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Zala megye fejlesztéséért
KITÜNTETÉST VEHETETT ÁT VÁROSUNK POLGÁRMESTERE
Zalakaros és a térség fejlesztésében nyújtott kiemelkedő és
példamutató szakmai tevénysége elismeréséül a megyeházán
szeptember 14-én tartott ünnepségen a megyegyűlés elnökétől, dr.
Pál Attilától és dr. Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől kapott kitüntetést Novák Ferenc polgármester, amely a
több ciklusbeli, a megyei életre is hatással lévő fejlesztésekért
megszavazott díj volt a megyegyűlés részéről.
– Nagyon meglepett a kitüntetés, nem tudtam róla, hogy
felterjesztettek rá. Számomra ez
az elismerés azt mutatja, hogy
városunk a megye gazdasági életében is meghatározó szereppel
bír, és ez büszkeséggel tölt el –
fogalmazott a díj átvétele után
Novák Ferenc.
A polgármester két ciklusbeli
városirányítása alatt olyan projektek valósultak meg, mint a közösségi közlekedés fejlesztése Zalakaroson és térségében, melynek
keretén belül megújult a buszpályaudvar, buszöblök és buszvárók
épületek a városban. Kerékpárutak épültek, számos fejlesztés tör-

tént a Zalakarosi Fürdőn, megépült és bővült a Civil Ház,
korszerűsödött az óvoda és a
bölcsőde, megújult a kertmozi
épülete, elkészültek az új városközpont tervei. Átadták az
öko-tavat, új rendezvényeket honosítottak meg és bővültek, elmélyültek a város nemzetközi
kapcsolatai.
A polgármester elmondta: a
kultúráért végzett munkáját a
megye korábban már Zala megye
közművelődéséért díjjal köszönte
meg, a fejlesztésekért végzett elismeréssel a város egészének súlyát, meghatározó szerepét értékelték most.

TISZTELT OLVASÓK!
Októberben véget ér egy öt esztendős önkormányzati ciklus. A
képviselő-testület tagjai lapunk ezen számában értékelik az eltelt
időszakot, a számvetéseket az újság 4–7. oldalán olvashatják. A
képviselőkre bíztuk, fotóval vagy anélkül kérnek-e lehetőséget,
így portrékép csak ott látható, ahol azt a képviselő igényelte.
Ugyancsak ebben a lapszámban kínáltunk lehetőséget a Helyi
Választási Bizottsággal egyetértve és annak támogatásával az október 13-i önkormányzati választáson indulók számára a bemutatkozásra. A jelöltek egyenlő terjedelemben fejthették ki indulások
célját, elképzeléseiket. Amennyiben nem egyforma a szövegek
hosszúsága, annak az az oka, hogy adott jelölt nem használta ki a
rendelkezésére álló helyet.
Bízunk benne, hogy olvasóink megfelelő tájékoztatást kapnak,
az írásos bemutatkozásokat a 2019. október 3-án 18 órakor a Civil
Házban tartandó jelöltbemutató fórum egészítheti ki.
A szerkesztő

Futott az aprónép, szülők és gyerekek, kiskutyák és komoly, nagy
ebek, futottak élsportolók és lelkes amatőrök, magányos farkasok és
jókedvű csapatok. Intersport Kis-Balaton futóverseny negyedszer.
Beszámolónk a 11. oldalon.
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ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ZALAEGERSZEGI JÁRÁSI HIVATALA

ZÁRLATI FELHÍVÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi- és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, mint
elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (továbbiakban növény-egészségügyi hatóság) Csapi, Gelse-Búslak, Nagykanizsa Cserfó hegy, Förhénc
hegy és Gesztenyehegy, Nagyrécse Bacónak és Bartula hegy, Nagybakónak és Újudvar települések egyes szóló ültetvényeiben a 2015–2018.
évek növény-egészségügyi felderítése során szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati károsító
okozta fertőzést állapított meg, mely következtében

NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI ZÁRLAT-ot
rendel el az alábbiak szerint:
A zárlati károsítóval fertőzött, illetve a fertőzés tüneteit mutató szóló növények termő helyeit fertőzött ültetvényekké nyilvánította.
A fertőzött táblák 4 km-es körzetében lévő Csapi, Galambok, Gelse, Gelsesziget, Kacorlak, Kisrécse, Nagybakónak, Nagyrécse, Újudvar, Zalakaros,
Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaújlak, települések Nagykanizsa Förhénc hegy, Gesztenyehegy, Cserfó hegy, Antal hegy, Nagykanizsa-Palin városrész,
Nagyrécse Bartula és Bacónak hegy, érintett bel- és külterületi (zártkerti) - ingatlanain található szőlő ültetvényeket és szóló növényeket fertőzött,és feltételesen fertőzött körzetként (körülhatárolt területként) ielölte ki.
A zárlati előírások alapján a termelők az
alábbi előírásokat kötelesek betartani:
1.) A fertőzött és fertőzési tüneteteket mutató növényeket a tulajdonosoknak (használóknak) gyökerestől ki kell vágni és égetéssel
meg kell semmisíteni.
2.) A zárlat ideje alatt a zárlat alá helyezett
területről hatósági engedély nélkül szőlő növényt, szőlőszaporító- és ültetési anyagot,
egyéb gazdanövényt: erdei iszalagot (Clematis
vitalba) kivinni, illetve a károsító terjedését
elősegítő terméket, anyagot, eszközt a területre bevinni tilos!
3.) A szóló aranyszínű sárgaság fitoplazma
fertőzést terjesztő amerikai szólókabóca (Scaphoideus titanus) rovar szőlővesszőkre esetlegesen lerakott tojásainak elpusztítása érdekében
a tél végi metszéssel eltávolított vesszöket
égetéssel kell megsemmisíteni, valamint tavasszal a rügyfakadáshoz közeli időszakban
olajos (paraffin- vagy vazelinolaj) készítményekkel kell gyéríteni a vesszökön áttelelő tojások számát!
4.) Az amerikai szólókabóca, mint a zárlati
károsítót terjesztő rovarvektor ellen kötelező
a védekezés a következők szerint. A zárlat
fenntartásáig a rovar biológiájához időzített, a
vegetációs időszakban (várhatóan június közepétől kezdődően) 2-3 alkalommal kötelező a
kémiai védekezés. A célzott növényvédő-szeres kezelésekről nyilvántartást (permetezési
naplót) szükséges vezetni, melyet az utolsó
bejegyzéstől számított 3 évig meg kell őrizni!
5.) A fertőzött táblán vagy annak környékén előforduló további szóló aranyszínű sárgaság fitoplazma zárlati károsító fertőzési gyanút haladéktalanul jelenteni kell a
növényegészségügyi hatóságnak. A Zala Me-

gyei KH ZJH AKF Növény- és Talajvédelmi
Osztály (Tel: 061 92/550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) részére.
Tájékoztatjuk továbbá a termelőket arról,
hogy a zárlati károsító fertőzéssel nem érintett
településeken a zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés során a termelők
növényállományában végrehajtott részleges
vagy teljes megsemmisítés esetén az adott
dologban keletkezett károk enyhítésére kártalanításra jogosultak, amennyiben egyéb kizáró
körülmény – mint a fertőzési gyanú bejelentésének elmulasztása nem áll fenn.
A hatóság figyelmezteti a termelőket, hogy
amennyiben az előírt kötelezettségüknek
nem, vagy nem megfelelően tesznek eleget, a
hatóság az ügyfelekkel szemben 500.000 Fttól 10.000.000 Ft-ig terjedő mértékű növényvédelmi bírságot szab ki.

A hatóság felhívja a termelők figyelmét
arra, hogy a határozatban foglaltak be nem
tartásával adott esetben megvalósíthatják a
2012. évi C. törvény (Btk.) 361. S c) pontjában
meghatározott, elzárással is büntethető járványügyi szabályszegés vétségét.
A fertőzött területen belül található elhanyagolt ültetvények és egyéb gondozatlan
szóló területeket tulajdonosai/használóival
szemben hatósági eljárás indítható.
A zárlati intézkedésről szóló határozatok a
fertőzött ültetvények tulajdonosai/használói
részére postai úton kerültek megküldésre,
valamint a körülhatárolt területbe eső további ültetvények, ingatlanok tulajdonosai/használói részére hirdetményi úton (az önkormányzat hirdetőtábláin kifüggesztve) kerültek
közlésre.
További információval szívesen állunk rendelkezésükre elérhetőségeinken:

Zalaegerszeg, 2019.09.10.AGRÁRÜGYI- És KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY NÖVÉNY- És TALAJVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
Telefon: (36 92) 550-160, Fax: (36 92) 311-054, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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Átadták a megújult

Fürdő Hotelt
Átadták a Kisfaludy-program keretében pályázati pénzből, illetve
önkormányzati forrásból teljes felújításon átesett Fürdő Hotelt.
A három csillagos, önkormányzati tulajdonú, ám a fürdő üzemeltetésében lévő hotelt ünnepélyes szalagátvágással avatta fel Manninger Jenő kormánypárti országgyűlési képviselő, Novák Ferenc polgármester és Cziráki László fürdőigazgató. A létesítményt megáldotta dr.
Háda László római katolikus plébános és Hella Ferenc református lelkész. Utóbbiak közösségének a hotel az eddigi időszakban istentiszteletük helyszínéül is szolgált.
Novák Ferenc polgármester rámutatott: a kormány a hotel felújítását 103 millió forinttal támogatta,
a teljes átalakításhoz azonban önkormányzati forrásokra is szükség
volt, melyet a város hitel felvételével finanszírozott.
– Törekedni kell arra, hogy a
fürdő mellett Zalakaros más területeket is fejlesszen, minden területen a legfontosabb a minőségi
előrelépés – jelezte. – A hotel átalakítása is ebbe az irányba mutat. Sikerült olyan belső és külső
korszerűsítést végrehajtani, mel�lyel a hotel versenyképes lehet a
szállodai piacon.

Manninger Jenő a folyamatos
fejlesztéseket emelte ki Zalakaros
tekintetében. Hangsúlyozta: a város mind több minőségi szolgáltatást és kikapcsolódási lehetőséget
tud nyújtani.
A felújítás részleteit Cziráki László ismertette. Elmondta: a hotelnek
23 szobája van, ezek közel hatvan
vendéget tudnak fogadni. Megújult az étterem, a konyha, felújították a szobákat, új bútorzattal látták
el azokat. Megújultak a folyosók, a
járófelületek, a gépészet, teljes felújításon esett át a konyha és a hotel mellett elektromosautó-töltőt is
létesítettek.

– Az önkormányzati hotelünk
helyzeti előnye: a városközponti
fekvése, panorámája, fürdőhöz
való közelsége. A mellette a jövőben megépülő Gyógyhelyi központ és az ott szervezett konferenciák, rendezvények révén
stabil vendégkört tud biztosítani
reményeink szerint, és alkalmassá

teszi a hotelt arra is, hogy megállja helyét a háromcsillagos szállodák versenyében – mondta Czirákiné Pakulár Judit turizmusért
felelős alpolgármester.
A felújított hotelbe az első vendégek már meg is érkeztek, a megújult épület fogadtatása egyöntetűen pozitív volt részükről.

TISZTELT ZALAKAROSIAK!
Ebben az esztendőben is folytatódnak a településünk és Puchheim
közötti baráti kapcsolatok. Az idei évben október 23. és október 26.
között látogatunk el németországi testvérvárosunkba.
Az úton váló részvétel lehetőségét a jelentkezések sorrendje és a
korábbi kapcsolatokban való részvétel jelenti.
A kiránduláson részvevőknek csak az útiköltséget kell téríteni,
amely a jelentkezők létszámától függ.
Kérjük mindazokat, akiket érdekel a lehetőség, ezt jelezni szíveskedjenek 2019. október 10-ig!
Jelentkezés: Közösségi Ház, 8749 Zalakaros Hegyalja u. 40.
Tel: 30/9833-944 – e-mail: kozossegihaz@zalakaros.hu
Novák Ferenc polgármester

Támogatás a diákoknak
Elkezdődött a 2019/2020-as
tanítási év a Móra-iskolában is.
A szeptember 1-jei ünnepélyes
tanévnyitón a gyerekeket, szülőket,
és kiemelten a kis elsősöket köszöntő Grófné Csatos Andrea intézményvezető többek között beszámolt arról, hogy a tanévre
bővült a zeneiskola hangszerállománya, új szekrényeket kaptak a
gyerekek.
Az önkormányzat és a
tankerület támogatásának köszönhetően sikerült
megszüntetni a tornatermi és az aulában tapasztalt beázásokat. Idén is
részt vesz az intézmény az
iskolatej és iskolagyümölcs
programban. Az igazgatónő arról is szólt, hogy az
intézmény létesítésének
30. évfordulóját ünnepli
ebben a tanévben.

Az önkormányzat nevében Novák Ferenc polgármester köszöntötte a diákokat. Elmondta: a képviselő-testület döntött arról, hogy
minden karosi, életvitelszerűen a
városban élő diáknak, ide értve a
középiskolákban tanulókat is, egyszeri, 13 ezer forintos támogatást
biztosít az önkormányzat. Arra biztatta a szülőket: éljenek a lehetőséggel, s az önkormányzat honlapján tájékozódjanak a lehetőségekről.
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Ciklusértékelő 2014–2019
Tisztelt Karosiak!
A legutóbbi két ciklusban a zalakarosiak bizalmából polgármesterként tehettem a városért. Változó összetételű testületek, nagyon
eltérő jogosultságok és lehetőségek jellemezték a két időszakot.
Önök tapasztalhatták, hogy mit
valósítottunk meg 2010 és 2014
között és a legutóbbi ciklus történéseit is ismerik.
A képviselő-testületi munkát,
annak színvonalát a televíziós közvetítések révén mindenki láthatta.
Soha ennyi ülést nem tartottunk,
mint ebben a ciklusban, ugyanakkor az is tapasztalható, hogy a
döntéshozatal és annak végrehajtása nagyon lelassult.
Az elmúlt időszakban erősen
korlátozott jogosultságokkal, anyagi mozgástérrel, human erőforrással rendelkeztem a képviselő-testület többségi döntései alapján. Az
anyagi lehetőségeimre egy példa:
1990 és 2014 között a polgármester esetenként 5 millió forintot átcsoportosíthatott a költségvetésben; a mostani időszakban ez már
egész éves szintre vonatkozott. A
fejlesztések vonatkozásában az 5
millió forintos keretből 1 millió lett.
Megjegyzem: ebben az évben 2,6
milliárd forintból gazdálkodunk.
Mindez jól mutatja, jelzi néhány
képviselőnek a polgármester iránti
bizalmatlanságát, amely rányomta
a bélyegét az egész ciklusra. Bizalmat kaptam Zalakaros polgáraitól,
a testület többségétől viszont sokszor nem. Ugyanakkor a polgármesternek képviselnie kell a többségi testületi döntést is, még akkor
is, ha nem ért egyet azzal.
Minden képviselőnek – így a
polgármesternek (akinek szintén
egy szavazata van) is – vállalnia kell
a döntéseit, ahogy ez történt legutóbb az orvos-kérdésben is.
Az értékelésben természetesen
mindenkinél benne van a szubjektív elem, ugyanakkor tárgyszerű
mutatók alapján lehet összehasonlítást tenni az előző időszakhoz
képest, különös tekintettel arra,
hogy az elmúlt időszakban a pályázati források bőséggel álltak rendelkezésre. Összehasonlítható az
például, hogy 4–4 év alatt hány
méter járda, út épült, vagy éppen
milyen fejlesztések történtek a
sport területén.
Összességében erősen visszafogott fél évtizedről tudok beszámolni, emellett az anyagi kondícióink jók, gazdálkodásunk stabil volt.
Ami örvendetes tény, az a turizmus
számainak növekedése. A korábbi

NOVÁK FERENC POLGÁRMESTER
döntés, a családosok megcélzása
megteremtette azt az alapot, mely
a turizmusban a válságból való kilábalást is jelentette. Bízzunk abban,
hogy a mostani fejlesztések pedig
hozzák az elvárt eredményeket.
Örülök, hogy a tulajdonunkban
lévő Fürdő Hotel megújult, és a
napokban újra a vendégek rendelkezésére áll. Sajnos megszűnt a
Magánszállásadók Egyesülete, kevesen éltek a minősítés támogatási
lehetőségével.
Megtisztelő volt számomra,
hogy beválasztottak a turizmus 50
meghatározó személye közé, illetve
a település és a térségfejlesztésben
nyújtott kimagasló
és
példamutató
szakmai tevékenységem elimerésül a
napokban vehettem át a Zala Megye Fejlesztéséért
díjat a megyei közgyűléstől.
Közel egy évtizede azt mondtam, hogy elsősorban nézzük azt,
hogy mi a jó a lakosságnak. Mert
ha a lakosságnak jó, és a zalakarosiak jól érzik magukat lakóhelyükön, akkor ez egyben azt is jelenti,
hogy a turizmusnak is jól megy.
Ezen időszak lehetőségeit alapvetően meghatározta a pályázatokon való szereplés eredményessége, amely összességében nem
mutat rossz számokat, ugyanakkor
hasonló helyzetű más településhez
hasonlítva szerénynek mondható.
A település központjában húzódó kerékpárút megépítését kiemelten fontosnak tartottam. Ezt
nemzetközi pályázat keretében
tudtuk megvalósítani. A behiákpusztai területen az ipari csarnok
építésével elmozdulás történt.
Mindnyájunk számára az egyik
legfontosabb kérdés az egészségügyi ellátás színvonala. Sajnos elment a gyermekorvos, megszűnt a
szemészeti szakrendelés, a fogorvosi ellátásban is nehézségek adódtak, ahogy a háziorvosiban is,
amelynek a története közismert.
A szemétszállítás díjának bevezetését a kommunális adó jelentős
csökkenéséhez kötöttem.
Kiemelt figyelmet fordítottam a
gyermekintézményeink működésére, azok támogatására, ennek szellemében vállaltam tisztséget az

Országos Közoktatási Érdekegyeztető Tanácsban, illetve a nagykanizsai Tankerületi Tanácsban.
A régóta húzódó iskolai és tornatermi beázás megszüntetése elsősorban a tankerület érdeme.
A sport esetében a leglátványosabb fejlődés a kerékpározás területén történt, elnyertük a kerékpárosbarát település címet. A
sportolás lehetőségét biztosítottuk, de az infrastrukturális fejlesztések elmaradtak.
Az utak, járdák állapota jelentősen leromlott, az utolsó évben a
belterületi utakra
fordítódott egy kevés anyagi forrás.
A településtisztaság, a virágosítás,
a kiváló közbiztonság továbbra is településünk erőssége és nagy értéke.
A tervezett új
művelődési
ház
építésével a képviselők
többsége
nem értett egyet,
így a Civil Ház és
annak folyamatos bővítése maradt
lehetőségként csoportjaink és a lakosság számára. Kulturális csoportjaink – például a Karos Fúvósegyüttes – színvonalasan ápolták
hagyományainkat, értek el sikereket. Köszönöm az egyesületek, alapítványok munkáját!
A gyógyhelyi fejlesztés témája
több év óta napirenden van, sorsa
rövidesen eldől, kormánydöntésre
várunk. Amennyiben az ennek a
keretében megvalósuló Látogatóközpont építése megvalósul, az
elsősorban a turistákat fogja szolgálni.
Sokat küszködtünk a vízelvezetéssel, a behiáki sárfolyást megszüntettük, de itt is van még bőven
tennivaló.
Termáltó. Meggyőződésem,
hogy ez egy sikeres projekt, a látogatók száma is ezt mutatja. Fejlesztésében, attrakcióinak bővítésében
még nagy lehetőségek vannak.
Sajnos az elmúlt egy év a helyreállításra ment el.
A testületi döntések végrehajtására, a lakosság ügyeinek intézésére, hatósági feladatokra, a társközségeink ügyeit is intéző közös
hivatalban komoly létszámleépítés
történt, melynek következtében –
bár a hivatal működőképes maradt
–, azt is látni, hogy az így bekövet-

kezett túlterheltség a szakmai
munka rovására ment és az ügyek
intézése lelassult. Ennek következményeit pedig végső soron a lakosság és a kistérség működése
érezte meg.
Meggyőződésem, hogy a közterület-felügyeletre szükség van,
ezért elleneztem a megszüntetését. Parkolás, kaszáltatások, tűzgyújtások hatékony ellenőrzése,
hogy csak néhányat soroljak a mindennapjainkat érintő területekből,
ahol azonnali intézkedéseket tehettek volna.
Nemzetközi kapcsolatainkban
nem történt előrelépés, a kapcsolatok bővítése nem történt meg.
Kevés bizalmat tanúsítottunk a
vállalkozók, vállalkozások irányában, amelynek jó példája a szlovén
befektető idősek ellátását szolgáló
project ötletének fogadtatása volt.
Sokat jelent számunkra a Zalerdő
Zrt. által épített Kilátó, a Park Inn
szálloda megépülte, a rövidesen
átadásra kerülő Plébánia.
Ha azt nézem, hogy 22 éve lettünk város, és mit értünk el, ma
hol tartunk, elégedett vagyok. Ha
azt nézem, mit érhettünk volna el,
akkor nem. Településünknek, Zalakarosnak országosan, sőt nemzetközi szinten jó híre van, ami nagy
érték és vigyázni kell rá, tenni kell
érte!
Végezetül ezúton is szeretném
megköszönni munkatársaimnak, a
városban lévő egyházaknak, civil
szervezeteknek, vállalkozóknak,
magánembereknek azt a munkát,
amellyel hozzájárultak városunk
fejlődéséhez. Köszönöm a bölcsőde, az óvoda, az iskola, a kultúra
területén dolgozóknak, hogy legjobb tudásuk szerint tették a dolgukat. Jegyző asszonynak a lelkiismeretes
munkáját,
kollégái
fáradozását. A Karos-Park Kft-nek
a település példaértékű tisztaságát,
virágosítását. Az egészségügyben,
a szociális területen dolgozók munkáját.
A rendőrségnek, hogy az ország
egyik legbiztonságosabb városában élhetünk.
A Fürdő Zrt. dolgozóinak a település gazdasági alapját jelentő létesítmény eredményes működtetéséért. A Turisztikai Egyesületnek, a
Non-profit Kft-nek, a szállodavezetőknek a turizmus szervezését, az
eredményes marketingmunkát.
Köszönet mindazoknak, akik Zalakarosért, az itt élő emberek jobb
életminőségéért cselekedtek, azoknak,akik mellettem álltak, ebben
támogattak.
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CZIRÁKINÉ PAKULÁR JUDIT, ALPOLGÁRMESTER
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ebben a ciklusban
az önkormányzat munkájában
turizmusért felelős alpolgármesterként vehettem részt.
Jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk, melyek
hozzájárultak, hogy a Zalakaroson élők számára élhetőbbé, a
vendégek számára pedig még
vonzóbbá váljon a település. Az
előbbiek közé sorolom a Civil
ház kialakítását, a környezetvédelmi szempontú beruházásokat, a csapadékgyűjtő és öntözőrendszert,
a
kihelyezett napelemeket, és a Karos Park telephely
fejlesztését.
A fejlesztések
jelentős része a
helyi lakosság és
a vendégek érdekeit
egyaránt
szolgálja, így a
játszótér fejlesztés, kerékpárút
építések, az Ökotó, a Kertmozi
mozigépészet beszerzése, és a
fürdő fejlesztései is. Nagyon
örülök, hogy egyre több zalakarosi veszi igénybe a fürdő szolgáltatásait.
Fontos beruházásunk volt az
önkormányzati tulajdonú Fürdő
Hotel felújítása is.
Több évi előkészítő munka
után megkötöttük a vállalkozási
szerződést a gyógyhelyi központ kivitelezésére. A kiegészítő
forrásról várhatóan még ebben
a hónapban kormánydöntés
születik, így az 1 milliárd forint
uniós támogatással megvalósulhat.
Az önkormányzat gazdálkodása a ciklus során végig kiegyensúlyozott volt.
A kitűzött célok megvalósítása mellett tartalék képzésre is
nyílt lehetőség, minden évben
tartottuk a költségvetési egyensúlyt. Az ettől eltérő híresztelések nem felelnek meg a valóságnak.
A lakosság száma folyamatosan növekszik, meghaladta a
2500 főt. Tovább nőtt a munkahelyek száma, Zalakaros több
mint 1500 fő részére biztosít állandó vagy időszakos munkalehetőséget.
A fürdő folyamatos fejleszté-

se, rekonstrukciója és korszerűsítése (pl. a hamarosan megnyíló
Szaunavilág) biztosítja a vendégkörünk megtartását és bővülését. Zalakaros az elmúlt 5 évben
kiemelkedően fejlődött, erősítette hazai és nemzetközi pozícióit, melynek eredménye, hogy
folyamatosan nő a vendégéjszakák száma és ezzel az idegenforgalmi bevétel is.
Turisztikáért felelős alpolgármesterként alelnökként veszek
részt a Turisztikai Egyesület
munkájában, melynek létrehozásában az első
elnökeként aktívan közreműködtem.
A turisztikai
szakmai szervezeteinknek sikerült
megújulni. Innovatív városmarketing tevékenységünk
a
vendégéjszakák
rekordszámú alakulásában is érzékelhető volt, amit
országos díjakkal ismertek el,
így a Magyar Marketing Szövetség Országos Városmarketing
Díjátadóján az elmúlt években
többszörös gyémánt díjat vehettünk át.
Zalakaros turizmusa történelmi sikereket ért el 2018-ban. A
közel 740 ezer vendégéjszaka 17
%-os növekedést jelentett, mely
mind az országos, mind a régiós
növekedés mértékének többszöröse volt. A Zalakarosi Fürdő
is kiemelkedő üzleti évet zárt, a
látogatók száma meghaladta a
650 ezret. Zalakaros a belföldi,
kereskedelmi vendégéjszakáit
tekintve a legnépszerűbb település volt a Balaton régióban
2018-ban.
Ez igazi siker, ez az összefogás sikere. A sok megvalósított
elképzelés ellenére maradtak
még megoldásra váró feladatok, melyek közül kiemelten
fontosnak tartom az orvos és az
orvosi rendelő hosszú távú, a
lakosság számára elfogadható,
megnyugtató rendezését. Csak
összefogással, aktív tevékenységgel, egymást segítve és tisztelve lehet a városért eredményesen munkálkodni.
Az értelmes párbeszédek, viták viszik előre Zalakarost.

BENKŐNÉ GULYÁS EDIT, KÉPVISELŐ
A 2014. évi önkormányzati választás után a képviselő–testület
megalkotta működési szabályzatát.
Két bizottságot hozott létre, melyek
közül az egyik bizottság elnöke lehettem. További feladatul kaptam
az Egészséges Városok Szövetségében Zalakaros város koordinátori
képviseletét.
Mindkét feladatomat igyekeztem lelkiismeretesen a város javára
ellátni. Ezúttal is köszönöm a zalakarosi választópolgárok bizalmát,
mindvégig törekedtem arra, hogy
ezt becsületes munkával megszolgáljam. Köszönöm a bizottság minden tagjának, a hivatal dolgozóinak
készséges segítségét.
A választási ciklus kiemelt feladatai, nehézségei, sikerei nézetem szerint a következők voltak:
• Az Ökotó építésének befejezése, ez évben pedig a sajnálatos
meghibásodás miatti rekonstrukciója.
• Pályázati siker támogatásával
megvalósult:
– kerékpárút épült az Ökotó
mellett, valamint a városon keresztül
– az 56-os forradalom emlékére
szobrot állíthattunk az iskola parkjába
– a Civil Ház megépítése után
annak bővítésére is sor kerülhetett
– megszépült a Hősök terén álló
emlékmű
– jelentős pályázati támogatással
működhetnek a kulturális csoportok
– megkezdődött a fürdő korszerűsítése, a pályázati siker itt azonban
kevesebb (10 %)
– napelemes rendszer segíti a
takarékos működést a középületeinken
– megújult a Fürdő Hotel
– épül a csarnok Behiákon
– bel- és külterületi utak egy részét sikerült rendbe tenni.
• Megtörtént az intézményeink
működésének rendszer szintű szétválasztása: a két intézmény fenntartása az Önkormányzat feladata (Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde valamint
Közösségi Ház és Könyvtár). Az első
az oktatás-nevelés, a másik a közművelődés feladatait látja el. Újra sikeresen működik a Kertmozi.
• Megoldott a zöldhulladék elhelyezése.
• Továbbra is szép, virágos és
tiszta a városunk. A téli díszkivilágítás is elismerést váltott ki.
• Javítani tudtuk, bővítettük a
települési támogatási rendszerün-

ket, hogy minél többen részesülhessenek a különböző támogatási formákból, ezzel is javítva a rászorulók
életminőségén.
• Fontos, hogy megmaradt a civil
szervezetek, művészeti csoportok és
sportszervezetek támogatási rendszere. A csoportok bővülésével
azonban a támogatásokat nem tudtuk a kívánt mértékben emelni.
• Egyre több elismerést kap a
turisztikai szakma. Növekszik a vendégek száma.
• Új szálloda kezdte meg működését.
• Jelentősen javultak az adóbevételeink.
• Az Erdészet segítségével megépült a Kilátó.
Megkezdett ill. folyamatban lévő
fejlesztések:
• Készül az árok lefedése és parkolók kialakítása a Petőfi utca keleti
oldalán.
• Alsóhegyi út javítása.
• A fogorvosi rendelő kialakítása
után az ügyelet és a háziorvosi rendelő is a Jegenye soron került elhelyezésre. Készül a terv, hogy két
szakrendelésnek is meg legyenek az
infrastruktúrális feltételei.
• Készül a temető rendbetételének a tervezete.
• Zalakaros közvilágításának felülvizsgálata, majd ezt követően a
korszerűsítése is napirendre került
már.
• Tovább kell az útjaink, járdáink
állapotát javítani.
• Felül kell vizsgálni a város parkolóinak helyzetét, mely nagy tehertétel és kevés előrelépést sikerült
ebben tennünk.
• A Gyógyhelyközpont kialakítása reményeink szerint hamarosan
elkezdődhet, ehhez még egy kormányzati kedvező döntés szükséges,
a város részéről közel 400M forint
került erre a célra tartalékba helyezve.
A fenti felsorolás „leltár”, a teljesség igénye nélkül azt a törekvést
kívánta bemutatni, amellyel a képviselő-testület a jól élhető város kiépítését igyekezett megteremteni. Biztonságos tartalékkal adjuk át a
várost az új testületnek. A feladatok
száma a jövőben sem lesz kevesebb.
Bízom benne, hogy az egészséges és
gyönyörű természeti környezetünket meg tudjuk őrizni, s az utánunk
jövők is az értékeinket megőrizve
tovább gyarapítják a várost minden
zalakarosi és ide látogató vendég
örömére.
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HORVÁTH VENCEL, KÉPVISELŐ
Tisztelt Zalakarosiak!
Eltelt 5 év, melyben megélhettünk jelentős sikereket, kaptunk
több mint 1300 millió Ft pályázati
támogatást, de feladat és új kihívás
is maradt a jövőre nézve. Sikerünk
alapja a város stabil gazdálkodása,
melyet biztosan állíthatok, mint a
gazdasági bizottság elnöke. Az
adóterhek jelentősebb változtatása
nélkül, új adózók bevonásával,
2017-től évi 100 millió Ft központi
támogatás csökkenése ellenére a
város üzemeltetése, annak jó színvonalon való tartása biztosított. A
város kasszájában a 2019/20-as év
fordulóján közel 500 millió Ft készpénz áll majd rendelkezésre, így a
város helyzete nagyon jó, eladósodottsága minimális. A ParkInn szálloda beruházással közel 100 új
munkahely jött létre, több mint 100
millió Ft évi plusz adóbevétele keletkezett a városnak és évente közel 90–100 ezer új vendég érkezett
a fürdőbe. Majdnem féláron visszavásároltuk a Freya szállótól északra
fekvő 1 hektáros telket, így a városközpontban egy értékes terület ismét a városé lett. A város tulajdonában
álló
vállalkozások
gazdálkodása stabil és eredményes.
A Karos-Park Kft. pályázatból új
üzemcsarnokot kapott 100 millió
Ft-ból, a működéséhez szükséges
eszköz parkja jelentősen fejlődött.
A város szállodája 100 milliós pályázatból és saját forrásból megújult,
Kertmozi mellet új játszótér készült. A város működési költségeinek csökkentésére közel 90 kW-nyi
napelemet szereltettünk fel alapvetően pályázatból, így a középületeink villamos energia számlái
majdnem nullázódnak. A zalakarosiak komfortérzetét növelő városi
infrastruktúra fejlesztéseink is látványosra sikerültek. A 2013-ban
nagy sietséggel elbontott művelődési ház helyett a civil házban nagy
részben megteremtésre került az
aktív közösségi élet színtere. A civil
szervezeteinket, egyesületeinket,
intézményeinket a normatív támogatáson felül jelentősen támogatjuk a színvonalas munkájuk végzésében. Az iskolatető felújítását 16

millió Ft-tal támogattuk. Az új koncepció szerint egy helyre, a mentőállomás mellé – a Jegenye sorra
– az Egészségházba csoportosítható a jövő egészségügyi fejlesztése.
A fejlesztéseinket itt egyelőre saját
pénzből finanszírozzuk. Hamarosan itt új fogorvos kezdi meg működését az újonnan kialakított
rendelőben. Reményeink szerint a
háziorvosi ellátásunk is stabilizálódik. Az orvosi ügyeletet szervezését saját kézbe vettük, ezáltal az
orvosokat és az ápolókat jobban
meg tudtuk fizetni. Megvalósult
EU-s és saját forrásból a tó mellett
1 km új kerékpárút építése, Garabonctól a Városházáig tartó kerékpár út átépítése és a járda felújítása. Kiegészítésként elkészült
mellette a Fő és Petőfi utca ároklefedése és a vízvezeték cseréje. Befejeztük a tavat és környezetét. A
mezőgazdasági útjainkat is jelentősen javítottuk a közmunkaprogram keretében. Így a város széli
földek könnyebben megközelíthetővé és megművelhetővé váltak,
ezáltal csökkentve az allergén növények számát. Külső forrásból új
kilátó épült, a Parkerdőben új infrastrukturális fejlesztéseket határoztunk el. Beláttuk, hogy a Dísz
tér kicsi, a mellette lévő parkoló
pedig alkalmatlan a nagy, városi
rendezvényeinknek, ezért a futballpálya áthelyezésével új városközpont, közösségi tér kerül kialakításra,
amely
biztosítja
hosszútávon a helyiek és a vendégek színvonalas közösségi életének szinterét. Ez a beruházás átível
majd a jelenlegi Dísz téren keresztül az Öko tóig, ahol későbbiekben
további fejlesztés végezhető. A
kivételezési szerződés aláírásra került, a saját készpénzforrásunk
rendelkezésre áll, várjuk az ígért
többlet támogatás megérkezését.
Mindezek nem valósulhattak volna meg a zalakarosi polgárok áldozatos munkája nélkül, külön köszönet a képviselő testület
együttműködő tagjainak és a hivatalunk, intézményeink, társaságaink dolgozóinak, minden adófizetőnek.

VÁLASZTÁSI FÓRUM
2019. október 3-án 18.00 órai kezdettel kerül megrendezésre a
bemutatkozó fórum a Móra-iskolában. A fórumról kamerafelvétel készül, mely a helyi kábel tv-ben kerül levetítésre.

KÖTŐ ATTILA, KÉPVISELŐ
2010-től külsős alpolgármesterként – a díjazásról lemondva – támogattam a testület munkáját,
majd 2014-től képviselőként vettem abban részt.
Az előző ciklust Zalakaros érdekképviselete, a valóság talaján
álló, a lakosságot és turizmust egyaránt szolgáló fejlesztések jellemezték.
Komoly feladatot jelentett a
fürdő vendégszám csökkenésének
megállítása, helyzetének stabilizálása, a megörökölt közel 2 milliárd
forintos hitel időarányos törlesztése miatt is. A marketing munka átalakításával, a gyermekvilág fejlesztésekkel, a felújítás ütemezéssel, a
parkolódíj eltörlésével sikerült
eredményt elérnünk. A vendéglétszám ezeknek a fejlesztéseknek
köszönhetően a mai napig növekszik.
Úgy gondolom, hogy egy polgármester megválasztásakor annak
személyére és programjára szavaznak legfőként az emberek. És joggal szeretnék azt, hogy programja
meg is valósuljon. A képviselő-testület fő feladata a megvalósítás
támogatása és ellenőrzése.
A jelenlegi ciklusban valami egészen más történt. Többen is polgármesterek akartak lenni. Egyéni érdekek és közös sértettségek bázisán
fogtak össze képviselők, és ez a település minden területére kivetült.
Szerettem volna elérni, hogy
több szintű ellátást magába foglaló
idősek otthona épüljön, erre több
irányból is lett volna lehetőség,
csak nem volt hozzá kellő akarat.
A szemétszállítási díj lakossági fizetésének bevezetésekor javasoltam
a kommunális adó teljes eltörlését,
mivel az előzmények ismeretében
azt tartottam tisztességesnek. Támogattam az előző ciklusban elkezdett tömegeket vonzó és moz-

gató
sportrendezvények
folytatását. További célirányos
sportcélú beruházások megvalósítását, ami saját magunk egészségmegőrző és szórakoztató lehetőségén túl, újabb vendégkör elérését
tette volna lehetővé.
Nem támogattam, hogy a gyermekeink a sportudvar használatáért fizessenek, támogattam, hogy
iskolatejet kaphassanak - ellentétben több képviselővel.
Tovább kellett volna folytatni
és fejleszteni saját járda- és útépítési programunkat. Már rendelkeztünk térkőgyártó géppel, gyártási
és lerakási ismeretekkel. Lehetőséget láttam háziorvosunk megtartására. Nem tartottam helyesnek,
hogy a döntést lezáró négy képviselőből gyakorlatilag három nem
Zalakaroson él. A fürdő adósságterhének jelentős csökkenésekor
időszerű volt a felújítások ütemezett elkezdése. De úgy gondolom,
hogy ellenőrizetlen tételeket is magába foglaló, közel 150 millió forintos pótmunka korántsem a gondos, körültekintő előkészítő munka
jellemzője, ezért az 1,1 milliárd hitel
felvételének lehetőségét nem támogattam. Határozott lépéseket
kell tenni a település több lábon
állásának megteremtése, az egészségügyi és ellátási rendszerünk kiteljesítése és stablitása érdekében.
Fontosnak tartottam és tartom a
zártkertek fejlesztését. Bőven van
még mit tenni, ehhez összefogásra
és együttműködésre alkalmas, lakosság igényeit meghalló testület
szükséges.
Minden döntés meghozatalakor
egyetlen kérdésre válaszoltam magammak: ez jó vagy nem jó Zalakarosnak; és ez alapján szavaztam.
Ugyanezt az értékrendet követném egy új képviselő-testület tagjaként is.

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel invitáljuk településünk
65 éven felüli lakóit
a 2019. október 5-én (szombat),
14.00-kor kezdődő,
az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TARTANDÓ
IDŐSEK NAPJÁRA.
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Ciklusértékelő 2014–2019
MAGYAR MÁRIA, KÉPVISELŐ
2014 őszén, mint minden képviselőjelölt társam, nagy lelkesedéssel indultam az önkormányzati
választásokon.
Kopogtatókat
gyűjtöttem, bemutatkozást írtam,
szórólapoztam, kampányoltam,
szerettem volna megváltani a világot. Így utólag azt érzem, sokkal
könnyebb volt két cikluson keresztül Szirtes Lajos polgármester úr
munkássága alatt települési képviselőnek lenni. Akkor éreztem azt
az azonos irányt, azt az összetartást, amit az elmúlt öt évben sajnos többnyire nem tapasztaltam.
Akkor is voltak különböző gondolatok, megközelítések, de nem
volt pártoskodás, tiszteletben tartottuk képviselőtársunk véleményét, hisz mindenki szavazata
egyenlő. Öt évvel ezelőtt a szórólapomon 5 kardinális kérdéskört
vetettem fel bízva abban, hogy
képviselőként, együttműködő testülettel, megfelelő megoldásokat
találunk a lakosokkal együtt, az Ő
érdekeiket maximálisan figyelembe véve.
ÁLMODJUNK EGY CSODASZÉP
KULTÚRKÖZPONTOT – írtam akkor. Kérdésként felvetve: MIVEL,
KIKKEL TÖLTJÜK MEG? ENERGIATAKARÉKOSAN HOGYAN FŰTJÜK
KI?
Zöldmezős beruházásra sajnos
már nem volt lehetőségünk, viszont a lehetőségekhez mérten
van egy civil házunk, mely a zalakarosi emberek kulturális életéhez
ősztől tavaszig minimálisan elegendő…
ÁLMODTUNK EGY ÖKO TAVAT – írtam akkor. Kérdésként
felvetve: KI TARTJA FENT? MIBŐL?
MENNYIÉRT? TUDNA ÖNFENNTARTÓ LENNI? A sors fintora,
hogy az önfenntartónak vélt tóból önleeresztő lett. A testületnek
és a szakembereknek is nagy fejtörést okozott, hogyan tud ebből
a lehető legjobban kijönni a város,
ha már elszökött a tóból a víz.
Több tízmilliós költséget, megan�nyi testületi ülést és rengeteg
energiát emésztett fel az elmúlt
16 hónap, mire a tó ismét pozitív
turisztikai látványosság lett.
ÁLMODTUNK EGY ÁLOMSZÉP
FÜRDŐT – írtam akkor. Kérdésként felvetve: MILYEN IRÁNYBA
ÉRDEMES INDÍTANI A TOVÁBBI
FEJLESZTÉSEKET ? (A TULAJDONOSI RÉSZ MEGTARTÁSÁVAL
TERMÉSZETESEN) Ebben a ciklusban megépült a csúszdapark,

megújult a gyógykert, a gyógycentrum, a Fürdő Hotel. Épül az új
szaunaudvar. A fürdő 300millió
forintos mérlegszerinti eredménye számomra megnyugtató, hiszen ebből élünk, közvetve a családom, s még nagyon sokan
Zalakaroson és a környező településeken.
ÁLMODJUNK EGY MODERN
ORVOSI RENDELŐT – MINI LABORRAL – HÁZIORVOSSAL... – írtam öt évvel ezelőtt. Kezdeményezésemre a vérvétel lehetősége
a zalakarosi orvosi rendelőben
megvalósult hamarosan a választások után. A jelenlegi magyarországi egészségügyi problémákat
ismerve azonban Zalakaroson
sem sikerült csodát tenni. Gyerekorvost, szemészt és urológust sem
lehetett megtartani. Nem kevés
álmatlan éjszakát okozott a „háziorvos téma”. Sajnos nem sikerült a
testületnek közös nevezőre jutni.
A kompromisszumkészség hiánya,
vagy a rossz tárgyalási technika
miatt? Én őszintén sajnálom, hisz a
doktornő 20 éve a háziorvosom.
GONDOLKODJUNK EGYÜTT...
Döntéseinket többségi szavazattal hoztuk meg, melyek „végeredménye” sokszor nem volt elfogadható számomra sem. A
többségi döntés azonban mindig
kötelez, kijelöli azt az irányt, amin
tovább kell indulnunk. Bízom benne, hogy a következő ciklusban ez
az „út” nem lesz ilyen szerteágazó. Hiszen a célunk azonos kell
legyen a sikerek eléréséhez.
ÁLMODJUNK EGY OLYAN KISVÁROST, AHOL GYERMEKEINK,
UNOKÁINK
BOLDOGULÁSA,
ŐSZINTE, TISZTA MOSOLYA NYUGDÍJAS KORUKIG ELKÍSÉRI ŐKET…
BIZAKODJUNK EGYÜTT!!!
Mi gyerekeimmel szeretjük ezt
a várost, itt szeretnénk élni. Bízom
benne, hogy tudunk olyan jövőt
formálni, amely a négy gyermekem számára is hosszú távon kínál
lehetőségeket az itt maradásra, a
boldogulásra.
Képviselőnek lenni nem kis teherrel jár. Mindig a legjobb tudásom és érzelmeim alapján hoztam
meg döntéseimet, s ezt szeretném
tenni a következő ciklusban is,
ahol igyekszem továbbra is kiállni
minden korosztályért. A lakosokért, a hivatali dolgozókért, az intézményeink dolgozóiért, mindazokért, akik ezért a városért
tesznek és tenni szeretnének.

SZIRTES BALÁZS, KÉPVISELŐ
Engedjék meg, hogy tisztelettel
megköszönjem, hogy a 2014-19-es
ciklusban felhatalmaztak arra, hogy
a képviselő testületben dolgozhassak a város fejlődéséért, képviselhessem a város érdekeit.
Az elmúlt 5 éves ciklus városunk
életében nagyon sikeres időszakot
ölel fel. Nagyon sok sikerünk volt,
azonban nagyon sok feladatot kell
megoldani a következő időszakban
is, amit ebben a ciklusban nem
tudtunk sikerre vinni.
Nagyon fontos szempontnak
tartom, hogy a városban a képviselő-testület döntéseinek hatására
városunk nem adósodott el, nem
ment bele olyan beruházásokba,
ami milliárdos hitelfelvételt eredményezett volna pályázati támogatás nélkül, teljesen önerőből.
Ebben az öt évben jelentős fejlesztéseket, felújításokat tudtunk
megvalósítani. A turisztikai fejlesztéseknek köszönhetően több mint
100 új munkahely létesült a városunkban, folyamatosan növekszik a
vendéglétszám és az adóbevételek
is meghaladják a terveket. Kerékpárútjaink felújításra kerültek és
több km új szakasz is megvalósult.
Több utcánkban a vízvezetéket kicseréltük, és több 100 méter szakaszon lefedtünk árkokat. A város
ingatlanvagyonának a teljes hasznosítását tűztük ki célul, ami keretében a civil házat létrehoztuk,
amely épületet felújítottunk, majd
bővítettünk. Az önkormányzat és
az iskola tetejére napelemeket helyeztünk, ezzel is csökkentve a villamos energia költségeket. Teljes
felújításra került a város tulajdonában lévő Fürdő Hotel. Jelentős fejlesztések történtek a fürdőnkben,
megszépült a gyógycentrum és új
szaunavidék kialakítás zajlik jelenleg is.
A beruházásinkhoz tucatnyi pályázatot nyertünk, több mint 1,5
milliárd Ft összegben, ami meghaladta az előző önkormányzati ciklusban elért pályázati sikereket.
Személyesen hozzájárultam javaslataimmal és ötleteimmel a következő beruházásokhoz. Visszavásároltuk a városunk központjában
lévő 1 hektáros telket az ajánlati ár

egyharmada alatti áron, amit beruházási célra szánunk. Teljesen új kilátó épült a régi helyén. Javaslatomra a Zalaerdő Zrt-t megkeresésére
és közreműködésével az építés Zalakarosnak nem került pénzébe,
amivel több mint 80 millió Ft-ot
spóroltunk meg. Önálló képviselői
indítványomra folytatódik a közvilágítás korszerűsítése, amely során
az összes utcai lámpatest LED lámpára lesz kicserélve és ahol megoldható, új lámpatestek is kihelyezésre
kerülnek. Ötletemre képviselőtársaimmal egyszeri támogatási rendeletet alkottunk, amivel a nyugdíjasok
és a kisgyermekesek anyagi támogatását valósítottuk meg.
Segítettem a fürdő hitelhez jutását a beruházások megvalósítása
érdekében, aminek eredményeként az előző vezetések által felvett kedvezményes hiteleket is ki
tudtuk váltani egy nagyon kedvező
a 0%-hoz közeli, fix kamatszinttel.
Ezzel a forrással nem csak nagyon
kedvező feltételeket értünk el a
beruházások megvalósításához, hanem több milliós megtakarítása is
keletkezett a fürdőnek a meglévő
hitelek kiváltásával.
Néhány területen azonban nem
tudtunk előre lépni. Polgármesterünknek 9 év nem volt elég, hogy
az elődök által pályázati pénzből
megvalósított szennyvízberuházás
eszközeit a szomszédos településekkel együtt a használat arányában tulajdonba vegyük. A szomszédos településekkel nem tárgyalt
érdemben, így a szennyvíztelep
beruházásai elhúzódnak és kön�nyen előfordulhat, hogy több száz
milliós beruházással szembesülünk
a tehetetlenség eredményeként. A
négysávos út már rég felújításra
érett, de a város vezetője nem tudta elérni az útfenntartónál, hogy
szép új aszfalton közlekedhessen a
városunk lakossága. Polgármesterünk a városias léthez elengedhetetlen egészségügyi ellátási szint
megőrzésért sem emelte fel a telefont így a szemészeti ellátás is
megszűnt a városunkban.
A sok siker ellenére sok-sok feladat vár a következő testületre és
a várhatóan új polgármesterre.

KAROSI KRÓNIKA ONLINE
A Karosi Krónika lapszámai a https://onkormanyzat.zalakaros.
hu/karosi-kronika internetes oldalon is megtekinthetők.
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Díjátadó és megemlékezés
Miden év szeptember 5-én ünnepli a Zalakarosi Fürdő alapításának
évfordulóját, idén 54 éves lett a létesítmény. A születésnapi megemlékezésen hívták életre és adták át első alkalommal a „Zalakarosi
Fürdőért” díjakat.
Az újonnan alapított „Zalakarosi Fürdőért” díjat minden évben
olyan személyek fogják kapni, akik
kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a fürdő fejlődéséhez és
segítették azt, hogy mára a Zalakarosi Fürdő az ország és Európa
egyik legszínvonalasabb családi- és
gyógyfürdőjévé válhatott. 2019ben a létesítmény két volt munkatársa, a korábbi vezérigazgató
Krampek Mihály, valamint a nemrégiben elhunyt felügyelő bizottsági
tag, korábbi TMK vezető, Hegyi
László családja vehette át.
A fürdő születésnapján tartott
ünnepélyes díjátadón Cziráki László
vezérigazgató az elmúlt 54 év alatt
elért fejlődés ütemét kiemelve
hangsúlyozta: a fejlesztések tovább
folytatódnak, a 2019-es évet a
„megújulás és a fejlesztések éveként” nevezte meg. Mindez az
üzemeltetést és a fejlesztéseket is
magában foglaló 7 éves stratégia
mentén történik.
A tényszámok birtokában kijelenthetjük, hogy gazdaságilag 2018ban kiemelkedő évet zártunk, a
vendégszám is az elmúlt évek vi-

szonylatában csúcsot döntött, meghaladta a 650.000 főt – tette hozzá
a vezérigazgató. – Átadtuk a felújított gyógycentrumot és gyógykertet, a fürdő egyik legikonikusabb
épületegyüttesét, amely 9 hónap
alatt készült el, közel 1000 négyzetméteren. A beruházás lezárulásával
elindítjuk az Európai Fürdőszövetség EuropeSpa Med ötcsillagos
nemzetközi tanúsítvány megszerzé-

sének a folyamatát is – jelezte a
vezérigazgató. Mint mondta: a fejlesztések folytatódnak, augusztusban befejeződtek a termáltó rekonstrukciós munkái, a tó már

eredeti állapotában tekinthető meg.
Zajlik egy modern, exkluzív szaunavilág építése, várhatóan karácsony
előtt birtokba vehetik vendégeink
az új szaunavilágot, ahol kiemelkedő
színvonalú szaunák, medencék, pihenőterek és szauna programok
várják majd vendégeket.
A vezérigazgató a projektben
résztvevő munkatársaknak oklevelet nyújtott át az ünnepségen.

ÚJRA DOBOGÓN AZ ÉV FÜRDŐJE SZAVAZÁSON
Az előkelő harmadik helyezést sikerült megszereznie a Zalakarosi
Fürdőnek az „Év Fürdője 2019.” szavazáson. A megmérettetésben fejfej mellett haladtak Magyarország leglátogatottabb, legkedveltebb
fürdői. Az első helyen a harkányi, másodikon a hajdúszoboszlói létesítmény végzett.
Az országos versenyt a termalfurdo.hu utazási portál hirdeti meg
minden évben, az eredmények a
vendégek értékelése és szavazatai
alapján születnek.
Az idén több mint 8 ezren tették le a voksukat a Zalakarosi Fürdő mellett, soha ennyien nem szavaztak még a fürdőre ezen a
megmérettetésen. A Zalakarosi

Ezüst minősítést kapott a Zalakarosi Fürdő
csapata a 16.
Kanizsai Borés Dödölle
Fesztiválon.
Gratulálunk!

Fürdő az „Év Fürdője 2018.” közönségszavazás 2. helyezettje volt,
most 2019-ben pedig 3. lett.
Ez azt mutatja, hogy a Zalakarosi Fürdő tartósan az ország egyik
legjelentősebb, legkedveltebb, leglátogatottabb fürdője.
– Az online szavazás is kiválóan mutatja, és a visszajelzések is
azt tükrözik, hogy a szolgáltatása-

ink minősége és a fejlesztéseink
mind a vendégek kényelmét, kikapcsolódását és maximális komfortérzetét szolgálják. Jól haladunk a nemzetközi ötcsillagos
fürdőminősítés megszerzésének
irányába, a minősítési folyamat
reményeink szerint az év végére
lezárulhat – mondta az eredmény
kapcsán Cziráki László vezérigazgató.
Sánta Tibor, a termalfurdo.hu-t
üzemeltető portál ügyvezetője elmondta: nagy öröm, hogy ekkora
aktivitást váltott ki a kezdeményezés, a résztvevő magyarországi fürdőkre összesen 153 133 érvényes
szavazat érkezett. Korábban a
győztesek legalább egy hónappal a
vége előtt átvették a vezetést, vagy
már az elejétől az élen álltak, idén
azonban végig nagy volt a küzdelem, az utolsó napokig kiélezett
volt a verseny és végül szoros eredmény is született.
Az „Év Fürdője 2019.” plakett
átadására szeptember 27-én, a Turizmus Világnapján kerül sor a Zalakarosi Fürdőn.

SIKERES A ZALAKAROSI REKORDKÍSÉRLET
Non-stop foci! Fantasztikus
hangulatban telt a fociparádé a
Zalakarosi Fürdő strandján.
Több, mint 5 és fél órán keresztül játszottak folyamatosan
megszakítás nélkül a Médiaválogatott és a Zalakarosi Fürdő két
csapatának játékosai.
A médiaválogatottban számos
ismert játékos vett részt: Gájer
Bálint, ismert swing-jazz énekes, a
szintén énekes Ricky, Nagy Anett,
82-szeres válogatott, magyar bajnok és kupagyőztes női labdarúgó, Telek András a Ferencváros
egykori klasszisa és Izsvák Ádám
válogatott strandlabdarúgó is erősítették a csapatokat.
– A Zalakarosi Fürdő csapata
és a Médiaválogatott ma azért
játszanak, hogy világrekordot
döntsenek. Szerettük volna a homokos focipályánkat kihasználni,
és valami egyedi strand sporteseményt létrehozni. Utánanéztünk, hogy ilyen világrekord még
nem született, ezt ma szeretnénk megvalósítani, azzal, hogy
megpróbálunk öt órán keresztül
folyamatosan játszani. Igen erős
igénybevétel lesz, hiszen homokon jóval nehezebb focizni, mint
füves vagy műfüves pályán –
mondta el Cziráki László a sportesemény előtt.
A fürdővezetők válogatottját
az esztergomi és a sárvári igazgatók, valamit a házigazda Cziráki
László képviselte, a vezérigazgató
ezúttal a médiaválogatott hálóját
védte. A programra Izsvák Zsolt, a
Magyar Strandlabdarúgó Szövetség elnöke és Józsi György, az
MLSZ Zala megyei igazgatója is
ellátogatott.
Az igazgatóság korábban kapuhálóval és egyéb eszközök beszerzésével segítette a fürdőben
található strandlabdarúgó-pálya
feltételeinek a javítását. – A labdarúgás népszerűsítése mellett a
strandlabdarúgás hozzájárul bizonyos képességek fejlesztéséhez is, amelyek a nagypályán is
jól kamatoztathatók – fogalmazott Józsi György.
A legjobb kapus a házigazdák
játékosa Fábics István lett, a Zalakarosi Fürdő csapatából, a legjobb
mezőnyjátékos: Kanta Krisztina a
médiaválogatottból, a gólkirály címet Nagy Anett, a médiaválogatott csapatkapitánya, korábbi válogatott érdemelte ki.
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Kis-Balaton futóverseny
KICSIK, NAGYOK ÉS HÁZI KEDVENCEK IS RAJTHOZ ÁLLTAK
Több mint 250 résztvevővel
startolt el a IV. Intersport Kis-Balaton futóverseny.
A résztvevők 6, 10, 21 és 34
km-es távokon, egyéni vagy váltófutásban indulhattak.
A ragyogó futóidő elkényeztette a sportolókat, csodás arcát mutatta a környék és a Kis-Balaton.
Az esemény fővédnöke, Kovács
István, Kokó volt, aki a versenyt
megelőző napon motivációs előadásra várta az érdeklődőket a Pálos
malomban, s a versenyen ő is megmérette magát a félmaratoni távon.
Az idei rendezvény új eleme
volt a kutyás futás, melyre húsz
gazdi hozta el kedvencét, hogy
együtt vágjanak neki a 2,5, illetve 5
kilométeres távnak. A kutyusokat a
szervezők elkényeztették, külön
frissítőállomással kedveskedtek nekik, sőt kutyaterápiára is lehetősé-

gük nyílt.
A kétnapos versengésen a hagyományokhoz híven a családok is
jelentkezhettek futásra, a program
második napján pedig a nagyobbak állhattak rajthoz.
Jó hangulat, gördülékeny szer-

vezés, nagyvonalú tombola ajándékok, biztonságos felvezetés és kíséret jellemezte mindkét napot,
reméljük, jövőre is töretlen érdeklődés mellett adhat otthont városunk e sokakat megmozgató sport
hétvégének.

Első hely a kadet tornán
27. alkalommal került megrendezésre Zalakaroson a Móra Ferenc Általános Iskola sportlétesítményében a Leány Utánpótlás
Kosárlabda torna. Ebben az évben három korosztály – kadet,
serdülő, gyermek – mérkőzött
hat napon át.

A kadet korosztály 2019. augusztus 19-20-án, hat csapat kettő
csoportban körmérkőzést játszott,
majd következtek a keresztjátékok.
A serdülő korosztály 2019. augusztus 21-22-én nyolc csapat kettő
csoportban mérkőzött, majd keresztjátékok követték.
A gyermek korosztály 2019. augusztus
23-24-én
kilenc csapat három
hármas
csoportban körmérkőzés e k e t
keresztjáték követte.
A Kanizsai Vadmacskák
SE csapata
a
kadet
tornán
első helyezést ért el.

A Kanizsa Diákkosárlabda Klub
serdülő leány csapata második,
gyermek korosztályos csapata 3.
helyen végzett.
Kadet korosztály eredményei:
KANIZSAI VADMACSKÁK SE –
KSC SZEKSZÁRD 97-81. DOBÓINK:
BAA 55, ZSÁMÁR 18, TRIFÁN 11,
HORVÁTH 10, FÜREDI 2, CSUHA 1.
KANIZSAI VADMACSKÁK SE –
VASAS/B 93-30. DOBÓINK: BAA
27, ZSÁMÁR 20, TRIFÁN 16, SZÓRÁD
11, HORVÁTH 8, FÜREDI 7, BÁNHEGYI 2, CSUHA 2.
KANIZSAI VADMACSKÁK SE –
GYŐR 83-63. DOBÓINK: BAA 40,
ZSÁMÁR 16, HORVÁTH 16, FÜREDI
5, SZÓRÁD 4. BÁNHEGYI 2.
TORNA VÉGEREDMÉNYE: 1. KANIZSAI VADMACSKÁK SE, 2. 2.
SZÉCHENYI KOSÁRLABDA AKADÉMIA GYŐR, 3. VASAS/A, 4. KSC
SZEKSZÁRD, 5. VASAS/B, 6. SZOMBATHELYI SI. MINDEN CSAPATBÓL
A LEGJOBB TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ JÁTÉKOS ZALAKAROS VÁROS
KÜLÖNDÍJÁBAN RÉSZESÜLT. KANIZSAI VADMACSKÁK SE CSAPATÁBÓL BAA DOMINIKA.

SERDÜLŐ ÉS GYERMEK
ZALAKAROS LEÁNY
KOSÁRLABDA TORNA
EREDMÉNYEI:
Kanizsa DKK–Ricsilla (Zalaegerszeg) 66-57. Dobóink:
Bercsi 21, Gelencsér 13, Molnár
10, Szomjas 4, Szlávec 4, Garai 4.
Kanizsa
DKK–Vasas/B
60-58. Dobóink: Bercsi 32, Monár 11, Deák 6, Garai 4, Gelencsér 4, Szomjas 3.
1. helyért: Kanizsa DKK –
Soproni Darazsak Akadémia/A 21-105. Dobóink: Bercsi 9, Szomjas 4, Molnár 4,
Garai 2, Kiss-Szabó 2. Kanizsa
Diákkosárlabda Klub Serdülő
csapatából Zalakaros város különdíját BERCSI LUCA vehette
át. A Zalakaros Kupa Leány
Serdülő Kosárlabda Torna végeredménye: 1. Soproni Darazsak Kosárlabda Akadémia/A,
2. Kanizsa Diákkosárlabda
Klub, 3. Vasas/A Budapest, 4.
Vasas/B Budapest, 5. Csata DSE
Budapest, 6. Ricsilla Zalaegerszeg, 7. Soproni Darazsak Akadémia/B, 8. Széchenyi Kosárlabda Akadémia Győr.

GYERMEK KOROSZTÁLY
EREDMÉNYEI:
Kiss Lenke Kosárlabda
Akadémia–Kanizsa DKK 9-56.
Dobóink: Rezsek 22, Vajda 8,
Szilágyi 8, Németh L. 5, Németh
K. 6, Vörös 3, Németh R. 2, Horváth N. 2. Kanizsa DKK–KSC
Szekszárd 57-45. Dobóink: Németh L. 24, Rezsek 12, Szilágyi
10, Beke 4, Vajda 3, Horváth N.
2, Klinger 2. 3. helyért: Kanizsa
DKK – Zsíros Kosárlabda Akadémia
55-20. Dobóink: Rezsek 11, Horváth N. 10, Németh
K. 10, Németh L.9, Szilágyi 6,
Németh R. 6, Klinger 2, Beke 1.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
gyermek csapatából REZSEK
RÉKA részesült Zalakaros város
különdíjában. A Zalakaros Kupa
Gyermek Leány Kosárlabda Torna végeredménye: 1. Csata DSE
Budapest, 2. Vasas Budapest, 3.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub, 4.
Zsíros Akadémia Budapest, 5.
Ricsilla Zalaegerszeg, 6. KSC
Szekszárd, 7. Széchenyi Kosárlabda AK Győr, 8. Drnje/Horvátország/, 9. Kiss Lenke Kosárlabda Akadémia Budapest.

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

12

2019. szeptember 26.

Zalakaros polgármesterjelöltjei
1. NOVÁK FERENC FIDESZ–KDNP JELÖLT
Tisztelt Karosiak, tisztelt Választók!
2002-től képviselőként, 2010-től
polgármesterként
igyekszem szolgálni a települést, az
itt élő embereket
és a Zalakaroson
pihenő vendégeket. Ezt szeretném
folytatni,
amennyiben megtisztelnek ismét bizalmukkal!
Nekem és a velem együtt induló
csapatnak Zalakaros az első!
Mindazokkal, akik így gondolkodnak és cselekszenek, együtt
szeretnék dolgozni! Melyek azok a
területek, ahol bőven van még
tennivaló (természetesen a teljesség igénye nélkül) és szeretném
megvalósítani:
Az itt élők komfortérzetének
növelését, az egészségügy színvonalának megőrzését, fejlesztését.
A turizmus nyújtotta lehetőségek
hatékonyabb kihasználását, a magánszállásadók segítését. Nagyobb figyelmet kívánok fordítani
az idősekre (településünk állandó
lakosai közül mintegy 900 fő hatvan év feletti!), a fiatalok megtartására és letelepítésére, a gyermekintézményeinkre, a közösségek
működésére. Több forrást biztosítani az utak, járdák, parkolók állapotának javítására, megoldani a
vízelvezetés problémáit. Fontos,
hogy hatékony megoldást alkalmazzunk a gondozatlan területek
rendbetételére, a parkolási anomáliák megszüntetésére, mind-

nyájunk biztonsága
érdekében
pedig bővítsük a
közterületi kamerarendszert, tovább javítsuk a település, a régi
falurész arculatát,
pl. a Fő utca keleti
oldalán húzódó
árok lefedésével.
Vallom, hogy öt
évvel ezelőtt megfogalmazott céljaim most is aktuálisak, azaz igyekszem, hogy minden korosztály,
csoport, közösség megfelelő keretekkel és tartalommal tudja a településen megtölteni életét.
Azt, hogy ezeket megvalósíthassuk, ahhoz a legfontosabb az
Önök bizalma, továbbá az, hogy a
megválasztandó képviselők mindezeket támogassák.
Ha saját forrásainkkal, az országos és uniós pályázati lehetőségek
hatékony kihasználásával jól élünkés a kormány is támogat bennünket, akkor ehhez a szükséges források is rendelkezésre állnak.
Tisztelt Zalakarosiak! Az elképzeléseknek egy egésszé kell válnia,
amelynek hozzá kell járulnia ahhoz,
hogy az emberek szeressenek itt
élni.
Én közel négy évtizede lakom
Zalakaroson, szeretek itt élni, büszke vagyok rá! Ismerem a települést,
a megoldandó feladatokat, a továbbfejlesztendő értékeinket!
Kérem, hogy tiszteljenek meg
ismét bizalmukkal!
Legyen jó élni és pihenni Zalakaroson!

2. SZIRTES BALÁZS FÜGGETLEN JELÖLT
Tisztelt Zalakarosi
Polgárok! Tisztelt Választók!
Édesapám Szirtes
Lajos, aki több mint
25 évig szolgálta Zalakarost a polgármesteri hivatal élén. Polgármesterként az Ő
értékrendszerét és
szellemiségét szeretném tovább vinni.
Közgazdasági szakokleveles mérnök, mélyépítő üzemmérnök diplomával és
MBA (üzleti tudományok szakértője)
abszolutóriummal rendelkezem. Közgazdasági Társaság és a Vállakozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége
tagjaként s a megyei elnökségi tagjaként is tevékenykedem mindkettő
szervezetben. Nős vagyok, négy
gyermek édesapja. Több mint 25 éve
dolgozom üzleti területen.
A következő célokat szeretném
megvalósítani a város fejlődésének, az
itt élők komfortérzetének a növelés
érdekében:
– A választópolgárok véleményének, ötleteinek folyamatos figyelembevétele
– A polgárok folyamatos személyes
tájékoztatását
– Bölcsőde és óvoda minőségi fejlesztéseinek a megvalósítása az állami
támogatásokon felüli önkormányzati
források megteremtésével, bevonásával
– Középiskolában és a felsőoktatásban tanulók támogatását és Zalakaroshoz való kötődésük erősítését
– Művészeti oktatás töretlen támogatását
– Az egészségügyi szolgáltatás
színvonalának emelése, gyógyászati

központ létrehozása
(szemészet, fogászat,
urológia, minilabor,
egészségügyi tanácsadások, nyugdíjas otthon létrehozás)
–
Magánszállásadók újraszervezése,
aktiválása és kreatív
együttműködés kialakítása
– Fejlesztések töretlen folytatása: új
városközpont, új kemping, új szálloda a fürdővel összekötve
– Befektetők, beruházók Zalakarosra vonzása, vonzó és teljesíthető feltételrendszer biztosítása új szolgáltatási
egységek létrehozása érdekében, (pl:
bevásárlóközpont, szórakozási lehetőségek bővítése)
– A zalakarosi vállalkozókkal új
alapokra épített együttműködés kialakítása
– Hatékonyabb feladatszervezés a
tűzvédelem, a környezetvédelem, a
szemétszállítás területén
– A külső cégeknél, szolgáltatóknál,
kormányzati szerveknél jelentősebb
helyi érdekérvényesítés megvalósítása
– A közutak állapotának rendszeres javítása, az élet-, vagyonbiztonság
magasabb szintű biztosítása
– Testvérvárosi kapcsolatokban
rejlő üzleti, turisztikai, gazdasági lehetőségek hatékonyabb kiaknázása
– Az ingatlanforgalom javulásának
elősegítése, beruházási kedvezmények kialakítása,
Kérem, támogassanak abban,
hogy a várost új, energikus erővel
rendelkező, a városért tenni akaró
polgármesterként együtt Önökkel vihessük tovább a fejlődés útján!

Zalakaros képviselőjelöltjei
1. SZIRTES BALÁZS FÜGGETLEN JELÖLT
Tisztelt Zalakarosi Polgárok! Tisztelt Választók!
Édesapám Szirtes Lajos, aki több mint 25
évig szolgálta Zalakarost a polgármesteri hivatal élén. Polgármesterként az ő értékrendszerét és szellemiségét szeretném tovább
vinni. Közgazdasági szakokleveles mérnök,
mélyépítő üzemmérnök diplomával és MBA
(üzleti tudományok szakértője) abszolutóriummal rendelkezem. Közgazdasági Társaság
és a VOSZ tagjaként, s a megyei elnökség

A HVB állásfoglalásának
eleget téve a szavazólapon
megjelenő sorrendben.

tagjaként is tevékenykedem mindkettő szervezetben. Nős vagyok,
négy gyermek édesapja. Több mint 25 éve dolgozom üzleti területen.
2010 óta a képviselő-testület tagjaként tevékenykedhettem a város
fejlődése érdekében. Az Önök támogatásával szeretném folytatni a munkát együtt, közösen Zalakaros jelenéért és jövőjéért.
A polgármesteri elképzeléseimet a további célkitűzésekkel egészítem ki:
• A helyi- és közérdek szem előtt tartásával lokálpatrióta testületi működést szeretnénk megvalósítani, • Karos-kártya feltételrendszerének
megteremtése, • Sporttevékenység – kiemelten a diák- és szabadidő sport
- emelt szintű támogatását, • Fiatalok letelepedésének elősegítését, • A
városunk környezetének, ápoltságának megőrzését és további szépítését.
Kérem, támogassák megválasztásomat szavazatukkal!
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A zalakarosi német nemzetiségi képviselőjelöltek adatlapja a Nemzeti Választási iroda honlapján megtekinthető
az alábbi linken: https://www.valasztas.hu/osszes-jelolt_nemz2019 Zalakaros településnév kiválasztását követően!

2. MARTONNÉ HANYI JUDIT FÜGGETLEN JELÖLT
Általános szociális munkás és egészségfejlesztő
mentálhigiénikus vagyok. Dolgoztam a versenyszférában, sok éve szociális területen köteleződtem el,
jelenleg gyermekvédelemben tevékenykedem.
Szeretem az egyéniséget, hiszek a csoport
hatékonyságában, bízom az összefogásban. Tagja vagyok a „Tegyünk együtt Zalakarosért! Fogjunk össze közös erővel!” független képviselőjelöltek összefogásának, akiknek támogatom a
programját, a szobakiadók tevékenységének
modernizálását, a fürdő fejlesztését. Segítem a
fiatalok tanulását, letelepedését. Védelmezem az
időseket, betegeket, magukra hagyottakat. Támogatom civil szervezetek,
hagyományőrző, művészeti csoportok működését, a sportot, a kultúrát.
Fontosnak tartom az egészségtudatos életmód programokat, a környezettudatos szemléletet, Zalakaros természeti környezetének megőrzését a
polgárok jólléte, az üdülővendégek elégedettsége érdekében.
Munkámat: szabad gondolkodóként, politikai érdekektől függetlenül,
SZOCIÁLIS SZEMLÉLETTEL, ÉRTÉKEK MENTÉN örömmel és lelkiismeretesen,
tisztelettel, kellő alázattal, határozottan a zalakarosi emberek érdekében
végzem. fb: https://www.facebook.com/Martonné-Hanyi-Judit-Képviselőjelölt-oldala

3. STÉGLI JÁNOS FÜGGETLEN JELÖLT
Tisztelt Zalakarosiak!
Kedves Barátaim, Ismerőseim!
1984-től sport- és ifjúsági szervezőként, úszóés teniszedzőként dolgozom Zalakaroson, jelenleg pedig a Zalakarosi Turisztikai Egyesületben
tevékenykedem és négy civil szervet elnökségi
tagja vagyok. Az elmúlt 5 évben a gazdasági,
városfejlesztési és turisztikai bizottság tagja voltam. Zalakarosnak értékes múltja van és élhető
jelene, dolgozzunk közösen jövőjéért!
Programom:
• Utak, járdák javítása, csapadékvíz biztonságos elvezetése. • Az egészségügyi ellátás problémamentessé tétele, gyermekorvosi rendelés biztosítása. Időszerű lenne egy idősek otthonának a
kialakítása. • A peremterületeken is parlagfűmentesítés. • Az aktuális
pályázatok kihasználása. • A zalakarosi civil szervezetek támogatása. •
Bevásárlóközpont létrehozása. • Minden generáció érdekét szeretném
képviselni. • Zalakaros akkor lesz még kellemesebb hely és működése
eredményesebb, amennyiben polgárai a város céljai érdekében összefognak, együttműködnek. • Megválasztásom esetén rendszeres képviselői
fogadóórát kívánok tartani.
Kérem, a szavazólapon a 3. helyen tegyen X-et a nevem mellé!
X Stégli János – független képviselőjelölt

4. CZIMONDOR NÁNDOR FIDESZ–KDNP JELÖLT
Czimondor Nándornak hívnak, nős vagyok,
két gyermek apja.
Végzettségeim szerint turisztikai és vendéglátós szakember. Tizenhét éve a MenDan Hotel
igazgatójaként tevékenykedem. Negyvenöt éve
dolgozom a szakmámban, ebből harminc évet
vezetőként. Középfokú nyelvvizsgával rendelkezem német és angol nyelvből.
Tizenkét éve élek Zalakaroson.
Mik azok a készségek, amelyekkel én az
Önök hasznára tudok lenni?

A Zalakarost éltető turizmus iparágban magas szintű tapasztalatom és
ismeretségi köröm van.
Képes vagyok gyorsan és jól dönteni.
Szavatartó és következetes vagyok. Meglátom, meghallgatom, megértem mások problémáit és a tehetségem szerint szívesen segítek.
A város és a térség fejlesztéséről kész elképzeléseim vannak, amelyeket egy arra alkalmas helyen és időpontban szívesen Önök elé tárok.
Az Önök képviselője akarok lenni.
Ehhez semmi másra nincs szükségem, csak a TÁMOGATÁSUKRA, SZAVAZATAIKRA. Pontosabban arra, hogy ezt Önök is akarják.

5. DR. VIRÁG ZSOLT FIDESZ–KDNP JELÖLT
Tisztelt Zalakarosi Választó!
Gyerekkorom óta Zalakaroson élek. Jelenleg
a Garabonci Állatgyógyászati Központot vezetem, ahol a kisállatok teljeskörű gyógyítását
végezem. Kedvenc szakterületem a sebészet,
ezen belül az ortopédia. Családi vállalkozásunkban, egy négy csillagos zalakarosi szállodában
szintén dolgozom. A képviselőjelöltség számomra egy lehetőség, hogy tegyek valamit a
kedvenc városomért, ahol felnőttem, és az életemet leélni szándékozom. Megválasztásom
után a következőért fogok küzdeni.
• Stratégiai kérdés a lakosság egészségügyi ellátása. Első dolgom lesz
felülvizsgálni a háziorvos és gyermekorvos kérdését, és a háziorvosi rendelő színvonalát zalakarosi szintűre emelném.
• Zalakaros külterületein a közvilágítás bővítése és fejlesztése.
• Nagyobb figyelmet fogok fordítani az utak és járdák felújítására és
építésére.
• Az állami szociális tűzifa programot szélesebb körben kiterjeszteném,
így könnyítve a kisnyugdíjasok helyzetén.
• A környezettudatosság, és fenntarthatóság jegyében, a közintézmények tetejére még több napelemet szereltetnék.
• Képviselőként támogatom Novák Ferenc polgármester munkáját.
Szívélyes üdvözlettel!

6. MAGYAR MÁRIA FÜGGETLEN JELÖLT
Tisztelt Zalakarosiak!
Gazdasági mérnökként, valamint turizmusszervező s felsőfokú idegenforgalmi menedzserként diplomáztam. Mérlegképes
könyvelő képzettségem van vállalkozói és államháztartási szakon. Több mint 20 éve dolgozom pénzügyi területen a közigazgatásban, s mellette szálláshely kiadással
foglalkozom. Felsőfokú német nyelvvizsgával
rendelkezem, az angol, orosz és cseh nyelvet
társalgási szinten beszélem. Négy gyermek
édesanyjaként úgy érzem, minden intézmény
jó működésében érdekelt vagyok. Gyermekeimmel részt vállalunk városunk egyházi, kulturális és sport életében. Szívügyemnek tartom az
élhető környezet megteremtését minden korosztály számára. Számomra nagyon fontos a településen, településért több évtizede dolgozó emberek megbecsülése, munkájuk elismerése minden szakterületen, hivatalban, oktatási intézményeinkben, fürdőn, gyógyászati
részlegen, vendéglátásban, parkgondozásban egyaránt. Hiszem: a pozitív dolgozó személyisége a turista számára is csalogató tényező.
Szeretném, ha Zalakaros olyan gyöngyszeme maradna Magyarországnak, ahonnét a felnövekvő nemzedék nem vágyna elköltözni. Bízom
abban, hogy tudunk olyan jövőt formálni, mely minden gyermekem
számára hosszú távon kínál lehetőséget az itt maradásra, a boldogulásra.
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7. KRATZL IMRE FÜGGETLEN JELÖLT
Krartzl Imre vagyok, három felnőtt gyermek apja. Tanulmányaimat a németországi
Magdeburg műszaki főiskoláján végeztem.1983-tól élek városunkban. 1986-tól az
idegenforgalomban dolgoztam mint idegenvezető, többek között az ausztriai Klagenfurt városának. Kapcsolataim révén igyekeztem városunkat külföldön is ismertebbé tenni.
Így került sor szervezésemben az ausztriai
Loipersdorf gyógyfürdőjében városunk vezetésének, idegenforgalmi szakembereinek látogatására. Élhető, szolgáltató városra van
szükség. Jelenleg nincs háziorvosunk, a szemészeti rendelés is megszűnt. Nincs közterület-felügyelet, télen a járdák takarítása kritikán
aluli, már ahol van járda. Ami pedig a járdaépítést illeti. Vásárolt a város egy térkőgyártó gépet, aztán úgy döntött a testület, hogy készterméket vásárol. Az eredmény látható. A településfejlesztés szakma. Egy
város fejlesztéseinek elkészítésében erre hivatott szakemberek, szociológus, építész, stb., a lakosság, a képviselők meghallgatásával készíti, és
azt nyilvános vitára bocsájtja. Nálunk pedig a választási ciklusokként
változó ötletelés folyik. A képviselő-testület döntéseinél a fejlesztést
meghatározó kérdésekben a lakosság meghallgatása elengedhetetlen.
Megválasztásom esetén ezeket szeretném képviselni.

8. KULCSÁR CSONGOR FÜGGETLEN JELÖLT
42 éves vagyok, mérnök-informatikusként
diplomáztam a Dunaújvárosi Egyetemen, jelenleg Nagykanizsán a Zsigmondy Vilmos szakképző iskolában szakmai oktatóként dolgozom,
pallérozva a középiskolás, és felnőtt technikus
diákok elméjét. 2016 óta társadalmi munkában
elnökként vezetem a zalakarosi Sportalapítványt, amin keresztül sikerült megvalósítani a
civil házban a tartásjavító gerinctornát, életre
hívni a felsős általános iskolásoknak „Az élet
lovas oldala” természetközeli lovas sporttal való
megismerkedés programját, és szponzorálni a
szalmabála-labirintus. Nős vagyok, feleségemmel és két lányommal Zalakaroson élek, ezt a helyet tekintem otthonomnak!
Otthon! Az otthont nem lehet falak közé szorítani, nem lehet kulcsra
zárni! Mert az otthon egy érzés! Ez az érzés kerít hatalmába akkor, amikor
Zalakarosról esik szó! Érzek még erőt és elhivatottságot, hogy még jobbá,
szebbé, virágzóbbá tudjam tenni e várost! Sosem hagytam, és sosem fogom hagyni, hogy mások véleményének a zaja elnyomja a hangomat!
Tiszteljenek meg azzal, hogy október 13-án lehetőséget adnak, hogy
szolgáljam az Otthonunkat képviselőként, mert egyet tudok: a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódoknak, az OTTHON!

9. CZIRÁKINÉ PAKULÁR JUDIT FÜGGETLEN JELÖLT
Kedves Zalakarosiak!
43 éves vagyok, mérnök diplomával, projektmenedzseri és közbeszerzési referensi képesítéssel és német középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Saját vállalkozásomban, zalakarosi
ingatlanomban dolgozom pályázatíróként, projektmenedzserként. Férjem, Cziráki László közgazdász. Három gyermekes anyuka vagyok,
Kamilla és Boglárka középiskolások, kisfiam
Marci elsős. Édesanyám is Zalakaroson él.
Politikai pártoktól függetlenül, független
képviselőként 2002-től veszek részt az önkormányzat munkájában, az Önök bizalma, döntése alapján.
Ez a második önkormányzati ciklus, melyben alpolgármesterként is dolgozhattam és a turisztikáért felelős alpolgármesteri tisztséget tölthettem be.
Zalakaros idegenforgalma az elmúlt években rekordokat döntött, jelentős fellendülést mutatott, köszönhetően a tervszerű munkának, amit a

fürdővel, a helyi szállásadókkal, a szállodákkal, valamint a térségi szolgáltatókkal és Önökkel összefogva, együtt végeztünk.
Zalakaros marketing munkája tovább javult, melyet elismernek a különböző szakmai grémiumok is. Az alpolgármesteri munkám része ennek,
örülök, hogy irányítóként, szervezőként részese lehettem, és bízom a
megkezdett munka folytatásában.

10. VÉGH ANDOR FIDESZ–KDNP JELÖLT
Tisztelt Zalakarosiak!
Végh Andor vagyok, 41 éves. 2 gyermekemmel és feleségemmel 12 éve lakom Zalakaroson.
1998-tól kezdődően 19 éven keresztül dolgoztam a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő Zrt-nél, és
jelenleg is a turizmus ágazatához kötnek mindennapjaim. Büszke vagyok, hogy 2016-tól kezdődően a Karos Sprint Úszóklub elnöke lehetek
és irányításom ideje alatt, egyedüli civil szervezetként, tagjaink létszáma közel duplájára nőtt.
Az elmúlt időszakban sajnos háttérbe szorultak
a helyi lakosok igényeit szolgáló beruházások,
fejlesztések. Elmaradtak a járdák, utak felújításai, bevásárlóközpont sem
létesült és a helyi közösségek számára sem került kialakításra egy mai
kornak megfelelő épület. A lakosság átlagéletkora folyamatosan nő,
bölcsődei csoport szűnt meg, fiatalok elvétve telepednek le, a felnövő fiatalok elhagyják a települést, ugyanakkor a testület részéről semmilyen
intézkedés nem történt ennek megakadályozása érdekében. Úgy gondolom, mi zalakarosiak megérdemeljük, hogy a XXI. századnak megfelelő
környezetben éljünk. Zalakarosi lakosként nem lehet más célom, mint a
helyiek érdekeit képviselni. Kérem, tiszteljenek meg szavazataikkal, hogy
az itt élők céljait közösen érhessük el!

11. MAGYARNÉ KOVÁCS JUDIT FÜGGETLEN JELÖLT
Tisztelt Zalakarosiak!
Végzettségem szerint közgazdász vagyok, mérlegképes könyvelő és adótanácsadó képzettséggel
rendelkezem. Családommal 1987 óta élünk Zalakaroson, gyermekeim már családot alapítottak.
Nyugdíjba vonulásomig közel 40 évig foglalkoztam államháztartási pénzügyekkel gazdasági
vezetőként, többek között a zalakarosi önkormányzatnál pénzügyi osztályvezetőként.
Munkám során közelről láttam, hogy mit
szeretnének a zalakarosiak, az üdülőtulajdonosok, az idegenforgalomból élők:
• modern egészségházat, szakrendelőkkel – nem koncepció nélkül egy
rendelőbe zsúfolt ellátást, • úthálózat fejlesztését, a zalakomári elágazó
forgalomrendezését, ütemezett útfelújításokat a háttérbe szorított üdülőterületeken is, • az idősek otthonát, • a közvilágítás bővítésénél a lakossági igények figyelembevételét, • a kereskedelmi ellátás bővítését az önkormányzat szerepvállalásával, • rendezett parkolókat, • hatékonyabb
idegenforgalomi marketinget, • az ifjúság részére jövőkép nyújtását.
Az Önök bizalmából felelősségteljes döntéseket, tisztességes együttműködést, a közjóért munkálkodást ígérhetek.
Független, Zalakaros érdekeit szem előtt tartó lokálpatriótaként szeretném Önöket képviselni.

12. TARR LÁSZLÓ FÜGGETLEN JELÖLT
Tisztelt Választópolgárok! Kedves Karosiak!
Tarr László vagyok, a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. galamboki üzemvezetőség művezetője. Közel 40 éve élünk családommal Zalakaroson, két felnőtt gyermek édesapja és egy unoka
boldog nagypapája vagyok. Több évtizedes
munkatapasztalattal rendelkezem közüzemi
vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés területén,
mely az egyik fontos feladata az önkormányzatnak és az infrastruktúra fejlődésének. A ko-
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rábbi egyéni vállalkozói tevékenységem során tapasztalatot szereztem a
zalakarosi turizmusból fakadó vendéglátással kapcsolatos nehézségekre
és a potenciális fejlődési lehetőségekre vonatkozóan. A településen megvalósult értékek, közterületek megóvása érdekében hatékonyan működő
felügyelet felállítását látom szükségesnek. A turizmus fejlesztése mellett
fontosnak tartom azt, hogy a Zalakaroson élő lakosok életminőségét is
javítani kell: többek között az egészségügyi ellátás, az alapellátások, a település kulturális hagyományainak megőrzése és az eddig elért eredmények fenntartása, illetve a kereskedelmi szolgáltatások bővítése terén.
Az Önök támogatását kérem, hogy a Zalakarosiak érdekeit felelős
döntésekkel képviselhessem!

13. KÖTŐ ATTILA FIDESZ–KDNP JELÖLT
53 éves vagyok, nős, két gyermekem egyetemi hallgató. Műszaki, később Rendőrtiszti Főiskolát végeztem. 26 éve élek Zalakaroson.
A Zalakarosi Rendőrőrs első vezetőjeként
ösztönzője voltam a Zalakaros Közbiztonságáért Alapítvány, a Polgárőrség megalapításának.
Dolgoztam az önálló úszóegyesület megalapításán, melynek vezetőségi tagja vagyok.
A településért végzett munkámért Zalakarosért kitüntető díjat kaptam.
Fontos a turizmus, de legfontosabbak a helyi
lakosok. Az a cél, hogy jó legyen Zalakaroson
élni, amihez:
• Egészségügyi ellátórendszerünket ismét teljessé kell tenni. • Idősek ellátórendszerének további fejlesztése, hogy életünk utolsó szakaszát szeretteink, barátaink közelében, teljes ellátásban itt, Zalakaroson tudjuk eltölteni. • Szükség esetén önkormányzati támogatással meg kell oldani a lakosság
mindennapi, teljes körű vásárlási feltételeit. • Bölcsődénk, óvódánk, iskolánk
további fejlesztésével a gyermekeknek biztosítani kell az egyre magasabb
színvonalú ellátás és oktatás feltételeit. • Fontos a célzott munkahelyteremtés, a már itthon dolgozók megfelelő szintű anyagi elismerése.
Minden döntés meghozatalakor egyetlen kérdésre válaszoltam magammak: ez jó vagy nem jó Zalakarosnak; és ez alapján szavaztam. Képviselő-testület tagjaként továbbra is ezt az értékrendet követném. Ehhez
kérem támogatásukat

14. VLASICSNÉ DÖRGÖNYE MÁRTA FÜGGETLEN JELÖLT
Zalakaroson élek születésem óta. A zalakarosi polgármesteri hivatalnál dolgoztam 27
évig, 2013.02.01-től a Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként 4 település szolgálatát végzem. Igazgatás-szervező, szociális-igazgatás
szervező
és
okleveles
közigazgatási menedzser diplomával és középfokú német nyelvvizsgával rendelkezem. Tevékenységemet a köz szolgálatában, a település
lakói érdekében végeztem egész eddigi életem
során, amelyért állami és önkormányzati elismerésben is részesültem. A megszerzett tapasztalataimat, legjobb tudásomat szeretném Zalakaros érdekében az
önkormányzati munkában felhasználni. Hangzatos kampány ígéretek
helyett - akik ismernek, tudják eddigi munkám alapján - az eddigi értékeket megőrizve, a rendelkezésre álló lehetőségeket a település lakóinak
érdekében kihasználva Zalakaros fejlődését szeretném segíteni. Amen�nyiben megtisztelnek bizalmukkal, ígérem, hogy továbbra is mindig az
Önök szolgálatában állok és az Önök érdekét képviselem. Alapvető célom: Zalakaros fejlődő, az itt élők számára élhető, a vendégek számára
pedig pihenésre, szabadidő eltöltésére még vonzóbb település legyen.
„Önökkel együtt Zalakarosért!”

15. SINKOVICS NORBERT FÜGGETLEN JELÖLT
Tisztelt Zalakarosiak!
Sinkovics Norbert vagyok 43 éves, nős, 2 gyermek édesapja, helyi lakos.
Zalakaroshoz 1996-tól sport révén kötődöm. Jelenlegi munkahelyemen 10

éve dolgozom, a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatójaként, a kertmozi üzemeltetőjeként tevékenykedem. Andragógus-művelődésszervező diplomával és személyügyi szervező diplomával rendelkezem (HR). Továbbá
banki, pénzügyi és vendéglátóipari végzettséget is szereztem, melyeket a munkám során
folyamatosan tudok hasznosítani. Aktív részese
vagyok Zalakaros kulturális- és sportéletének. A
felnőtt labdarúgó csapat játékosa, egyben ügyintézője, a Zalakaros Város Értéktár Bizottság
tagja, a Zalakarosi Kulturális Egyesület titkára és
a Zalakarosi Turisztikai Egyesület tagja vagyok.
Programom: • Független képviselőként kulturális, szociális és a sport
feladatok megoldását tartanám legfontosabb feladatomnak, • Negyedévenként képviselői fogadó óra, • Régi településrész díszítése az ott lakók komfort érzetének növelése, • Turisztikai szezon bővítése, • Helyi
nyugdíjasok életminőségének javítása, • Utak, járdák, korszerűsítése és
javítása, csapadékvíz elvezetése. Tegyünk EGYÜTT Zalakarosért!

16. HORVÁTH VENCEL FÜGGETLEN JELÖLT
Zalakaroson születtem, azóta itt élek, ide
kötődöm. Műegyetemen gépészmérnökként
diplomáztam, nős vagyok, két fiúnk az egyetem elvégzését követően már önálló életüket
éli. Munkám során 20 évig a fürdőt vezethettem – ezt helyben és országosan is elismerték
–, négy cikluson át képviselőként is dolgozhattam Zalakarosért. Elsődleges célom, hogy bölcsességgel, kreativitással, önálló gondolkodással, továbbra is becsületesen bánva a közjavakkal
a legjobb tudásom szerint dolgozzak a városért. Tevékenységemet nem a pillanatnyi érdekek vezérlik, hanem a jövőnek megfelelő lépések megalkotása. Az országban, világban folyó folyamatokat felismerve, folyamatosan új
jövőképet kell alkotni és megvalósítani. Aki nem ezt teszi, az a felgyorsult
világunkban behozhatatlanul lemarad. Célom az itt élő emberek számára
az élhető Zalakaros megteremtése, a helyben való megélhetésük elősegítése és a város által nyújtható minél jobb szolgáltatások biztosítása.
Ebben szeretnék partnere lenni minden jó szándékú zalakarosi polgárnak, képviselőnek. Amennyiben céljaimmal egyetértenek, úgy tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazzanak rám 16. sorszámon!
Tegyünk együtt Zalakarosért! facebook.com/tegyunkegyuttzalakarosert

17. PAPP ÉVA FÜGGETLEN JELÖLT
Zalakaroson élek gyerekkorom óta. Felsőfokú végzettségem van, beszélek idegen nyelveket. Mindig a turizmusban dolgoztam, külföldön és itthon egyaránt. A MenDan Hotelben
dolgozom 14 éve, recepcióvezető vagyok. Egész
családom a turizmusból él, a városban új szolgáltatásként egy autómosót is üzemeltetünk.
Zalakaroson tervezem a jövőmet, itt szeretném
felnevelni a gyermekemet is.
Hosszú évekig aktív tagja voltam a helyi
néptánc csoportnak.
Munkám során napi szinten foglalkozom az
emberek felmerülő problémáival és nagyon szeretem a hivatásomat.
Ahogy a szállodában legjobb tudásom szerint teszek mindent a vendégekért, úgy szeretnék tenni – Önökkel együtt összefogásban – Önökért és
Zalakarosért. Tudásommal és tapasztalatommal szeretnék hozzájárulni a
helyi lakóknak még jobban élhető Zalakarosért.
„Esőnapos” programlehetőségek, újabb civil közösségek, egészségügy
helyzet javítása, külterületi utak, világítás, helyi vállalkozók támogatása,
nyári iskolás tábor, fiataloknak szórakozási lehetőségek, vásárlási lehetőség bővítése, idősek segítése: „szociális” fűnyírás, favágás.
Virágos Zalakaroson virágzó turizmust, kivirágzott lakókkal.
Szeretnék tenni Önökért és Zalakarosért. Kérem, tegyen egy x-et a
nevem mellé, az utolsó sorban!
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