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Zalakaros az Utazás Kiállításon
A SZAKMA ÉS A SAJTÓ ELÕTT
A balatoni régió standján jelent meg városunk az idei, 39.
Utazás Kiállításon, mely a turisztikai szakma kiemelt rendezvénye hazánkban.
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje
elmondta: a régiós gondolkodás
erõsítése érdekében döntött a turisztikai egyesület és a Gránit
Gyógyfürdõ a közös stand kialakítása mellett, hiszen az egyesület
egyik fontos céljának tartja a régiós

A guruló zongora Zalakarosra hívta fel a figyelmet.

Bringaexpo.
összefogás gyakorlati megvalósítását is. Mindezek mellett Zalakaros a
Magyar Fürdõvárosok Szövetségé-

nek standján is reprezentálta magát, valamint a Tour de Zalakaros
rendezvényt a kiállítással párhuzamosan megrendezett Bringaexpon
is bemutatták, a Teker Egyesülettel
közös megjelenés keretében.
– Zalakaros az információs anyagok mellett nyereményjátékkal, a
városi rendezvényekrõl már jól ismert „sétáló zongorával”, valamint
gasztronómiai bemutatóval is fel-

A szakmai napon városunk képviselõi is részt vettek.

hívta magára a figyelmet a kiállításon – jelezte Kovács Szabolcs. – A
szakmai napon a régió minden
résztvevõjével sikeres bemutatkozáson lehetett túl a város, emellett
több utaztatóval is folytak tárgyalások, s a Bringaexpo-beli bemutatkozás is nagyon sikeres volt.
Városunkat a szakmai napon
Novák Ferenc polgármester és
Czirákiné Pakulár Judit alpolgár-

mester
képviselte,
valamint
Benkõné Gulyás Edit és Horváth
Vencel képviselõk is részt vettek a
nyitó napon, melyen a kiállítók a
turisztikai szakma képviselõi és a
sajtó számára mutatták be anyagaikat. Városunk elsõsorban az új
öko-part és termáltó beruházást
tárta a közönség elé, valamint a
Zalakarosi Fürdõ csúszdapark bõvítésérõl tájékoztatták a közönséget.

A térség gasztronómiai kínálatából is nyújtottak ízelítõt a kiállításon.
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város hulladékgyûjtésével, szállításával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk:
A Zalaispa Nonprofit Zrt.-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerzõdés alapján a háztartási és
háztartás jellegû szilárd hulladék rendszeres gyûjtése, szállítása

november 1-tõl április 30-ig heti egy alkalommal (hétfõn)
május 1-tõl október 30-ig heti kettõ alkalommal (hétfõn, pénteken) történik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalaispa Nonprofit Zrt. a 2016. évben
is folytatja a háztartásokban keletkezõ mûanyag, papír és fémhulladékok házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtését.
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,
a karton- és újságpapírokat 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 fajtánként külön-külön gyûjtött hulladékkal teli zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig kérjük, helyezzék ki.

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

MIKOR ÉS HOGYAN SZÁLLÍTJÁK EL?
A szelektíven gyûjtött hulladékot az
alább megjelölt szombati napokon szállítják
el:
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.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szelektív gyûjtésre szolgáló 120 l-es emblémás
sárga színû zsákok a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 7-es irodájában térítésmentesen is átvehetõk.
A településen lévõ szelektív hulladékgyûjtõ szigetek tehermentesítése érdekében tisztelettel kérjük a lakosságot,
hogy amennyiben tehetik, úgy a házhoz
menõ szelektív hulladékgyûjtést szíveskedjenek igénybe venni.

Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén

FELHÍVÁS

2016. március 19-én (szombaton)
HÁZTARTÁSI LIM-LOM
gyûjtése történik.

március 19-én, szombaton reggel 7 óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító gépjármû haladási útvonala mentén.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és
faágat, elektronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék, gyógyszer, autógumi)!

2016. március 19-én elektronikai hulladék (TV, hûtõ, háztartási kisgépek), valamint
személygépkocsi autógumi gyûjtése is történik.

Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat

Kérjük, hogy ezen hulladékokat március
19-én reggel 7 – 10 óra között helyezzék el ki-

Fontos! A gyûjtõzsákba egyéb, akár
mûanyagból, akár fémbõl készült
tárgy (pl: virágcserép, törött edény, játék, írószer, bútor) ruhanemû, elektronikai tárgy és háztartási szemét nem
kerülhet!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a zöldhulladékot a volt TSZ major területén
(Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen kialakított
zöldhulladék tárolására szolgáló, kerítéssel
körbezárt területen lehet elhelyezni.
A zöldhulladék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás az ideiglenes
tárolóhely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz hétfõtõl szombatig 8 és 16 óra
között.
A zöldhulladékot külön válogatva lágyszárú és fás szárúként kell betárolni, ezért
kérjük a lakosságot, hogy már a gyûjtéskor külön kezeljék, így nem okoz gondot a
helyszínen történõ szétválogatás.
Zalakaros környezete érdekében tett
intézkedéseiket elõre is köszönjük.

zárólag a Zalakaros, Jegenye sor 8. szám
alatti Tûzõrség belsõ parkolójában ideiglenesen kialakított gyûjtõhelyen!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a Településgondnokság fokozottan ellenõrizni fogja.
Amennyiben a hulladék lerakása nem a
kijelölt idõben és helyen történik, az szabálysértési eljárást von maga után.

Zalakaros Város Önkormányzata
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Ismét bizalmat szavaztak a parancsnoknak
ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ TAGGYÛLÉS
Egyhangú szavazással Szörcsök
Szilárdot választotta a Zalakarosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület a civil
szervezet
parancsnokának.
Szörcsök Szilárd ezzel ismételt bizalmat kapott a tagságtól, hiszen a
parancsnoki teendõket korábban is
õ látta el.

A választásra az egyesület taggyûlésén került sor. A jelenlévõk
több kérdésben is állást foglaltak a
továbbiak során.
Novák Ferenc polgármester tájékoztatta az elnökséget arról, hogy
ismét meghirdetésre kerül a civil
alap pályázat; az elnökség egyhan-

TÁJÉKOZTATÁS A HÁZIORVOS
RENDELÉSI IDEJÉRÕL
Háziorvosi ellátás:
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2015. december 1. napjától a
tartós helyettesítési rend megszûnik, így Zalakaroson minden hétköznap elérhetõ a háziorvosi ellátás. Dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos
vállalkozóként vette át a zalakarosi körzet praxisának mûködtetését
az önkormányzattól. A rendelési idõ az alábbiak szerint alakul:
hétfõ: 8.00–11.00, kedd: 12.00–15.00
szerda: 8.00–11.00, csütörtök: 14.00–18.00
péntek 8.00 – 11.00

Tisztelt Ügyfelünk!
Folyamatos korszerûsítést hajtunk végre hálózatunkon.
A tervszerû beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen a vezeték idõszíkos feszültség-mentesítése. A
szükséges munkálatok elvégzésének érdekében:
2016. március 29-én, 30-án és 31-én
8 órától várhatóan 16 óráig
Zalakaros
Újfalu és Újmajor teljes területén
Közületek: Önkormányzat (Hulladékudvar 051 hrsz.), T-Mobile,
Telenor, Vodafone

áramszünet lesz.
A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!
A balesetek megelõzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy az áramszünet ideje alatt
hálózathoz csatlakoztatott áramfejlesztõt használni csak az E.ON-nal megkötött - a leválasztás
feltételeit tartalmazó - üzemviteli megállapodás elõírásai szerint szabad. Ezzel kapcsolatos
bejelentéseit a 06-93/503-533 telefaxon
várjuk. A tervezett üzemszünetekrõl internetes oldalunkon tájékozódhat: www.
eon-deldunantul.com

gúan megszavazta, hogy az egyesület nyújtsa be pályázatát, melynek tartalmát ez elnök állítja össze.
Határoztak arról is, hogy felülvizsgálják a kint lévõ tagsági igazolványokat és újakat készíttetnek, illetve felülvizsgálta a taggyûlés az
egyesület tagsági jogviszonyait is.

Részvéttel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Nagy Ferenc tagtársra, aki hosszú évtizedekig volt
tagja az önkéntes tûzoltóságnak.
Elhangzott: az egyesület a halálesettel, illetve több tag külföldi tartózkodása miatt ez évben egyelõre
23 fõvel mûködik tovább.

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TÉRÍTÉSI
DÍJÁNAK VÁLTOZÁSA
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2016. február 9-én
tartott ülésén tárgyalta a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának csökkentését 250 Ft-ról 180 Ft-ra. A változtatást
2016. február 15. napjától Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2015. (II. 26.) számú rendeletének módosítása léptette hatályba. A csökkentést 29/1993. (II. 17). Korm. rendelet 13§. módosítása indokolja:
2015. 12. 31.-ig hatályos rendelet szövege szerint: „A házi segítségnyújtásban részesülõ által havonta fizetendõ személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idõ szorzata alapján kell kiszámítani.”
2016. 01. 01.-tõl hatályos módosítás alapján: „A házi segítségnyújtásban részesülõ által havonta fizetendõ személyi térítési
díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idõ szorzata alapján kell kiszámítani.”
A kettõ között jelentõs különbség, hogy az ellátottak
2015.12.31.-ig a lakáson végzett tevékenységért fizettek, de ettõl az évtõl minden tevékenységért fizetniük kell, azokért is,
amelyeket a gondozók nem a gondozottak otthonában látnak
el. Ez a 250 Ft/óra díjjal csaknem megkétszerezné az idõsek kiadásait, ami aránytalanul nagy terhet róna a gondozottakra,
valamint az idõsek jelentõs számánál ütközne a Sztv.-ben meghatározott mértékkel is, mely szerint a személyi térítési díj nem
haladhatja meg a jövedelemigazolásban igazolt jövedelem
25 %-át. A térítési díj csökkentésével érhetõ el az, hogy a gondozottak számára ne jelentsen túlzott anyagi megterhelést a
jogszabály módosítása következtében beállt megváltozott számítási mód, így a gondozottak számára hozzávetõlegesen
ugyanolyan anyagi kiadást jelent majd az ellátás igénybevétele,
mint eddig.

FOGÁSZATI RENDELÉS
A fogorvosi alapellátást Dr. Oláh Eszter Borbála biztosítja
Zalakaros, Pat, Galambok, Miháld, Sand, Zalaszentjakab,
Zalaújlak települések vegyes fogászati körzetében, a 8749
Zalakaros, Fõ u. 6. szám alatti rendelõben. Dr. Oláh Eszter Borbála
fogorvos elérhetõsége: 06-70/603-7776, ez a telefonszám csak a rendelési idõ alatt érhetõ el. E-mail: fogorvos@zalakaros.hu
Rendelési idõ: Hétfõ, szerda: 9.00–15.00
Kedd, csütörtök: 12.00–18.00
Péntekenként iskola fogászat mûködik.
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Lakossági fórumon várta a
helybélieknek a településsel kapcsolatos közérdekû véleményét,
felvetését, kérdését a képviselõtestület.

Lakossági fórumot

ADVENTI
DÍJAZOTTAK

LAKOSSÁGI
HOZZÁSZÓLÁSOK

Az általános iskola aulájában
február 29-én tartott fórumon elsõként az adventi településszépítés
díjazottjainak adta át az önkormányzat díjait Czirákiné Pakulár Judit. Az ad hoc bizottság (tagjai
Czirákiné Pakulár Judit, Benkõné
Gulyás Edit és Magyar Mária) a Gránit Gyógyfürdõ Zrt., a Friskó Panzió,
Lakner Lajos és Karácsony-Csordás
Beáta adventi díszítését tartotta a
legszebbnek.

Ezt követõen került sor a lakossági hozzászólásokra. Kifogás hangzott el az ügyeleti gyógyszerszekrény felszereltségének hiányossága
és a gyógyszertári ügyelet megoldatlansága miatt. Problémaként vetõdött fel az Alsóhegyi út vízelvezetésének megoldatlansága, a
behiáki épületek és út állapota, a
Zalagyöngye utca önkormányzati
útrészének gondozatlansága (a kátyúzások hiánya). Kérésként hangzott el a Szõlõ utcában járda építése. Egy felszólaló az építkezések
helyszíneit kifogásolta, mondván,
hogy több épületet a „város peremére” terveznek, távol a lakosságtól, így például az orvosi rendelõ új
helyét vagy a gyógyhelyfejlesztés
részeként megépíteni kívánt rendezvényépületet.
Novák Ferenc polgármester válaszában elmondta: az orvosi ügyelet és a gyógyszertár is vállalkozásban van. A felszereltség és a nyitva
tartás ilyen módon a vállalkozó felelõssége, illetve lehetõsége, de természetesen jelezni fogják a lakossági felvetést. Az Alsóhegyi út vízelvezetésével többek között az a

FEJLESZTÉSI
ELKÉPZELÉSEK
A lakosságot ezt követõen
Novák Ferenc polgármester tájékoztatta az elmúlt év kiemelt történéseirõl, fejlesztéseirõl, Krampek
Mihály, a fürdõ vezérigazgatója és
Tóthné Õri Ibolya, az önkormányzat
mûszaki osztályának munkatársa
pedig a legújabb fejlesztési elképzelésekrõl adott információkat a jelenlévõknek (a fürdõ csúszdapark
fejlesztésérõl és a város gyógyhelyközpont fejlesztési terveirõl korábbi számainkban már adtunk hírt – a
szerk.).

TERÍTÉKEN A KÖZÜGYEK
probléma, hogy a tulajdonosoknak
területeket kellene felajánlaniuk,
hiszen az út szélességébõl elvenni
már nem lehet, ez azonban komoly
akadályát képezi a további tervezéseknek egyelõre. A hivatal dolgozik
a probléma megoldásán. A behiáki
épületek gondozása folyamatos, a
közelmúltban az ott magánszemély
által mûködtetett bolt esztétikai
körbekerítését is az önkormányzat
oldotta meg, a többi épület és út
sorsának rendezése is folyamatos.
A Szõlõ utcával kapcsolatban elmondta: az utca beruházását az önkormányzat kompletten megtervezte, melynek elsõ üteme megvalósult. A II. és III. ütem, ahova a járdaépítés is tartozik, 60 millió forintos nagyságrend, így annak a forrását az önkormányzatnak meg kell
teremtenie, ez után lehet megvalósítani. Tehát a tervek rendelkezésre
állnak, a források hozzárendelése
várat még magára.
Az épületek „város peremére”
helyezésével nem ért egyet, hiszen
az orvosi rendelõ néhány száz méterrel kerül csupán lejjebb, a rendezvényházat pedig olyan helyre
tervezik, amely egyértelmûen forgalmas és turisztikai szempontból is
frekventált.
LEVÉL A FIDESZ ZALAKAROSI
ALAPSZERVEZETÉTÕL

Friskó Jenõ vesz át elismerést
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestertõl.

A válaszadásokat követõen
Sinkovics Norbert, a Közösségi Ház
vezetõje a Fidesz Zalakarosi Alapszervezetének Novák Ferenc elnök
által jegyzett, a fórumra eljuttatott
levelét olvasta fel.
A levél több témában is tartalmazott kérdéseket, melyeknek zömében konkrét megszólítottjai is
voltak. Az alábbi felvetések érkeztek a fórum elé: a választás után valóságos üldözés, bosszúhadjárat indult a Fideszesek ellen, több bizottságból, kuratóriumból eltávolították a jobboldali, vagy ilyen érzelmû
tagokat. Csökkentették a polgármesteri pénzügyi keretet. A KarosPark Kft. ügyvezetõje nem hozhat
egyedül döntéseket. Mi az oka ennek? Távozott a városmarketinges,
a hírek szerint azért, mert nem
hagyták egyedül dolgozni; miért
nem? Mi lehet az oka annak, hogy
rövid idõn belül a harmadik elnöke
van a sportalapítványnak? Miért távoztak az eddigi elnökök? Miért

kellett lecserélni a képviselõk számítógépeit a választás után, ez pazarlásnak minõsülhet. Igaz-e, hogy
a fürdõ jubileumi kiadványát újra
kellett nyomtatni, lényegesen többet költve ezzel az eredeti elõirányzatnál?
VÁLASZOK A LEVÉLRE
A kérdésekre, problémafelvetésekre elsõként Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester reagált.
Megjegyezte: a fórum elõtt a polgármestert megkérdezte, hogy
írásban is érkeztek-e beadványok,
s azok érintik-e valamelyik képviselõt, mert ha igen, fel kell készülni a válaszadásra. Akkor azt a feleletet kapta, hogy nem érkezett
semmi. Így nehezen érti, hogy ez a
beadvány hogy került most ide.
Azt is furcsállja – mondta –, hogy
a Fidesz levele Novák Ferenc aláírásával érkezett, mivel a helyi
alapszervezetnek õ az elnöke, így
gyakorlatilag a polgármesternek
maga a polgármester küldött kérdéseket.
Azt mondta ugyanakkor, hogy
az elõzmények ellenére szívesen
válaszol a feltett kérdésekre. A városmarketinges ügyében kifejtette,
a turisztikai szervezeteknél változások voltak. A nonprofit kft. 51%-át
megvásárolta az önkormányzat,
hogy többféle pályázati struktúrában tudjanak turisztikai forrásokhoz jutni. A két szervezet természetesen rendkívül szoros együttmûködésben tevékenykedik, s a városmarketing források hatékony felhasználásához elengedhetetlen mindkettõ
tevékenységének ismerete. Az eredményes munkavégzéshez fontos,
hogy a Kft. ügyvezetõje megfelelõ
kompetenciákkal
rendelkezzen,
ezért a marketing vezetõt kérték a
poszt betöltésére. Ezt õ nem vállalta,
így közös megegyezéssel távozott,
jelenleg külföldön dolgozik.
A sportalapítványnál az eddigi
elnök nem szerette volna tovább
vállalni az alapítvány körüli teendõket, ezért új elnök megválasztására
került sor.
A „bosszúhadjáratról” Horváth
Vencel fejtette ki véleményét. Szerinte az az elmúlt ciklusban folyt és
nem most történik. A saját példáját
hozta fel erre, mint mondta: éppen
a korábbi vezetés miatt kellett távoznia posztjáról. Jelenleg több Fi-
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tartottak
deszes, illetve jobboldali érzelmû
személy is dolgozik, illetve vállal tagságot alapítványok kuratóriumaiban, egyéb szervezetekben. Jelezte:
neveket mondani illetlenség volna,
de magát a felvetést sem érti. Véleménye szerint a politikai viták, személyeskedések éppen az elõzõ ciklusban kezdõdtek el sajnálatos módon, holott egy olyan kis településen, mint Zalakaros, nem szabadott
volna, hogy politikai indulatok feszüljenek egymásnak, és azok befolyásoljanak döntéseket, s háttérbe
szoruljon a városért való együtt
gondolkodás.
A polgármesteri kerettel kapcsolatban úgy fogalmazott: az önkormányzati gazdálkodásnak szigorú pénzügyi feltételei vannak, melyek a polgármesterre, de akár a
Karos-Park Kft. ügyvezetõjére is vonatkoznak. Ez azt jelenti többek
között, hogy a kötelezettségvállalások pénzügyi feltételeit biztosítani
kell, tehát a polgármester is ezen
kereten belül mozoghat. Mind az
önkormányzat, mind a városgazdálkodás meghatározott munkaterv
szerint, elõre elfogadott költségvetéssel dolgozik, így bizonyos értelemben igaz, hogy a mozgástér
korlátozott. A lehetõségeken belüli
döntéseket azonban nem korlátoz-

A ZALAKAROSI PLÉBÁNIA
PROGRAMJAI
2016. április 3.: Isteni Irgalmasság templom búcsúja. A szentmisét a Mária Rádió közvetíti.
2016. április 8.: Engesztelõnap
Zalakaros, vendégünk Dr. Barsi
Balázs OFM, sümegi szerzetes.
2016. május 7.: Galambok májusi majális.
2016. május 13.: Engesztelõnap Zalakaros, vendégünk Világos Krisztián bárdudvarnoki
plébános, püspöki titkár.
2016. május 16.: pünkösdhétfõ
Zalakaros 10 óra bérmálás
Balás Béla kaposvári megyéspüspök úr.
2016. június 10.: Engesztelõnap
Zalakaros, Somos László kaposfõi plébános.
Dr. Háda László plébános

za a testület. A
Karos-Park esetében hozzátette: a
mozgástér korlátozását a gépek használatának szabályzásában érti és vállalja, ugyanis a gépeket közpénzeken
vásárolták, azoknak
más
területen,
munkaidõn kívül
történõ felhasználását valóban engedélyhez kötik.
A fürdõtörténeti kiadvánnyal
kapcsolatban
Krampek Mihály a saját felelõsségérõl szólt, mondván: a kiadvány szerkesztõje sajnos túlságosan szabad
kezet kapott, a tördelést követõen
váltak bizonyos hibák, hiányosságok nyilvánvalóvá, amelyeket orvosolni kellett.
A képviselõi laptopok ügyére
Benkõné Gulyás Edit reagált. Elmondta: az elõzõ ciklusban megvásárolt gépeket le kellett selejtezni,
nem voltak már alkalmasak arra,
hogy az új testület azokat megkaphassa. Az új laptopok az önkormányzat tulajdonában vannak,
várható élettartamuk jóval több,

Varsányi Csaba is felszólalt a fórumon.
mint 5 év, így a következõ ciklus
leendõ képviselõit is kiszolgálhatják. Ezen kívül a testület nem költött többet laptop vásárlásra, mint
amit az elõzõ testület az az évi
költségvetésében erre a célra jóváhagyott.
Novák Ferenc a polgármesteri
keret kapcsán jelezte: a személyes
keretére vonatkozott a korlátozás, és ahogyan akkor, úgy most is
nehezményezi, hogy míg korábban a polgármester 5 millió forint
felett diszponálhatott, ezt a jelenlegi testület 2 millióra csökkentette le.

KORREKT KAPCSOLATOKAT
ÁPOLNAK
A reagálások végén Czirákiné
Pakulár Judit fontosnak tartotta,
hogy a Fidesz-levélben elhangzott
„kormányellenes testület” vádat a
nyilvánosság elõtt is visszautasítsa.
Rámutatott: korrekt és együttmûködõ kapcsolatot ápolnak a térség
országgyûlési képviselõjével, a megyei szervek vezetõivel, a megyegyûlés elnökével, alelnökeivel, s
több kormánypárti vezetõvel, így
ez a vád nem állja meg a helyét.

Kiemelt arany fokozat
A Zala Megyei Zeneiskolák
VIII. Rézfúvós Találkozóján
harsona hangszeren kiemelt
arany fokozatot szerzett Illés
Petra Liza, a Móra-iskola zeneiskolai tagozatának tanulója.
Petrát Tatár Csaba zeneiskolai tanár készítette fel, a kiváló eredményhez ezúton is
gratulálunk, hozzátéve: a
hölgy nem csupán harsonán,
hanem zongorán is ügyesen
játszik, így külön gratuláció
azért, hogy az iskola mellett
két hangszerbõl is láthatóan
szép eredményekkel tud felkészülni.
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FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
10/2004. (IV .21.) számú rendelete alapján 2016. évben lehetõség van a „Zalakaros Város Díszpolgára” kitüntetõ cím, és
„Zalakarosért” kitüntetõ díj adományozására javaslatot tenni
a választójoggal rendelkezõ zalakarosi állandó lakosok 2 százalékának.
Ebben az évben ez minimum 42 fõ ajánlásának figyelembevételét jelenti.
1. §
(1) Zalakaros Város Díszpolgára kitüntetõ cím, annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki hosszabb idõn át,
de legalább 5 éve valamely kiemelkedõen jelentõs munkával vagy
egész életmûvével – mind Zalakaros városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban – olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
(2) A kitüntetõ címre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. A kitüntetés átvételére ez
esetben a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(3) A kitüntetõ címbõl évente legfeljebb kettõ adományozható.
(4) Az átadás idõpontja: a Város Napja
2. §.
(1) Zalakarosért kitüntetõ díj adományozható: magyar vagy külföldi állampolgár, illetve magyar vagy külföldi kollektíva részére,
Zalakaros településért hosszabb idõn át, de legalább 5 éve végzett
kiemelkedõ jelentõségû munkáért.
(2) A kitüntetõ díjra érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. A kitüntetés átvételére ez
esetben a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(3) A kitüntetõ díjból évente legfeljebb három adományozható.
(4) Az átadás idõpontja: a Város Napja
9/B. §
Azon személyek, akik már 10 éven belül önkormányzati elismerésben részesültek, csak abban a kivételes esetben kaphatnak elismerést ismételten, ha a javasolt elismerés a korábban kapott elismeréstõl más szakmai területre vonatkozó érdemeket ismer el, illetve
az elismerésre javasolt személy tevékenysége Zalakaros város számára kiemelkedõ eredményeket hozott.
Felhívjuk a választójoggal rendelkezõ lakosság (név, lakcím,
személyi szám megadásával, aláírással ellátva) figyelmét, hogy a kitüntetett személyre vonatkozó javaslatot, a kitüntetésre ajánlott
személy pontos címével és a kitüntetés részletes indokolásával
írásban,

2016. március 30. napjáig
Zalakaros Város Önkormányzata, Novák Ferenc polgármester címére eljuttatni szíveskedjenek.
(8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.)

Átlépték a határokat
YOURS TRULY ZALAKAROSON
Elsõ ízben szervezett Zalakaroson téli kihívás futást a Zalakarosi
Futrinkák futócsoport. A csapat a Yours Truly nemzetközi futóverseny felhívásához csatlakozott, melynek lényege, hogy az év leghidegebb két hónapjának (január és február) utolsó vasárnapján sportolásra, egyben komoly kihívás teljesítésére invitálja a futókat.
A Futrinkák 50 km-es táv teljesítését hirdették meg, az útvonalhoz
azonban bárki bármikor csatlakozhatott, mindenki annyi kilométert vállalhatott be, amennyi a saját maga számára jelentette a kihívást.
Az 50 kilométeres távot Szabadicsné Madaras Katalin és Antal Anita
teljesítette, illetve ugyanezt a szakaszt görkorcsolyával tette meg Strobl
Gábor, a legtöbb kilométert, egyben a saját egyéni csúcsát 24 kilométerrel Józsa Zsanett futotta.
A képen a Futrinkák leghosszabb távokat megtett tagjai: Szabadics Attila, Szabadicsné Madaras Katalin, Eignerné Simon Andrea, Józsa Zsanett,
Strobl Gábor, Józsa Attila, Antal Anita.

„SZÉP MAGYAR BESZÉD”
A nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskolában rendezték meg
2016. 02. 12–én a „Szép Magyar Beszéd” verseny területi döntõjét.
„Legyen ez a délután azoké, akik szépen beszélik anyanyelvünket, melynek gondozása egy életen át tart.” Ezzel a mondattal nyitották meg a rendezvényt az iskola szervezõi, ahol Balogh
Levente 5. osztályos tanuló az 5–6. osztályos korcsoportban 3.
helyezést ért el, Molnár Attila 7. osztályos tanuló a 7–8.osztályos
korcsoportban 5. helyezést ért el. (Felkészítõ tanár: Bakonyi Rita)
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Remek tavaszi kezdet idegenben
Megkezdõdtek a tavaszi küzdelmek a labdarúgó megyei osztályokban is. Zalakaros csapata a
megyei III. osztály Keleti csoportjában érdekelt. A gárda kerete
nem változott, a tavaszi idénynek a hatodik helyen vágott neki,
azonban lemaradása mindössze 4
pont a dobogótól.
A tavaszi elsõ fordulót elhalasztották,
második
fordulóban
Tekenyére látogattunk. Az õszi
mérkõzésen aratott fölényes gyõzelem (6-0) bizakodásra adott okot,
s szerencsére nem kellett csalódnunk. A folyamatos játékra szinte
alkalmatlan pályán a mérkõzés kezdetén a hazaiak léptek fel támadólag, de védelmünk olyan remekül
zárt, hogy a kapusunknak védenivalója nem akadt. Ellenkezõ oldalon viszont már az elsõ kapura lövés gólt eredményezett. Az oldal-

vonal közelébe jutottunk szabadrúgásra, melyet Vékony Zsolt beívelés
helyett kapura lõtt, a hazaiak kapusa lábbal próbált védeni, de nem
találta el a labdát, így az a kapuba
jutott (0-1). A gól után több nagy
helyzetet sikerült elpuskázni, elõnyünk növelése egy újabb pontrúgás után történt meg. Az elsõ gól
elõtti szabadrúgással szinte azonos

a vendégek gólszerzését a pálya talaja is akadályozta. A félidei eredmény egy szöglet után alakult ki.
Vékony Zsolt beadását Sinkovics
Norbert mindenkit megelõzve védhetetlenül fejelte le a földre, ahonnét a labda a léc alá vágódott (0-3).
A hazaiak pontszerzési esélyét tovább csökkentette játékosuk felelõtlensége, aki egy ártatlan szituáció jutott szövegelés
miatt a kiállítás sorsára. A második félidõben szinte végig
a hazaiak térfelén folyt a játék,
azonban a mezõnyfölényt nem sikerült gólokra váltani. Egy gól így is
született, formás támadás végén
Szörcsök Martin állította be a végeredményt (0-4). A tavasz így remekül kezdõdött, a következõ fordulóban Óhíd gárdáját fogadjuk, akik ellen van mit törleszteni. Szurkoljunk
együtt csapatunknak!
– B.O. –

LABDARÚGÁS
helyrõl ismét Vékony Zsolt végezte
el a szabadrúgást, ami ezúttal a sorfalról visszapattant, a beadás után
kiszorított helyzetben Szörcsök
Martin még a kapufát találta el,
ahonnét a labda Török Tamás elé
került, aki mintegy 10 m-rõl félmagasan lõtt a kapuba. (0-2). A játék
képe ezután sem változott, a hazaiak támadásai erõtlenek voltak, míg

A labdarúgók szinte még el sem kezdték
a bajnoki szezon második szakaszát, addig a
tekében és az asztaliteniszben már javában
folynak a küzdelmek. Az elmúlt idõszak
eredményeit és a hátralévõ mérkõzéseket
közöljük ezúttal.

EREDMÉNYEK
Zalakaros és Térsége SE – TK Resznek 5,52,5. Legjobb dobók: Hajdú K. 448 fa, Török T.
429 fa, Vékony Zs. 429 fa.

TEKE:
Tekézõink az NB II. Dél-nyugati csoportjának küzdelmeiben vesznek részt. A nehéz kezdet után a csapat kezd magára találni, így minden esélye megvan arra, hogy a minimális célkitûzést teljesítse, a bennmaradást kivívja.
Zalakaros TSE – Zalakomár ESE 6-2. Legjobb
dobók: Tombor Nándor 458 fa, Szûcs Lajos 448
fa, Hajdú Kálmán 445 fa.
NK Teke SE – Zalakaros TSE 6-2. Legjobb dobók: Éder Zsolt 468 fa, Szûcs L. 437 fa.
Zalakaros TSE – Soproni Turris 3-5. Legjobb
dobók: Szûcs L. 483 fa, Illés Imre 431 fa.
1 MCM SE Kaposvár – Zalakaros TSE 2-6.
Legjobb dobók: Szûcs L. 436 fa, Hajdú K. 434 fa,
Éder Zs. 417 fa.
Zalakaros TSE – Lovászi Bányász SK 7-1. Legjobb dobók: Illés I. 439 fa, Hajdú K. 425 fa.
Zalakaros és Térsége SE –Topido Nagymizdó
SE 0-8. Legjobb dobók: Hajdú K. 430 fa, Illés I.
427 fa, Vékony Zsolt 426 fa.
Sárvári Kinizsi Kékgolyó – Zalakaros és Térsége SE 7-1. Legjobb dobók: Szûcs L. 455 fa, Vékony Zs. 450 fa.
Zalakaros TSE – Horváth- Gravitáció TK SE 71. Legjobb dobók: Vékony Zs. 446 fa, Török Tamás 421 fa, Hajdú K. 420 fa.
Bázakerettye SE – Zalakaros és Térsége SE 26. Legjobb dobók: Szûcs L. 478 fa, Kreiner László 465 fa, Fischer István 440 fa.
Zalakaros és Térsége SE – Halogy SE 2-6.
Legjobb dobók: Vékony Zs. 440 fa, Hajdú K.
434 fa.

Hátralévõ mérkõzések:
2016.03.19.,
14.00: Zalakomár ESE –
Zalakaros TSE, 2016.04.02., 13.00: Zalakaros TSE
– NK Teke SE, 2016.04.10., 10.00: Soproni Turris
– Zalakaros TSE, 2016.04.23., 13.00: Zalakaros
TSE – 1 MCM SE Kaposvár, 2016.04.30., 14.00:
Lovászi Bányász SK – Zalakaros TSE.
ASZTALITENISZ:
A Zalakaros és Térsége SE csapata a megyei
osztály küzdelmeiben vesz részt, eddig valamennyi mérkõzését megnyerve veretlenül áll
az elsõ helyen.
Csömödér-Kissziget
KSE – Zalakaros és Térsége SE 1-17. Gyõztek:
Halász Lajos (4), Kovács Antal (4), Anda
Zoltán (4), Szarka Sándor (3) Anda – Kovács,
Halász – Szarka.
Zalakaros és Térsége SE – Rédics KSE 117. Gyõztek: Anda (3),
Nagy Zoltán (3), Kovács (2) Kocsis Dénes,
Adorján József – Kocsis Dénes, Anda - Kovács.
Zalakaros TSE – Hévíz SK III. 14-4. Gyõz-

TAVASZI SZEZON
MÉRKÕZÉSEI:
2016.03.12. 14.30 Zalakaros –
Óhíd FK, 2016.03.19. 14.00
Zalakaros – Vindornyaszõlõsi
SE, 2016.03.26. 15.00 Zalakaros –
Zalaszántó SE, 2016.04.03. 15.30
Zalacsány SE – Zalakaros,
2016.04.09. 15.30 Zalakaros –
Zalaszentlászló,
2016.04.17.
16.00 Karmacs SE – Zalakaros,
2016.05.01. 16.30 Kehidakustány
– Zalakaros, 2016.05.07. 16.30
Zalakaros – Hévíz SK II.,
2016.05.15. 16.30 Sümegcsehi SE
– Zalakaros, 2016.05.28. 17.00
Zalakaros – Haladás SE Pacsa,
2016.06.05. 17.00 Vonyarcvashegy SE – Zalakaros, 2016.06.12.
17.00 Zalakaros – Zalavár.

tek: Takács Péter (4), Halász (4), Adorján (2),
Anda, Nagy, Adorján – Takács, Halász – Kovács.
Zalakaros TSE – Hévíz SK IV. 12-6. Gyõztek:
Takács (4), Anda (2), Nagy (2), Kocsis (2), Nagy –
Kocsis, Anda – Takács.
Zalakaros TSE – Gyenesdiási ASE II. 15-3.
Gyõztek: Adorján (4), Takács (4), Kovács (3), Halász, Nagy, Adorján – Takács, Halász – Kovács.
Kanizsa Sörgyár SE II. – Zalakaros TSE 4-14.
Gyõztek: Adorján (4), Takács (3), Kovács (3), Halász (2), Adorján – Takács, Halász – Kovács.
Kanizsa Sörgyár SE III. – Zalakaros TSE 4-14.
Gyõztek: Adorján (4), Takács (3), Kovács (3), Halász (3), Adorján – Takács.
Baki Sportegyesület – Zalakaros és Térsége
SE 1-17. Gyõztek: Halász (4), Kovács (4), Anda
(4), Szarka (3), Anda – Kovács, Halász – Szarka.
Zalakaros és Térsége SE – Z+D
Cserszegtomaji SK 15-3. Gyõztek: Szarka (4),
Nagy (3), Kocsis (3), Zsiga László (3), Takács –
Kocsis, Halász – Kovács.
– B.O. –
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Húsvéti Egészség hétvége
Helyszín: Zalakarosi Fürdõ
Idõpont: 2016. 03. 26–2016. 03. 28.
MÁRCIUS 26. (SZOMBAT):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „Hesperidák kertje” gyümölcsõrleményes szauna szeánsz
(Szauna udvar)
14.30: Tibeti jóga (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Mézes-mákos szauna szeánsz (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
MÁRCIUS 27. (VASÁRNAP):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Kókuszos-vaníliás szauna szeánsz (Szauna udvar)
14.30: Alakformáló torna (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Nádcukros szauna szeánsz (Szauna udvar)
15.30: Aquazumba (Élményfürdõ)
MÁRCIUS 28. (HÉTFÕ):
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „Nemes fûszerek varázsa” szauna szeánsz (Szauna udvar)
14.30: Pilates (Fedett fürdõ I. emelet, fitness terem)
15.00: Szauna szeánsz- jeges felöntés (Szauna udvar)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)

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

