÁSA, TÁRHELYSZOLGÁLTATÁS FELMONDÁSA
A MAGYAR TELEKOM NYRT-VEL
Zalakaros város önkormányzata
honlapja tekintetében üzemeltetési
szerzõdés kerül megkötésre mind
az önkormányzati, mind pedig a turisztikai aloldalra vonatkozóan.
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE
AJÁNLATI FELHÍVÁS
KIBOCSÁTÁSA
A képviselõ-testület döntése alapján több ingatlan, többek között az
úgynevezett Probusz telek, valamint
az északi lakótelep értékesítésére kerül sor pályázati felhívás alapján.
PUCHHEIM VÁROS
MEGHÍVÁSA
A testület egyetértett azzal,
hogy a 2016. október 20-22. közötti puchheimi meghívásnak a polgármester vezetésével az önkormányzat és a szakterületek vezetõi eleget tegyenek.
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG
BÕVÍTÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a közbeszerzési eljárásokban és minden beszerzési eljárásban, melyben az ajánlatok elbírálásáról a képviselõ-testület dönt,
az ajánlattételi felhívást és ezen belül a mûszaki tartalom meghatározás véleményezését a Gazdasági-,
Városfejlesztési- és Turisztika Bizottság, valamint a Pénzügyi-, Városüzemeltetési-, Ügyrendi- és Humánpolitikai Bizottsága tárgyalja.
Ennek megfelelõen módosította a
bizottságok feladat- és hatáskörét.
A képviselõ-testület nem kívánt
tagjai közül delegálni a közbeszerzési bizottságba.
ADMINISZTRÁCIÓS, SZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁÉRT
JAVASOLT TÉRÍTÉSI DÍJ A KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZÁMÁRA
A képviselõ-testület javaslatot
fogalmazott meg a kistérség települései számára a térítési díjak vonatkozásában.

LAKÁSÉPÍTÉSI ALAP KÉPZÉSE
MUNKÁLTATÓI LAKÁSÉPÍTÉS
ÉS -VÁSÁRLÁS, VALAMINT
LAKÁSFELÚJÍTÁS, KORSZERÛSÍTÉS TÁMOGATÁSÁRA
A képviselõ-testület a közszolgálati jogviszonyban lévõk számára
kamatmentes kölcsön formájában
lakásépítés, vásárlás, felújítás, korszerûsítés támogatására 600.000
forint lakásépítési alapot állapított
meg. A felhasználása a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak alapján
lehetséges.
TÛZJELZÕ KIÉPÍTÉSE
A testület elfogadta a Zalakaros,
Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévõ mentõállomás tûzjelzõ
rendszerének felújítása tárgyában
adott VILLTEK Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 152.) bruttó 689.534
forint összegû ajánlatát.
DÖNTÉS A FORD KISBUSZ
ÁTADÁSÁRÓL
A képviselõ-testület hozzájárul a
JON 350 forgalmi rendszámú gépjármû üzembentartói jog bejegyeztetéséhez a Karos- Park Kft. nevére.
Az önkormányzat és a Karos- Park
Kft. között gépjármû-használati
szerzõdés megkötésére kerül sor.
ZALAKAROS 526. HRSZ-Ú INGATLAN (SZABADOS FÉLE ÚT)
TULAJDONJOGÁNAK
RENDEZÉSE
A Zalakaros 526 hrsz. út kizárólagos önkormányzati tulajdonba
kerülése érdekében a képviselõtestület arról döntött, hogy a közös
tulajdon megszüntetése iránti per
indítását kezdeményezi.
A TÉRFIGYELÕ KAMERÁKRA
VONATKOZÓ RENDÕRSÉGI
MEGÁLLAPODÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
Zalakaros város önkormányzata
Novák Ferenc polgármester képviseletében felkéri a Nagykanizsai
Rendõrkapitányságot, hogy kössön
együttmûködési megállapodást
Zalakaros város önkormányzatával,
az önkormányzat által Zalakaros
város területén kiépített térfigyelõ
kamerarendszert mûködtetésére és
a jogszerû adatkezelésre, a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján.

A KARD KFT. KÉRELME
Zalakaros város önkormányzat
képviselõ-testülete továbbra is biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást
végzõ Kard Kft. számára a
Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanra, valamint a gépjármûre
vonatkozó bérleti lehetõséget a korábbi feltételekkel. Valamint hozzájárul Zalakaros által az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendõ
hozzájárulás maximum 222 Ft/fõ/év
összeggel történõ emeléséhez,
mely kizárólag a személyzet bérének emeléséhez használható fel,
amennyiben a zalakarosi ügyelethez tartozó többi település önkormányzata is elfogadja a rájuk esõ
emelés összegének megfizetését.
„CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI
ASP RENDSZER ORSZÁGOS
KITERJESZTÉSÉHEZ” CÍMÛ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
Zalakaros város önkormányzata
pályázatot kíván benyújtani a
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” címû pályázati felhívásra. Az önkormányzat hozzájárul a támogatási kérelem benyújtásához és a támogatás felhasználásához. A pályázathoz saját forrást
nem biztosít, a projekt megvalósításához 100%-os támogatást igényel.
PÁLYÁZAT KIÍRÁSA A NEM
KÖZMÛVEL ÖSSZEGYÛJTÖTT
HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYÛJTÉSÉRE VONATKOZÓ
KÖTELEZÕ KÖZSZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
A képviselõ-testület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában
foglalt kötelezettsége teljesítése
érdekében pályázatot ír ki a nem
közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésére vonatkozó
kötelezõ közszolgáltatás biztosítása érdekében.
ZÁRTKERTI INGATLANOK
MÛVELÉS ALÓL KIVONT
TERÜLETKÉNT TÖRTÉNÕ
FELTÜNTETÉSE
A Zalakaros zártkert 2105/1 hrszú ingatlan kivételével javasolja a kizárólagos önkormányzati tulajdon-
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döntései
ban lévõ zártkerti ingatlanok zártkerti mûvelés alól kivont területként történõ feltüntetését.
KAROS-PARK KFT. KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGBÍZÁSA
A képviselõ-testület a Karos Park
Kft. Könyvvizsgálójának Szíjártóné
Gorza Klárát 2016. június 1. napjától –
2019. május 31. napjáig bízta meg.
BIG SHOW TIME KFT. ÉS
STUMPF JÓZSEF KÉRELME
ZALAKAROS, 293 HRSZ.-Ú
INGATLAN (VOLT „PROBUS
TELEK”) HASZNÁLATI JOGÁVAL KAPCSOLATBAN
A képviselõ-testület javaslatot
tett a szórakoztatási célú bérbeadás helyszínének újragondolására.
Erre a célra pályázat kiírására a
behiáki terület vonatkozásában, alkalmas helyszínen kerüljön sor.
PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS CÉLÚ
TÜZELÕANYAG VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÕ TÁMOGATÁSRA
A vonatkozó pályázat benyújtásáról született döntés.
BURSA HUNGARICA
Zalakaros város önkormányzata
csatlakozási szándékát fejezte ki a
Bursa Hungarica pályázathoz.
Városháza információ

NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 233/2016. (VII. 5.) KE határozatában az Országgyûlés 8/2016.(V.10.)
OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 2016. október 2. napjára tûzte ki a következõ kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?”
Zalakaros városban a 001. számú szavazókör helye megváltozott. A választópolgárok a Városi
Könyvtár, Liget u. 28. szám helyett a Hegyalja u. 40. szám alatt található Civil Házban adhatják le
szavazataikat. A 002. számú szavazókör helye (Kerékpáros Központ, Gyógyfürdõ tér 10.) változatlan maradt.
A 2016. október 2. napjára kitûzött országos népszavazás eljárási határidõinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítõ megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. Az értesítõt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkezõ választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja
átjelentkezési kérelmét.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésõbb
– 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy
– 2016. október 2-án, legkésõbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
A kérelemnyomtatványok kitölthetõk a Nemzeti Választási Iroda honlapján, www.nvi.hu.
Választási Bizottság
A választási bizottság megbízott tagját legkésõbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni.
Kampány
A népszavazási kampányidõszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2án nem folytatható.
2016. október 2-án választási gyûlés nem tartható.
2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végzõ személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületbõl kilépõk megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.
Zalakaros, 2016. augusztus 11.
Szabóné dr. Csányi Mariann sk.
HVI vezetõ

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel
invitáljuk településünk
62 éven felüli lakóit
a 2016. október 9-én
(vasárnap), 14.30-kor kezdõdõ,

KÖZLEMÉNY
Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak körérõl szóló 9/2016. (VI. 28.) IM. rendelet 10. §. (2) bekezdés c.)
pontjában megfogalmazottaknak megfelelõen közzéteszem a Helyi Választási Iroda címét, a Helyi választási Iroda vezetõjének nevét.
A Helyi Választási Iroda  Címe: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.

az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
TARTANDÓ

Vezetõje: Szabóné dr. Csányi Mariann  Tel.: (93) 540-062  E-mail: jegyzo@zalakaros.hu

IDÕSEK NAPJÁRA.

Helyettese: Tótivánné dr. Kulcsár Edina  Tel.: (93) 340-100/125. mellék  E-mail: human@zalakaros.hu

Novák Ferenc polgármester

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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Tartalmas kikapcsolódást kínálnak
A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A VÁROSI KÖNYVTÁR MINDEN VÁROSLAKÓT VÁR
Mozgalmas nyarat hagyott
maga mögött a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Sinkovics
Norbert igazgató megítélése szerint. A kulturális rendezvények
szervezésén túl feladataik között
szerepelt a Kertmozi üzemeltetése. A létesítmény egy év kihagyás után ezen a nyáron ismét,
összesen 75 napon keresztül mûködött.
– A két és fél hónap alatt öszszesen 91 filmet vetítettünk 2 D
minõségben, 5.1-es digitális technikával. A mozizási igényt jelzi,
hogy ebben a szezonban 3.518 fõ
váltott jegyet a filmekre. Hétvégén dupla vetítésekkel vártuk az
érdeklõdõket. Igény merült fel
korábbi kezdési idõpontra, de sajnos a Kertmoziba beszûrõdõ
fényviszonyok miatt jó minõségû
film vetítésére korábban nincs lehetõség. Az épületben a nézõk
komfortérzetének növelése érdekében büfét is üzemeltettünk. Elsõsorban premier filmeket igyekeztünk vetíteni a filmforgalmazók javaslata alapján, de hamar kiderült, hogy Zalakaroson fõként
az animációs filmekre, családi filmekre kíváncsiak a nézõk. A Közösségi Ház munkatársai ennek
alapján állították össze a mozimûsort, a nagyobb nézettségû filmeket többször is mûsorra tûzték. A
legnagyobb létszámban A Jégkorszak: A nagy bumm címû animációs filmet tekintették meg a nézõk, aznap 230-an váltottak jegyet
erre az elõadásra – ecsetelte a tapasztalatokat a vezetõ.
– A mesefilmeken kívül nagy
népszerûségnek örvendtek a vígjátékok is, valamint premier filmjeink közül a Tarzan legendája címû film bizonyult a leglátogatottabbnak. A „kertmozizás”-nak
még mindig megvan a sajátos,
egyedi hangulata, ami a zalakarosi
lakosokon túl az itt üdülõ vendégeknek is szórakozást nyújt, egy
plusz programot jelent.
A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetõje elmondta: próbálják kiaknázni a
Kertmoziban rejlõ lehetõségeket a
mozifilmek vetítésén túl is. Zenéstáncos rendezvények, musical, bábszínházi elõadások számára adható
bérbe az épület, ezzel élni is szeretnének a késõbbiekben, amennyiben a kertmozi mûködése ezt meg-

engedi. Idén nyáron a Kertmoziban
plusz programként már láthattunk
hastánc bemutatót a Zhafira Táncstúdió elõadásában, a Kaposvári
Roxinház örvendeztetett meg min-

kozások tartása gyermekek részére.
– Büszkék vagyunk arra, hogy
mûvészeti csoportjainkat gyakran
hívják külföldi fellépésekre is,
szeptember 16-án a Rügyecske

ket a Dzsungel könyve címû musicellel, és a kicsik kedvében járva a
Micimackó címû bábszínházi elõadásnak is helyet adtak.
A Kertmozi volt a színtere a Kulturális Egyesület szervezésében zajló Folklórestnek is, melynek lebonyolításában a Közösségi Ház munkatársai nyújtottak segítséget. A
fellépés után a meghívott nedeliscei tánccsoportot a Bottal-fogó
Táncegyüttessel közösen vendégül
láttuk a Civil Házban. A Közösségi
Ház szervezésében a Kertmoziban
rendezték meg július 15-én a Város
Napjának ünnepi mûsorát is.
– A lakosság körében nagy sikere volt a 2016. szeptember 8-án
a Kertmoziban tartott vásárnak.
Korábban erre a Mûvelõdési Házban gyakrabban volt lehetõség,
most újra megpróbáljuk „visszacsábítani” az árusokat és a Kertmozit ajánljuk fel lehetséges árusítási helyszínként.
A Civil Házról sok szó esett fentebb; nos, az épület élete sem volt
unalmas nyáron: a DalárdaVegyeskar és az Ezüst Klub heti
rendszerességgel tartott itt összejöveteleket, s a helyi fiatalok is
gyakran összegyûltek itt.
Sinkovics Norbert felhívta a figyelmet arra: a Civil Ház bérbe is
vehetõ, hiszen az alkalmas családi
rendezvények, összejövetelek megtartására. Ha valakinek ilyen igénye
merülne fel, bátran hívja a Közösségi Ház munkatársait. Terveik között
szerepel a téli idõszakban havi
rendszerességgel kézmûves foglal-

Tánccsoport (képünkön) Starseben a Nemzetközi Gyermek Folklórfesztiválon lépett fel, 2016. október 15-én pedig a Zöld Ág mûvészeti csoport fog mûsort adni
Nedelisceben, a helyi Termény
Fesztiválon. Október 9-én tartjuk
az Idõsek napját, amelyre ezúton
is szeretettel várjuk településünk
minden 62 év feletti lakosát.
Az intézményvezetõ azt is elmondta: idén egy pályázat segítségével sikerül új szobrot állítani, a
Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola elõtt a
kopjafa helyett egy új emlékmû felállítására kerül sor az „az 56-os októberi forradalom és szabadságharcban” résztvevõk emlékére. Ennek felavatása természetesen október 23-án lesz, amelyre mindenkit
szeretettel várnak. Még az idei évben sor kerül a Hõsök terén található I-II. világháborús emlékmû felújítására is, amelynek költségét szintén nyertes pályázatból tudják finanszírozni.
A hagyományokhoz híven idén
is megrendezik a gyerekek részére
a Mikulás ünnepséget, ahol sok
meglepetés várja majd az apróságokat. A Nõi Énekkar decemberben Adventi Koncertet tart, amely
a karácsonyi ünnepre segít ráhangolódni.
A Közösségi Ház programjai
mellett gazdag rendezvénysorral
vár mindenkit e hónaptól a városi
és iskolai könyvtár is.
– Ebben a tanévben is megtartjuk nagy programjainkat. A Ma-

gyar népmese napja, az Országos
Könyvtári Napok, a Zalai Gyermekkönyvhetek, a Tökös nap, a
Mézes est, a Móra-napok könyvtári verseny és a Magyar költészet
napja színvonalas kikapcsolódást,
töltekezést ígér most is – árulta el
Horváthné Nagy Elvira könyvtár vezetõ.
Mint mondta: a nagy érdeklõdésre való tekintettel minden hónapban tartanak kézmûves foglalkozást.
– Lesznek levelezõs, olvasásra
késztetõ játékaink, csoportos foglalkozásaink. Szeretnénk a fõ
programokra invitálni a felnõtt
könyvtárhasználókat is. Kacérkodunk egy számítógép-internet
használói tanfolyammal felnõtteknek, elsõsorban az idõsebb
korosztálynak. S ha sikerülne a
nyári idõben, egy olvasótábor is
már régi vágyunk.
Aki részletesebben szeretne
olvasni
a
terveinkrõl,
a
www.intezmenyek.zalakaros.hu
honlap, könyvtári intézményegység tervezett programjaink menüjében a tanéves tervekrõl, az
események menüben, pedig az
aktuális hónap rendezvényeirõl
tájékozódhat.

Megköszö
A rendõrség munkatársai
idén immár 12. alkalommal tartottak kortárs segítõ tábort fiataloknak, akik aztán a nyári
idõszakban városunkban és
Nagykanizsán, mindkét településen a strandon teljesítettek
szolgálatot. Munkájukat a közelmúltban hivatalosan is megköszönték.
Huszonöt diák végezte el az
egy hetes képzést, majd a
szünidõben a két város strandján segítették a rendõröket és
a vendégeket. Az adatok azt
mutatják, hogy eredményesen
dolgoztak. A kanizsai strandon
egy bûncselekmény történt a
szolgálati idejük alatt, Zalakaroson pedig egy sem.
„Akik eljönnek, azok elvárják, hogy amellett, hogy
profi szolgáltatásokat kapja-
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Az adományok mindig jó helyre jutnak
AZ ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT SZÁMÍT A TÁMOGATÁSUNKRA
Egy német házaspár adakozásának köszönhetõen rengeteg
hasznos holmit juttathat el a közeljövõben a Szociális Alapellátó
Szolgálat a hozzá tartozó települések rászorultjai részére.
Az adomány valóban hasznos,
hiszen bútorok, ágynemû, konyhai
eszközök, egyéb lakás felszerelési
és -használati tárgyak találhatók
benne, melynek igazán nagy hasznát tudják venni a családok.
A központ már hozzá is fogott
az adományok szétosztásához –
tudtuk meg Csönge Jusztinától, a
szolgálat vezetõjétõl.
– Rendszeresen járunk az illetékességünkhöz tartozó kilenc település rászoruló, hátrányos helyzetben élõ családjaihoz, így tisztában vagyunk azzal, kinek mire volna nagyon nagy szüksége. Tudni
kell, hogy õk nem azért kerültek
nehéz élethelyzetbe, mert mondjuk nem szeretnének élni a munka
ajánlatokkal. Akiknek mi adományokat gyûjtünk, õk tõlük független okok miatt élnek nehéz körülmények között, és valóban örömmel fogadják a felajánlásokat.
Minden alkalommal, mielõtt kivinnénk a holmikat hozzájuk,

megkérdezzük, elfogadják-e azt, s általában pozitívan, sõt
nagy örömmel fogadják az adományt.
A jelenlegi szállításban a Karos-Park
Kft-tõl rengeteg segítséget
kapunk,
amit ez úton is köszönünk.
Csönge Jusztina elmondta: bármilyen
adományt szívesen
fogadnak, a kérésük
az, hogy ezeket a családsegítõ épületébe juttassák el, a Zrínyi utca 2.
szám alá, ahonnan õk a megfelelõ
helyekre tudják továbbítani azt. Az
adományokat egész évben folyamatosan fogadják, iskolai holmiknak (táska, tolltartó, tornazsák), írószereknek, ruháknak, cipõknek,
konyhafelszerelésnek, használt bútornak egyaránt örülnek.
– Van olyan kisgyermek a körzetünkben, akinek semmi más vágya nincs, mint, hogy egy csomag
színes ceruzát kaphasson, meg papírt, mert nagyon szeret rajzolni.
Higgyék el, nekik ez nagyon sokat
jelent, sokszor nem is gondolnánk, mennyit...

önték a munkájukat
nak a fürdõn, megkapják a
gyönyörû települési környezetet a rengeteg virággal, amellett elvárják, hogy biztonságban legyenek nálunk. A kortárs segítõk ehhez nagyban
hozzájárulnak és nagyon fontos számunkra a jelenlétük a
fürdõn” – hangsúlyozta Czirákiné Pakulár Judit, Zalakaros alpolgármestere.
S hogy mit csináltak a kortárs
segítõk? Huszonhárom elcsatangolt gyermek keresésében segítettek, kiosztottak 1600 szórólapot, 364 esetben figyelmeztették az autótulajdonosokat
nyitott gépkocsi vagy lehúzott
ablak miatt, tizenegyszer pedig
gyanús személyt jelentettek a
rendõröknek. Emellett pedig
sokszor adtak információkat a
hozzájuk fordulóknak. Az idegenforgalmi szezonnal azonban

nem ért véget a kortárs segítõk
munkája.
„A kortárs segítõknek ez volt
a vizsgafeladat. Innentõl kezdve
jó esetben három évig együtt
dolgoznak velünk. Havi egy alkalommal találkozunk velük,
amikor további képzést kapnak,
részt vesznek különbözõ programjainkon. A következõkben
például a halottak napi négy napos ünnepen járõröznek velünk
a temetõk környékén és figyelnek a nyitva hagyott autókra” mondta Dr. Molnár József Kanizsa rendõrkapitánya.
A Zöldtáborban tartott nyárzáró rendezvényen jutalmazták
is a kortárs segítõket. A támogatók felajánlásaiból ajándékcsomagot kaptak a legjobban
teljesítõ diákok.
Kanizsa Újság/Karosi Krónika

A szolgálatvezetõ elmondta: az
élelmiszer adományokat is szívesen
veszik, bár nagyon szeretnék, ha
idén is sikerülne közösen megrendezniük a Zalakarosi Futrinkákkal
az adventi jótékonysági futóversenyt, annak ugyanis tavaly is óriási
sikere, még inkább komoly eredménye volt.
– Rengeteg élelmiszer gyûlt öszsze, hatalmas örömöt tudtunk szerezni sok-sok családnak karácsony
elõtt. Nem árulok el titkot azzal,
hogy egy hasonló jótékonysági akciót mi magunk kevesebb sikerrel
tudnánk meghirdetni; egy verseny
jóval nagyobb körzetbõl vonzza a
résztvevõket, szélesebb kört mozgat meg, szerintem az is pozitívum, hogy nevezési díj helyett
tartós élelmiszerrel lehet indulni,
egyszóval mi most is, ezúton is hálásak vagyunk a futók támogatá-

sáért, s bízom benne, hogy idén is
sikerül ezt a jótékonysági futást
megszervezni.
A Szociális Alapellátó Szolgálat
mûködésében bekövetkezett és jövõ évre tervezett változások miatt
a 2017-es esztendõt még nehéz tervezni – árulta el Csönge Jusztina -,
de nagyon szeretnék, ha a körzetükbe tartozó iskolákban lelki segítségnyújtó „szolgálatot” is tudnának
indítani. Sok olyan általános iskolás
korú gyermek van, aki nem tudja,
vagy nem akarja, esetleg nem meri
kérdéseit, szorongásait, kétségeit
megosztani másokkal, de szívesen
leírná azokat jeligével ellátott levélben, s így a szolgálat is könnyebben
tudna bizonyos problémákban segítséget nyújtani. A szolgálatvezetõ
bízik benne, hogy a jövõ tanévtõl
ezt a lehetõséget fel tudják ajánlani majd a gyerekeknek.

Tisztelt Választópolgárok!
Zalakaros Város Önkormányzata elutasítja a kötelezõ betelepítési kvótát. A kötelezõ betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen –
mindezt errõl szóló, 11/2016 (I. 28.) határozatában képviselõ-testületünk is leszögezte, döntésérõl Magyarország Kormányát is tájékoztatta.
A testület arra is felkérte akkor a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelezõ betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!
2016. október 2-án Önök, mi mindannyian dönthetünk arról,
hogy egyetértünk-e a rank szabni kívánt kötelezõ betelepítéssel, elfogadjuk-e a kötelezõ betelepítési kvótát, vagy elutasítjuk azt.
Magyarország és a magyar emberek védelme érdekében kérek minden választópolgárunkat, hogy vegyenek részt az október másodikai népszavazáson és lelkiismeretük, saját és hazánk
érdeke, jövõje szerint, felelõsen, megfontoltan döntsenek!
Novák Ferenc
polgármester
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Védnöki táblával büszkélkedhet szeptember 8-tól a Szilágyi
Cukrászda, mely városunkban elsõként vehetett át ilyen jellegû
szakmai elismerést.

Városunkban elsõként

A Somogyi, a Veszprémi és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák 2002-ben hozták létre a három megyében és a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetben található
vendéglátóhelyek minõsítésére és
népszerûsítésére szolgáló Kamarai
Védnöki Tábla rendszert, amelyben
azóta már közel 120 minõsített, kiváló szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely mûködik, három kategóriában:
étterem, cukrászda, kávézó
és koktélbár.
A kamarák
tájékoztatása
szerint a Kamarai Védnöki
Tábla célja a
korrekt, színvonalas vendégmarasztaló
üzletek
szakmai elismerése
és
népszerûsítése, valamint a
vendéglátóipari szolgáltatások minõségének javítása, annak magas
szinten
tartása, továbbá a vendégek
tájékozódásának segítése.
A Kamarai
Védnöki Táblával rendelke-

KAMARAI VÉDNÖKI TÁBLA A SZILÁGYI CUKRÁSZDÁNAK
zõ vendéglátóhelyek minõségi
vendéglátóipari szolgáltatást nyújtanak, felettük a védnöki tábla
rendszert mûködtetõ három kereskedelmi és iparkamara szakmai
védnökséget vállal.
A pályázó üzleteknek komoly

minõsítési rendszernek kell megfelelniük, ennek szempontjait a három megye gyakorló vendéglátós
szakemberei dolgozták ki.
– A jelentkezés a minõsítésre
önkéntes – szögezte le Szirmai Judit, a Szilágyi Testvérek Kft. ügyvezetõje –, mi azonban úgy gondoltuk, a vendégek visszajelzései és
elismerõ szavai mellett fontos a
szakma véleménynyilvánítása is,
ezért döntöttünk a jelentkezés
mellett. A minõsítés folyamata
úgy zajlik, hogy a jelentkezõ elvégzi üzlete önminõsítését, ezt
követõen az üzletben a másik két
megyébõl érkezõ független háromfõs értékelõ csoport próbafogyasztás keretében, bejelentkezés
nélkül érkezve gyõzõdik meg a
szempontok teljesülésérõl és végzi el a vendéglátó üzlet minõsítését. Az önminõsítés során úgy
ítéltük meg, hogy mi megfelelnénk a szakmai elvárásoknak, így
csak megerõsödött bennünk a jelentkezés szándéka. A kamara
képviselõi valóban teljesen váratlanul érkeztek mindkét (nagykanizsai és zalakarosi) cukrászdánkban, egészen addig nem is tudtuk,
hogy õk minõsítés céljából tartózkodnak nálunk, amíg maguk el
nem árulták.
Szirmai Judit elmondta: a próbavásárlás alkalmával rengeteg tényezõre figyeltek: a kitáblázottságra, a
cukrászda környezetére, a parkolóhelyekre, a cukrászda külsõ megje-

Zalakaros a negyedik
VÉGET ÉRT AZ ÉV FÜRDÕJE SZAVAZÁS
Negyedik helyen zárta az Év Fürdõje internetes szavazási versenyt a Zalakarosi Fürdõ Miskolctapolca, Gyula és Sárvár után. A szavazás augusztus 31-én zárult, a
fürdõk három kategóriában versenyeztek egymással . A legnagyobb és
legismertebb, valamint nagyvárosokban található fürdõk "Az Év Fürdõje
2017" kategóriában, a regionálisan ismert fürdõk "Az Év Feltörekvõ Fürdõje 2017", míg a kis településeken található kis fürdõk "A Helyiek Kedvenc
Fürdõje 2017" kategóriákban indulhattak. Mindhárom kategóriában a legtöbb szavazatot szerzõ fürdõ nyert.
A szavazást a termalfurdo.hu indította. Az Év Fürdõje szavazás további helyezettjei: 5. Saliris Resort Gyógy és Wellness Fürdõ Egerszalók, 6. Harkányi Gyógy- és Strandfürdõ – Harkány, 7. Egri Termálfürdõ – Eger, 8. Hévízgyógyfürdõ és Szent András Kórház – Hévíz, 9. Napfényfürdõ
Aquapolis – Szeged, 10. Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum – Bükfürdõ,
11. Zsóry Gyógy- és Strandfürdõ – Mezõkövesd, 12. Kehida Termál Gyógyés Élményfürdõ – Kehidakustány, 13. Aquaworld Resort Budapest, 14.
Aquaticum Debrecen, 15. Virágfürdõ Kaposvár.

lenésére, a terítékre, a felszolgálásra, a nyugtaadásra, de még a mosdók állapotára, felszereltségére is.
Minden tényezõ pontot ért, összesen 100 pontot lehet elérni a minõsítés során, s 80 ponttól jár a védnöki tábla az üzletnek.
A rangos elismerés nem szól
azonban örökös idõre, a védnöki
táblás üzletek legalább kétévente
utóellenõrzésen esnek át, s amenynyiben a színvonalban az ellenõrök
romlást tapasztalnak, a táblát viszszavonhatják.
A Kamarai Védnöki Táblát elnyert vendéglátó üzletek névsorát
a kamarák saját kiadványaikban
megkülönböztetett módon megjelenítik és azon túl is széleskörûen
népszerûsítik, ez kétségtelenül hatalmas elismerés és reklám az ezzel
rendelkezõ vendéglátó egységnek.
– Öt éve vezetjük testvéremmel, Dobrádi Mónikával a
zalakarosi, illetve most már a
nagykanizsai üzletünket is. Büszkék vagyunk arra, hogy a szakma
is érdemesnek tartott minket az
elismerésre, de valójában ez az elismerés nem pusztán az elmúlt öt
év munkájának szól. A Szilágyi
Cukrászda közel negyven éve mûködik (jövõre ünnepeljük a negyedik ikszet), az elismerésben nagyon nagy része van szüleinknek,
családtagjainknak is. Úgy érzem,
munkájuk, közös munkánk, ez a
cukrászda megérdemelte ezt a
fajta nyilvánosságot és minõsítést.
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A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság toborzó csoportjai az elmúlt héten személyesen tájékoztatták a határvadász-képzés iránt
érdeklõdõket, amelynek során
Nagykanizsán, Zalakaroson és
Hévízen jelentek meg.

Határvadász-képzés indul

A rendõrségen közfoglalkoztatottként dolgozó, érettségivel rendelkezõ munkatársaknak 2016.
szeptember 14-én állománygyûlésen, részletesen mutatták be a jelentkezés feltételeit.
A megyei rendõr-fõkapitányság
minden lehetõséget megragad, hogy
a magukban elhivatottságot érzõ,
rendõri szolgálatra kész polgárok a
jelentkezéshez szükséges információkat és segítséget megkapják.
A rendõrök a konkrét elhatározással érkezõ érdeklõdõknek a jelentkezési egységcsomagot is átadják, amelynek kitöltéséhez is segítséget nyújtanak. A határ és a haza
védelmére minden cselekvõképes,
érettségivel rendelkezõ 18. életévét
betöltött magyar állampolgár jelentkezhet, aki a felvételi követelményeknek megfelel.
Részletek a www. police.hu/a-rendorsegrol/ kepzes/toborzas oldalon.

Sorsolások – sportesemények
Nemcsak a labdarúgóink kezdték meg a 2016/2017. évi bajnokság küzdelmeit, hanem az NB IIes tekézõink és a megyei bajnokságban szereplõ asztaliteniszezõink is. Az elsõ fordulók eredményeit és az õsz hátralévõ mérkõzéseinek idõpontjait közöljük ezúttal.
TEKE: Tekézõink továbbra is az
NB II. Dél-nyugati csoportjának küzdelmeiben vesznek részt. Az elsõ
fordulóban idegenben mindössze 1
fán múlott a pontszerzés, míg a második fordulóban hasonló izgalmak
közepette 3 fa különbséggel szerezte meg a gyõzelmet csapatunk.
Halogy SE – Zalakaros TSE 5-3
(2590-2589)
Legjobb dobóink: Szûcs Lajos
480 fa, Tóth Attila 449 fa, Vékony
Zsolt 434 fa.
Zalakaros TSE –NK Teke SE 6-2
(2507-2504)
Legjobb dobóink: Fischer István
433 fa, Vékony Zs. 433 fa, Tóth A.
432 fa.

Hátralévõ mérkõzések:
2016.09.18. 10.00 Soproni Turris
SE – Zalakaros TSE, 2016.09.25.
9.00 Zalakaros TSE – Lovászi Bányász SK, 2016.10.02. 15.00 Kondorfa SE – Zalakaros TSE,
2016.10.30. 9.00 Zalakaros TSE –
Horváth-Gravitáció
TKSE,
2016.11.05. 12.00 Petõháza SE –
Zalakaros TSE, 2016.11.13. 10.00
Scarbantia SE – Zalakaros TSE,
2016.11.20. 9.00 Zalakaros TSE –
Bázakerettye SE, 2016.11.26. 10.00
TK Resznek SE – Zalakaros TSE,
2016.12.04. 9.00 Zalakaros TSE –
Sárvári Kinizsi Kékgolyó.
ASZTALITENISZ: A Zalakaros és
Térsége SE csapata címvédõként a
megyei osztály küzdelmeiben vesz
részt, folytatva veretlenségi sorozatát, az elsõ mérkõzését megnyerte.
Zalakaros és Térsége SE –
Csömödér-Kissziget KSE 14-4
Gyõztek: Kovács Antal (4), Nagy
Zoltán (3), Zsiga László (3), Kocsis

Dénes (2) Kocsis – Kovács, Nagy –
Zsiga.
Hátralévõ mérkõzések:
2016.09.15. 18.00 Rédics Község
SE – Zalakaros TSE, 2016.09.20.
18.00 Hévíz SK III. – Zalakaros TSE,
2016.09.30. 18.00 Zalakaros TSE –
Z+D Cserszegtomaji SK, 2016.10.07.
18.00 Gyenesdiási ASE II - Zalakaros
TSE, 2016.10.14. 18.00 Zalakaros TSE
– Zalakomár ESE II., 2016.10.28.
18.00 Zalakaros TSE – Kanizsa Sörgyár SE IV., 2016.11.11. 18.00
Zalakaros TSE – Kanizsa Sörgyár SE
III., 2016.11.18. 18.00 Zalakaros TSE –
Kanizsa Sörgyár SE II., 2016.11.24.
18.00 Zalavíz SE I. – Zalakaros TSE,
2016.11.30. 18.00 Zalavíz SE II. Zalakaros TSE.

KEDVES KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK!
Könyvtárunk a nyári nyitva
tartás után a következõ
idõpontban várja Önöket:

A könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: 12.00–16.30,
Kedd: 12.00 –17.00,
Szerda:
9.30–10.30 és 12.00–17.00,
Csütörtök: 12.00–17.00,
Péntek: 12.00–16.30,
Szombat: páratlan héten:
9.30–11.30.
Elérhetõség:
Zalakaros, Liget u. 28.
Telefon: 30/ 631-1526
email: konyvtar@zalakaros.hu;
zkaroskonyvtar@gelkanet.hu
Honlap:
intezmenyek.zalakaros.hu

A SPORTOLJ ÉS NYERJ” AKCIÓ TERVEZETT 2016. ÉVI RENDEZVÉNYEI:
• 10. 08. vagy 15.: II. program: õszi gyalogtúra és gesztenyesütés Parkerdõ
• 11. 19.: III. program: Vizi sportok - Élményfürdõ
• 12. 10.: IV. program: Luca Napi sportjátékok – Tornaterem
Várunk minden gyermeket, felnõtt családtagokkal együtt!

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
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