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Születésnapot ünnepelt Zalakaros

A város idei kitüntetettjei.

19 ÉVE AVATTÁK VÁROSSÁ TELEPÜLÉSÜNKET
Ahogy az egy jeles települési ünnepséghez egyáltalán nem volt kedves és kegyes hoz- megszokhatták, városnapi számunk színes
illik, Zalakaros várossá avatásának 19. évfor- zánk, a programokon mégis sokan vettek köntösben jelent meg ebbõl az alkalomból.
dulóján volt részünk városi ünnepségben, gra- részt, s ki-ki a maga lehetõsége szerint köEngedjék meg Tisztelt Olvasóink, hogy ne
tulálhattunk a település új díszpolgárának és szöntötte a 19 esztendõs Zalakaros várost.
csak Zalakarost, de picit magunkat is ünnepelkitüntetett polgárainak. Meleg szívvel, tapssal
Mi sem természetesebb, mint az, hogy la- jük, hiszen lapunk, a Zalakarosi Krónika is kefogadtuk Zalakaros legifjabb tagjait, büszke- punk hasábjain is az ünneplõ Zalakarosról, a rek évfordulót ünnepel: 20 évvel ezelõtt indíséggel nagykorúvá vált fiataljainkat. Színvo- születésnapi eseményekrõl számolunk be Ol- tottuk útjára elsõ lapszámunkat, melynek legnalas ünnepi mûsorban, remek programok- vasóinknak elsõsorban, s ahogy azt már talán elsõ példánya aztán 1996 augusztusában deban, város napi sütésbütált. Elõbb havi
fõzésben, vendégláegyszeri, majd kéttásban lehetett réhetenkénti megjeleszünk. Igazi születésnéssel álltunk és álnapi hangulatot varálunk Önök elé. S bár
zsolt közénk a tûzijáegy újság soha nem
ték, a város tiszteletud
egységesen,
tére elsõ alkalommal
mindenki számára
megsütött és szétmegelégedéssel
osztott szülinapi torszolgálni,
bízunk
ta. Úszóink sportembenne, hogy az önberekhez méltó mókormányzat híreirõl,
don, 24 órás non
döntéseirõl, a városi
stop úszással tiszteeseményekrõl meglegtek a 19 éves
felelõ módon tudZalakaros elõtt.
tuk és tudjuk tájéJeles vendégeket
koztatni továbbra is
köszönthettünk hivaA szülinapi tortát Novák Ferenc polgármester vágta fel Szirmai Judit és munkatársai segít- Önöket.
talos ünnepségünAntal Anita
ségével (balra). Pazar tûzijátékban is lehetett részünk a programok zárásaként (jobbra).
kön, s bár az idõjárás
szerkesztõ
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Rendkívüli ülést tartott július
14-én a kévpiselõ-testület. Az
alábbiakban ennek döntéseit közöljük.
ÚJ KURATÓRIUMI tagot választottak Szabadics Zoltán és Ország
László lemondása miatt a Zalakaros
Közbiztonságáért Közalapítványba
Lidvin Sándor zalakarosi lakos személyében. Az önkormányzat mint

IN MEMORIAM
TAKÁTS LÁSZLÓ

Életének 73. évében elhunyt dr. Takáts László, aki
közel négy évtizeden át látta el településünkön és annak körzetében a fogorvosi
teendõket.
Takáts László 1969-ben
Zalaszabarban kezdte pályafutását, 12 ott töltött év
után pályázta meg a
zalakarosi fogorvosi állást,
az ezzel kapcsolatos teendõket 38 éven át látta el.
Mindezt feleségével együtt,
aki nemcsak a magánéletben, de a munkában is társa
volt, hiszen asszisztensként
dolgozott mellette.
Takáts László a körzeti
fogorvosi státusz mellett az
iskolafogászati teendõket is
ellátta.
Mindezeken túl aktív részese volt városunk közéletének, az akkori színjátszó
csoportban nyújtott alakításaira ma is sokan emlékeznek szívesen.
Búcsúztatásakor
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester úgy fogalmazott a Seregély utca egykori
néhai lakójáról: nyitott, barátságos személyiség volt,
akire mindig szeretettel emlékezünk vissza.
Takáts László emlékét városunk tisztelettel megõrzi.

Döntésekrõl röviden
alapító felhatalmazta a polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a
közalapítvány alapító okiratát az
alapító nevében aláírja.
MÓDOSÍTOTTÁK ezzel egyidejûleg az alapítvány alapító okiratát
is úgy, hogy annak kuratóriumi tagsága legalább három, legfeljebb
legfeljebb öt tagú lehet. A kuratórium határozatképes, ha a szabályszerûen összehívott kuratóriumi
ülésen a megválasztott kuratóriumi
tagok több mint fele jelen van, azaz öt fõbõl álló kuratórium esetén
legalább három, négy fõbõl álló kuratórium esetén legalább három,
három fõbõl álló kuratórium esetén
pedig legalább kettõ tag jelen van.
Minden tagnak 1 szavazata van. Ha
a kuratórium ülése nem volt határozatképes, az emiatt megismételt
kuratóriumi ülés az eredeti napirendben szereplõ ügyekben akkor
határozatképes, ha azon a megválasztott kuratóriumi tagok több
mint fele jelen van, azaz öt fõbõl álló kuratórium esetén legalább három, négy fõbõl álló kuratórium
esetén
legalább három, három fõbõl álló kuratórium
esetén
pedig legalább
kettõ tag jelen
van. Ezen tényre, jogkövetkezményre a
tagokat a meghívóban elõzetesen figyelmeztetni kell.
A megismételt
ülést az eredeti
– határozatképtelenség miatt elmaradt – ülés idõpontját követõ 15
napon belüli idõpontra kell összehívni, amely idõpont az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában is
megjelölhetõ. A Kuratórium a határozatait nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza, kivéve a kétharmados többséget igénylõ szavazást, hogy melyek ezek, azt külön
szabályozza az okirat. Három tagból álló kuratórium esetén, ha a
szabályszerûen összehívott kuratórium ülésén vagy a megismételt kuratórium ülésén csak két kuratóriumi tag van jelen, akkor a határozathozatal egyhangúsággal történik.

Szavazategyenlõség esetén a szavazást meg kell ismételni, s ha ismételten szavazategyenlõség van, úgy
a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.”
A PATKÓS UTCA, Vincellér köz
és térsége vízellátása tervezési
munkákra beérkezett pályázatok
elbírálása kapcsán az önkormányzat az ajánlatkérõ által lefolytatott,
„Vállalkozási szerzõdés keretében
meglévõ ivóvíz vezeték rekonstrukciójának, valamint új vezeték vízjogi
engedélyezési
tervének
elkészítése”tárgyú, Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította. Az eljárás nyerteseként a zalaegerszegi székhelyû LINAKRON
Mérnöki Kft. ajánlattevõt hirdették
ki nettó 590.000 Ft + Áfa ajánlati
árral. A pénzügyi fedezetet a beruházási elõirányzatból biztosítják.
AZ ÖNKORMÁNYZAT pályázatot nyújt be a Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázati kiírásra. A
pályázat tárgya a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézmény által fenntartott Hegyalja u. 40. szám
alatti civil ház tetõterének felújítá-

sa. A szükséges 10 % -os önrészt,
azaz 295.000 forintot az önkormányzat a 2016. évi költségvetése
általános tartalékának terhére biztosítja.
A TESTÜLET egyetértett a közintézmények villamos energiaszükségletét biztosító napelemes rendszer TOP-3.2.1 pályázati felhívás
szerint kidolgozott költségvetésével, tartalmával, a négy db háztartási méretû kiserõmû létrehozását
tartalmazó projekt TOP-3.2.1 konstrukcióra való benyújtásával.
Az Alsóhegyi út (Kilátó utcaGyöngyvirág sor), valamint a Kilátó

utca (Arany János utca–Alsóhegyi
út) tekintetében építési tervdokumentáció elkészítésére a nyílt közbeszerzési eljárás szerint az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumot elfogadta a testület.
Felkérték a hivatalt, hogy az útépítés megvalósítása érdekében kerüljön megvizsgálásra, hogy a vízelvezetéshez magánterület bevonása is
szükségessé válik-e. Amennyiben
igen, akkor meg kell vizsgálni,
szükség van-e kisajátításra a magánterületeken a beruházás megvalósítása esetén. Be kell szerezni
az érintett magánterületek tulajdonosaitól a hozzájáruló nyilatkozatot.
A TESTÜLET egyetértett abban,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidõs –
Egészség Sportpark Programjában
részt kíván venni. Az önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévõ 656/7 hrsz-ú ingatlanon a
pályázati felhívás szerinti „B” típusú
és a 782/2 hrsz-ú ingatlanon a pályázati felhívás szerinti „D típusú”
sportpark, a 656/7 hrsz-on 200 mes futópálya kerüljön kialakításra. A
közterület használatát a projekt
céljára és a
p ro j e k t
fenntartási
idõszakában
biztosítják. A
pályázat
megvalósításához, a futópálya költségéhez
444.500 forint saját forrást biztosít
az
önkormányzat a
2016.évi
költségvetésének általános tartaléka terhére. Nyertes pályázat esetén amennyiben csak egy
sportpark megépítése kerül támogatásra, az erre vonatkozó javaslatot ismételten be kell nyújtani a
képviselõ-testületnek.
A testület szükségesnek tartja,
hogy a megépítésre kerülõ sportparkok megvilágítása és körbekerítése is kerüljön megtervezésre és
megvalósításra, ezek költségvetési
fedezetét
az
önkormányzat
2016.évi költségvetésének általános
tartaléka terhére biztosítja, amelynek összege maximum 2.308 ezer
forintig terjedhet.
Városháza/Zalakarosi Krónika
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A szállodáknak körültekintõbbnek kell lenniük
BESZÁMOLTAK AZ ELMÚLT ÉV RENDÕRI MUNKÁJÁRÓL
Közel három százalékos csökkenést mutattak 2015-ben az elõzõ
évhez képest az ismertté vált bûncselekmények száma a zalakarosi
rendõrõrs illetékességi területén. Mindez abból a beszámolóból derül
ki, melyet az õrs nemrég kinevezett vezetõje, Sági János rendõr alezredes nyújtott be a képviselõ-testület elé.
A beszámolóból olvasható: az õrs
illetékességi területén tavaly 221 bûncselekmény vált ismertté. Molnár József, a nagykanizsai rendõrkapitányság vezetõje rámutatott: 2015 szeptemberétõl Csapi, Zalaújlak, Kisrécse
és Zalasárszeg települések is az õrs illetékességi területéhez tartoznak,
így ezeken a területeken elkövetett
bûncselekmények az õrs statisztikai
adataiban is megmutatkoznak.
A 2015. évben a fokozottabb
rendõri jelenlétnek, visszatérõ ellenõrzéseknek
köszönhetõen
a
Zalakomár illetékességi területén található M7-es autópálya INA üzemanyagtöltõ állomáson illetve annak
pihenõhelyén elkövetett vagyon elleni és egyéb bûncselekmények számát is sikerült csökkenteni.
Az adatok elemzése során az is
megállapítható, hogy Zalakaros illetékességi területére vetítve továbbra
is a vagyon elleni bûncselekmények
dominálnak, melyek száma viszont a
2014. évhez viszonyítva 23,5 %-al
(34-rõl 26-ra) csökkent. Molnár József rendõrkapitány ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évben jelentõsen nõtt a szállodai csalások száma, mely nyilván elsõsorban városunkat érinti.
Az írásos anyag hangsúlyozza: a
vagyonbiztonság – és ezáltal a közbiztonság – további javítása azonban
nem lehet csak a rendõrség feladata,
az már össztársadalmi feladatként
jelenik meg. Ez részben az állampolgárok nagyobb odafigyelését igényli
a saját vagyonuk megvédése, megóvása irányába. Emellett jó példa-

ként említették Zalakomárt, ahol a
rendõrség és az önkormányzat hathatós összefogása révén sikerült az

sának megelõzését szolgáló bûnmegelõzési program, melynek során többek között Zalakaros városában élõ 65 év felettieket személyesen otthonaikban kereste fel
Horváth Tamás rendõr fõtörzszászlós, a helyi körzeti megbízott. A
személyes elbeszélgetések során
részletes felvilágosítást adott az

letve a sérelmükre, valamint az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények nyomozása során. Feladatként jelentkezik a családon belüli erõszak kezelése, a vagyon elleni
bûncselekmények visszaszorítása,
felderítési arányának növelése, a
közterületi rendõri jelenlét és a szolgálat hatékonyságának növelése, az
állomány képzése és továbbképzése,
valamint szorosabb együttmûködés
a civil szervezetekkel, különösen a
polgárõr szervezetekkel.

PARLAGFÛ
AKCIÓ 2016.
ZALAKAROS
Az oktatási intézményekbe tartó gyerekeket is segítették
a biztonságos közlekedésben a rendõrök. (A fotó illusztráció.)
állampolgárok addigi rossz szubjektív biztonságérzetét jelentõsen javítani.
– A 2015-ös év egyik jelentõsebb
megelõzõ jellegû tevékenysége illetékességi területünkön a Kapitányság Bûnmegelõzési Csoportja
által július és augusztus hónapban
üzemeltetett bûnmegelõzési irodájában történt részvételünk volt. A
szolgálatellátás során rendszeres
járõrözést hajtottak végre a
zalakarosi strandfürdõ területén,
melynek eredményeképpen elenyészõ volt az ott elkövetett bûncselekmények száma. Kiemelkedõ
jelentõséggel bírt a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság által szervezett idõs korúak áldozattá válá-

idõseket érõ, jellemzõen a velük
szemben elkövetett bûncselekményekrõl (trükkös lopások, csalások),
melynek rendkívül pozitív visszhangja volt – hangsúlyozta Sági János. – Ugyancsak megelõzési jelleggel napi rendszerességgel biztosítottuk a szeptemberi iskolakezdés
során a diákok biztonságos iskolába
érkezését a Zalakarosi és a
Galamboki Általános Iskolához.
Az idei év célkitûzései között a
rendõri munkában a bûnügyi mutatók emelése, folyamatos javulás elérése szerepel az elsõ helyen. Kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a
gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bûncselekmények nyomozásával kapcsolatos tevékenységre, il-

SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Szeretettel várunk minden ünneplõt

2016. augusztus 20-án, szombaton 11.15 órakor
A ZALAKAROSI SZENT ISTVÁN TÉREN TARTANDÓ
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉRE.
Program: Himnusz, ünnepi beszéd, koszorúzás, kenyéráldás, ünnepi mûsor, Szózat
Zalakaros Város Önkormányzata

Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb
allergén gyomnövény a PARLAGFÛ, amelynek pollenje
káros hatással van az emberi
szervezetre, ezért azt még virágzás elõtt el kell pusztítani!
Zalakaros város gyógyhely,
ezért közös célunk hogy
megakadályozzuk a város területén a parlagfû elterjedését. A parlagfû elleni védekezés leghatásosabb módja a
még nem virágzó parlagfû
gyökérzettel együtt történõ
eltávolítása.
Ha kihúzza a parlagfüvet,
az ott már nem tud újból kihajtani.
Mindenki nyerhet, ha
gyûjti a kihúzott parlagfüvet!
A Karos Park Városüzemeltetési Kft. behiáki telephelyén hétköznap 7.00–9.00
óra között 2016. június
30.–tól 2016. augusztus 20-ig
50 TÕ GYÖKERES PARLAGFÛ
LEADÁSÁÉRT IGAZOLÁST
KAP, AMELLYEL AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT NYERHET.
Utalványok kiosztásának
idõpontjáról az akcióban
résztvevõk külön értesítést
kapnak.

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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Töretlen pályafutás, kimagasló munkavégzés
INTERJÚ DR. SIFTER RÓZSA KORMÁNYMEGBÍZOTT ASSZONNYAL
Zalakaros város napján dr.
Sifter Rózsa Zala megyei kormánymegbízott köszöntötte a
település lakóit, ünneplõ közösségét. Ezt megelõzõen rövid beszélgetésre invitáltuk õt.
– Az Ön pályafutása folyamatosan ívelt felfelé, évtizedek óta
a közigazgatásban dolgozik, sõt
annak különbözõ szakterületein
vezetõi feladatokat látott el.
2010-ben Ön kapott felkérést arra, hogy a megyei kormányhivatal fõigazgatójaként a zalai kormányhivatalt kialakítsa, a megyei
közigazgatásban e téren kimagasló munkát végzett. A kormánymegbízott státusz azonban
nem hangsúlyosan közigazgatási,
inkább politikai megbízás. Okozott-e a megbízásra való felkérés
elfogadása dilemmát annak, aki
eddigi pályáját a közigazgatásban töltötte? Milyen kihívásokkal
kellett esetleg szembenéznie a
megbízás átvétele után?
– Való igaz: életem döntõ hányada a közigazgatásban zajlott, a
rendszerváltás óta vezetõ szerepeket láttam el. Bármely területen
is dolgoztam, a munkám mindig

közel állt a politikához. Az elsõ demokratikus választásokban igazgatási szakemberként
vettem részt. A
kárpótlási törvény
megalkotását követõen engem kértek fel a Zala megyei kárpótlási hivatal létrehozására,
voltam
a
TÁKISZ
megyei
igazgatója és megyei
fõjegyzõ,
majd a megyei
közigazgatási hivatal vezetõje, a
kormányhivatal fõigazgatója, s ez
évtõl kormánymegbízott.
Valamennyi korábbi szakterület szoros kapcsolatban állt a politikával, de mindig is vonzott a
közélet, nem véletlen talán, hogy
állam- és jogtudományi karon végeztem annak idején.
Talán ebbõl is látható, hogy
nem okozott számomra dilemmát
a kormánymegbízotti felkérés, sõt
örömmel vállaltam azt. Talán fogalmazhatnék úgy is: addigi pályafutásom felkészített erre, a koráb-

ZALAKAROSI BORNAPOK 2016
AUGUSZTUS 11. (CSÜTÖRTÖK)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése. 17.30: Rendezvény megnyitása – Borlovagok felvonulása – „Város bora” cím átadása. 18.00: Zalakarosi Dalárda és Vegyeskar fellépése. 18.00–20.00:
Kreatív foglalkozás és gyermek animációs programok – Lollo és Bernie
Kid’s Club. 20.00: Barabontó élõkoncert (Dísz tér). 20.00–24.00: 100%
magyar buli.
AUGUSZTUS 12. (PÉNTEK)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése. 18.00: ZöldÁg Táncegyüttes fellépése. 18.00–20.00: Kreatív foglalkozás és gyermek animációs programok – Lollo és Bernie Kid’s Club. 20.00: Hungária Tribute (Dísz tér). 19.00–24.00: Bál a Helios Együttessel.
AUGUSZTUS 13. (SZOMBAT)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése. 18.00: Karos
Fúvósegyüttes fellépése. 18.00–20.00: Kreatív foglalkozás és gyermek
animációs programok – Lollo és Bernie Kid’s Club. 20.00: ByeAlex és a
Slepp (Dísz tér). 19.00–24.00: Bál a Mood for Dance együttessel
AUGUSZTUS 14. (VASÁRNAP)
17.00–24.00: Kézmûves vásár, borházak kitelepülése. 18.00: Bottalfogó Táncegyüttes fellépése. 18.00–20.00: Kreatív foglalkozás és
gyermek animációs programok – Lollo és Bernie Kid’s Club. 20.00: Bor,
vigasság, szerelem – zenés mûsor. 19.00–24.00: Bál a Silver Banddel
A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdõ téren kirakodóvásár,
kézmûvesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket!
A programokra a belépés ingyenes!
A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!

ban kialakított,
ápolt kapcsolataim pedig ma is segítik a munkámat.
– Ön a Zala
Megyei Védelmi
Bizottság elnöke
is egyben, s a jelen politikai helyzet – lásd migránsok – szinte folyamatos feladatot
adnak. Mennyiben jelent ez
esetleg nagyobb
kihívást
egy
hölgy számára?
– Elsõ látásra talán úgy tûnhet, hogy ez a feladat egy nõnek
nehéz. De a magánéletben is igaz,
hogy a nõknek szinte folyamatosan problémákat kell megoldaniuk, s itt sincs ez másként. Ugyanúgy logikusan, több oldalról megközelítve kell végiggondolni a feladatokat, két lábbal a földön járva kell megkeresni és alkalmazni a
megoldásokat. Ráadásul nagyon
felkészült szakemberek segítik a
munkámat ezen a területen is.
– Népszavazás elõtt az ország.
Ez a közeljövõben milyen feladatokat ad Önnek és munkatársainak?
– Október 2-án a kötelezõ betelepítési kvóta ügyében kerül sor
népszavazásra. A kormányhivatalnak ezzel kapcsolatban természetesen vannak hivatali feladatai, ellenõrizni kell a lakcím nyilvántartási rendszert, az informatikai
hátteret a gördülékeny lebonyolításhoz, és még számtalan hivatali
teendõre lesz szükség ahhoz,
hogy minden zökkenõmentesen
menjen.
– Az Ön véleménye ebben az
ügyben?
– Természetesen nem titok,
sõt, ahol lehet, hangot is adok neki. Nagyon fontosnak tartom,
hogy felelõsen döntsünk, ami számomra a kvótarendszer elutasítását jelenti. A magyar kormány törekvéseinek népszavazás általi
megerõsítését tartom feladatomnak magam is, hiszen nagyon fontos, hogy kormányunkat mi magunk is megerõsítsük, hogy Magyarország érdekeit megkérdõjelezhetetlen választói felhatalmazással érvényesíthesse, ha kell, akkor az unióval szemben is!
– Töretlen szakmai karriert

befutni, kiváltképp hölgyeknek,
nem egyszerû feladat. Én azt
gondolnám, a családi háttér és
támogatás elengedhetetlen hozzá. Ön azon szerencsések közé
tartozik, akinek ez megadatott?
– Minden új megbízatás, feladatvállalás elõtt megbeszéltem a
családommal, hogy mi is vár rám,
ezzel együtt rájuk is, ha vállalom a
feladatot. Mindig, mindenben támogattak, elfoglaltságaim idején
is tolerálták, hogy esetleg nem
töltök velük annyi idõt, hiszen
gyakran kellett távol lennem tõlük és így van ez ma is. Fiam már
felnõtt, idén érettségizett, határozott véleménye van mindenrõl és
anyaként örömömre szolgál, hogy
egyetért az általam képviselt értékrenddel. Azt látom, hogy õ is és
férjem is büszkék a maguk módján, édesapám pedig azt hiszem,
mindenkinél jobban. Õ mindent
megtett azért, hogy én tanulhassak, pedig ez az elmúlt rendszerben egyáltalán nem volt könnyû.
Egész életében jobboldali értékrendet képviselt, a politikai körülmények, az ötvenes évek családunkkal szembeni atrocitásai, a
szocialista rendszer évtizedei sem
tudták megingatni ebben soha. Az
volt az álma, hogy a lánya is ezt az
értékrendet kövesse, ha lehet, tegyen is érte. Most lehetõségem
nyílt rá, s õ erre végtelenül büszke.
– Zalakaros fejlõdését figyelemmel kísérte-e az elmúlt idõszakban? Mi a véleménye a településrõl, annak turizmusban betöltött szerepérõl?
– Szakemberként és magánemberként is szívesen jövök
Zalakarosra, örömmel látom ennek a városnak a fejlõdését. A hivatal munkatársaival, polgármester úrral remek kapcsolatot ápolok, szakmai véleményt többször
is kérnek tõlünk, bízom benne,
hogy ez a töretlen kapcsolat meg
is marad. A város maga pedig hihetetlen fejlõdést produkál, az ország egyik népszerû turista paradicsoma. Nem véletlen, hiszen a
környezete gyönyörû, a fejlesztések folyamatosak, s valami olyan
nyugalom, rendezettség árad
Zalakarosból, amit kevés település
mondhat el magáról. Csak gratulálni tudok mindehhez, s ezúton is
kívánok további szép sikereket
Zalakarosnak!
– aa –
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A gyökerek friss ágacskát hajtottak
ZALAKAROS DÍSZPOLGÁRA PÉTERFFY ZOLTÁNNÉ
Péterffy Zoltánné, a Móra-iskola volt igazgatója, városunk
friss díszpolgára háza felé tartva
azon méláztam, milyen érdekes
dolgokat tud produkálni az élet.
A Tanító Néni (igen, így nagy
kezdõbetûkkel, mert nekem õ bizony nagybetûs Tanítót jelentett)
volt az elsõ pedagógusom, aki kis
elsõsökként még a garabonci iskolában terelgetett bennünket a betûk, számok birodalmában. Õ volt
az elsõ tanítóm, akit bizony megsirattam, amikor elment az iskolából.
õ volt az elsõ, akivel a 20 évvel ezelõtt induló Karosi Krónikában kezdõ újságíróként interjút készíthettem, és most ismét találkozunk, immár mint újságíró és díszpolgár, s
újra beszélgetni fogok vele.
Izgultam is, bevallom: milyen
lesz, hiszen két évtizede nem láttuk
egymást. Az izgalom
gyorsan elmúlt, mert már
várt a kapuban, a legnagyobb természetességgel
irányította a beparkolásomat, s azonnal tegezésre
„szólított fel”, mondván:
a pertut majd a városnap
után isszuk meg.
Néztem az arcát, azt a
jól ismert, kedves arcot, és
megállapítottam magamban, hogy bár persze az
élet
mindannyiunkon
nyomot hagy, az õ arca,
egész
megjelenése
ugyanazt a méltóságot,
kedvességet és türelmet
sugározza, amelyet én
annak idején megismertem, s amit annyira szerettem benne.
Pedig szigorú tanító
volt. Ahogy az én tiszteletemre készített sütik és a házi bodzaszörp
mellett beszélgettünk, ezt õ maga
is bevallotta.
– Van önkritikám, tudom, milyen vagyok és voltam. Igen, azt
hiszem, szigorú tanár voltam, és
itthon, az unokáim is sokszor
mondták, hogy az vagyok. Szigorú
és következetes. És úgy gondolom,
nyílt, õszinte. Mindig elmondtam
és vállaltam a véleményemet, azt
gondolom, az egyenes út a járható.
Ahogy beszélgettünk, számomra is új információ volt, hogy még a
tanítói évek elõtt pénztárosként is
dolgozott a garabonci takarékszö-

vetkezetben. Onnan hívták elõbb
képesítés nélküli
tanítónak
a
garabonci általános
iskolába, s az oktatás mellett végezte
el a fõiskolát. Férje
állatorvosként dolgozott a környéken. Péterffy Zoltánt mindenki jól ismerte, jó kedélye,
szakmai hozzáértése népszerûvé tette
õt.
Akkor
már
azonban Zalakaroson építkeztek, s
nyilvánvaló volt, hogy ha beköltöznek a saját lakásba, és lehetõség is
adódik rá, Péterffy Zoltánné a
garabonci iskolát a karosival váltja
fel. Ez a lehetõség gyorsan el is jött.

volt számomra az
i s ko l a i g a z g a t ó i
megbízás. Szirtes
Lajos polgármester
kért fel erre, egy
évig
megbízott
vezetõként dolgoztam, majd pályázat útján még
öt évig vezettem
az
intézményt.
Óriási dolog volt
akkor, hogy a településnek gyönyörû, új iskolája lehetett. Nagy lelkesedéssel segítettünk
mi, pedagógusok, de a szülõk is
abban, hogy a tanévkezdésre minden a helyén legyen. Mi magunk
takarítottunk, emlékszem, hipóval
mostuk fel a kövezetet, nem egyszer és nem is kétszer; rendezked-

Harmadik osztályos kisdiákok voltunk, amikor a Tanító Néni elköszönt tõlünk. Igen, tényleg sírtunk.
Nemcsak mi, a szülõk is. Persze,
megértettük: a lehetõséget ki kell
használni.
Akkor a karosi iskola még a
galambokihoz tartozott, teljes
önállóságát csak az 1990/91-es tanévben kapta vissza. Ekkor kezdõdött meg a tanítás az új iskolaépületben 1–7. osztályban, majd a következõ évben 1–8. osztállyal. Iskolaszervezéssel dr. Péterffy Zoltánné
tagiskola-vezetõt bízta meg az önkormányzat. Ekkor 92 tanulója és 15
pedagógusa volt az iskolának.
– Hatalmas szakmai kihívás

tünk, osztálytermet takarítottunk. Olyan városlakók is segítettek, akiknek egyébként nem járt
gyermekük ebbe az iskolába. Remek összefogást tapasztaltam, és
ez a késõbbiekben is megmaradt.
Jó szívvel emlékszem vissza a mindenkori Szülõi Munkaközösségekre, amelyeknek tagjai óriási segítséget nyújtottak a háttérmunkában, a rendezvények szervezésében. A környéken is nagy híre
ment a karosi SZM-báloknak, a bevételek az iskolát, a gyerekek lehetõségeit gyarapították.
Nagyon szerettem a karosi embereket. Nemcsak azért, mert mellettünk olyan példásan helyt áll-

tak. Általában is nagyon befogadó
közösség volt a karosi, nyílt, kedves és nyitott emberekkel. Többükkel még ma is tartom a kapcsolatot, s igen jólesik, amikor ott
vagyok és odajönnek, üdvözölnek,
örömmel köszöntenek.
Szerettem és tiszteltem a kollégákat is, bár igaz, hogy a szigorúságom rájuk nézve is érvényes volt.
A pontatlanságot, felkészületlenséget nem viseltem el. Én magam is
minden órámra lelkiismerettel készültem. Ha öt órám volt egy nap,
akkor öt óravázlatom is volt. Igaz,
sokszor a mindennapi helyzetek
felülírták a vázlatokat, de aki a tanításban benne van, pontosan tudja, hogy ez így mûködik. És nincs
két hasonló óra sem, minden osztályt másként kell és lehet megközelíteni, motiválni, tehát aki komolyan veszi a munkáját, az bizony
folyamatosan készül.
Iskolavezetõi ténykedése mellett két cikluson
keresztül képviselõje is
volt a településnek. Mint
mondta: rendkívül tanulságos évek voltak ezek, s
nem utolsó sorban a település számára meghatározóak.
Kulcskérdés
volt akkor a fürdõ, annak
önkormányzati tulajdonba kerülése, az útfejlesztések, a közvilágítás és
egyéb közmûvek építése,
fejlesztése.
Arra a kérdésre, hogy
nem sajnálta-e, amikor
végül nyugdíjba vonulva
ott kellett hagynia az iskolát, Péterffy Zoltánné
azt válaszolta: mindennek megvan a rendje,
ideje. Igaz, akkor úgy gondolta,
nyugdíjasként majd „manikûr ollóval nyírja otthon a füvet”, de ez sajnos nem így lett. Az élet felülírta a
terveket.
Azonban, ha újra kezdené, akkor is a pedagógus pályát választaná. S bár „átültették az öreg fát,
gyökerei azért az eredeti földben is
megmaradtak, s most új kis ágacskát hajtottak” – mondta. Mert bár
már nem Zalakaroson él, a karosi
gyökerek maradtak, s díszpolgárrá
avatásával a várostól olyan elismerést és gesztust kapott, amire nem
számított, de ami most visszahívta,
boldoggá tette.
Antal Anita
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VÁROSNAPI
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Az emberi értékeket hozz

A LEGIFJABBAKAT ÉS A NAGYKORÚVÁ
VÁLÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Városunkban hagyomány, hogy a városnapon köszöntik településünk legifjabb lakóit. Az apró-népek közül most a 2015. július 1. és
2016. június 30. között született babákat ünnepelték. Az apróságokat és szüleiket Neumayer Antal diakónus áldotta meg, a kicsiket a
babakendõ felhelyezésével Novák Ferenc polgármester és Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester avatta a város polgáraivá, akik a babazászlóra szalagot kötöttek fel az új kis városlakók nevével. Az ünnepélyes percek alatt a Nõi Kar elõadásában Haydn Köszöntõjét
hallhatták a jelenlévõk. S akiket immár igazi városi polgárként köszönthetünk: Bazsó Míra, Bogdán László Bálint, Karácsony Léna,
Kelemen Zalán, Novák Gergõ Zsolt, Szabó Dávid, Tóth Helka Róza,
Tóth Izabella, Varga Bendegúz, Várhelyi Zsóka, Várhelyi Zsolt, Végh
Damír Máté, Virág Marcell.

A 18. életévüket betöltött fiatalok fogadalomtétele.
Azokat a fiatalokat is felköszöntötték a városnapon, akik ebben
az évben töltik be a 18. életévüket. Az ifjak fogadalmat tettek arra,
hogy szülõvárosuk hû polgárai lesznek, megõrzik városuk értékeit,
megszerzett tudásukat visszaszolgáltatják a városnak.
A fiatalok a polgármestertõl emléklapot vehettek át a fogadalomtétel alkalmából, a neveikkel ellátott szalagot pedig az alpolgármester asszony kötötte fel a város zászalajára.
Az ünnepségen a Nõi Kar és a Bottal-fogó Táncegyüttes lépett
fel, majd annak zárultával a közönség a sportcentrum területére
vonult át, ahol a helyi közösségek finom fõztjeit kóstolhatták
meg.

A város legifjabbjait babakendõvel avatták fel. Képünkön Kelemen Zalán kap kendõt Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestertõl.

Az ország legkisebb városaként
tartották számon
Zalakarost 19 évvel ezelõtt, amikor
a városi rangot elnyerhette. S bár
jelenelg is az
egyik legkisebb
város a miénk, az
eltelt közel két évtized bebizonyította, hogy erre a
címre rászolgáltunk, és hogy folyamatosan fejlõdünk – e szavakkal kezdte városnapi ünnepi beszédét Novák Ferenc polgármester.

A Zöld Ág tánccsoport magyaros

A Kertmoziban tartott
ünnepséget sokan tisztelték meg jelenlétükkel, a
vendégek között foglalt
helyet dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, SzabóBenkõ Katalin, a Magyar
Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing igazgatóságának munkatársa,
Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke
és dr. Józsa Zsanett, a
Nagykanizsai Járási Hivatal
A Zalakarosi Fürdõ alkalmi szakácsai
vezetõje.
spagettit készítettek a városlakóknak.
Beszédében a polgármester kitért arra, hogy a
városi születésnap mellett ez évben bek a jövõt meghatározó pályázatöbb jeles évfordulót is ünnepelhet tok, fejlesztési elképzelések.
– Gyógyhelyi minõsitésünkbõl
Zalakaros.
– 150 éve készült el a Szent An- következõen a kormányzat külön
na templom, kerek 10 éve pedig az pályázati keretet biztosított a fejIsteni Irgalmasság temploma. 25 év- lesztésekhez az ezzel a címmel
vel ezelõtt ballagtak el az elsõ rendelkezõ települések részére.
nyolcadikosok az új karosi iskolá- Ennek keretében mintegy 700 milból, 25 éves jubileumot ünnepel liós forintos költséggel egy látoZalakaros és Puchheim kapcsolata, s gatóközpontot szeretnénk létre35 éve rendezzük meg a Karosi hozni a strandfürdõ fõbejárati
Sakkfesztivált, Európa egyik legna- épülete mellé. A gyógyhelyi kagyobb ilyen jellegû versenyét – so- raktert erõsítõen a zöld város
programban az arborétum körrolta.
Az évfordulók mellett rendkívül nyékét fejlesztenénk, egy másik
fontosak azok a fejlesztések, me- pályázati keretbõl új egészségügyi
lyekkel a város az elmúlt években központot hoznánk létre, az iparelõre tudott lépni, melyek alapját területi fejlesztések terén pedig
képezik a zalakarosi turizmusnak, s Behiákpusztán szeretnénk momelyek a város folyamatos megúju- dern ipari tereket létrehozni. Malását segítik, de még lényegeseb- gyar-horvát pályázat keretében
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zátéve lehet csak teljes a fejlõdés

Vendégek a városnapon.

A VÁROS ELISMERÉSÉBEN RÉSZESÜLTEK
Az ünnepségen került sor a város által alapított kitüntetések
átadására.

szováti táncot adott elé, kísért a Bojtár népzenei együttes.

A ZALAKAROS DÍSZPOLGÁRA kitüntetõ címet dr. Pétterfy
Zoltánné volt iskolaigazgató részére adta át Novák Ferenc polgármester, az oktató-nevelõ munkában és a zalakarosi iskola megszervezésében és vezetésében végzett munkásságáért.
ZALAKAROS KULTÚRÁJÁÉRT kitüntetõ díjat vehetett át a Bottal-fogó Táncegyüttes, színvonalas mûködésének elismeréséül. A díjat Kovácsné Balogh Gabriella, a mûvészeti csoport vezetõje vette át.
ZALAKAROS SPORTJÁÉRT kitüntetõ díjban részesült Jankovics
Attila, a sportért, sportolókért, az utánpótlásért végzett elkötelezett, példamutató és eredményes munkájáért.
ZALAKAROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT kitüntetõ díjat kapott Varga
Zoltánné, a polgármesteri hivatal munkatársa több mint három évtizedes, lelkiismeretes, szorgalmas, precíz munkavégzésért.

A Nõi Kar ünnepi mûsora. Vezényelt Benkõné Gulyás Edit.
pedig a település teljes hosszában
szeretnénk az árkok egy részét lefedni, rajta pedig kerékpárutakat
épiteni. A nap energiájának hasznosítására, sportparkok építésre is
nyújtunk be pályázatot. 1956 méltó megünneplését tudjuk megtenni az iskola elõtt már elnyert pályázati forrásokból- egy szobor
felállításával,a környezet rendezésével – mondta, hozzátéve: az emberi és szellemi értékek és a fejlesztések együttesen adják meg azt
az életminõséget és gazdagságot,
mely a város boldogulását segítette
és segíti.
Dr. Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott a városnapot mint
a helyi közösség összefogásának,
együtt ünneplésének lehetõségét
jellemezte beszédében. A városna-

pon fogadalmat tett 18. életévüket betöltött fiataloknak felhívta a
figyelmét arra, hogy hamarosan
már felelõs felnõttként, szavazati
jogukkal élve formálhatják szûkebb és tágabb környezetük sorsát, hiszen az október 2-iki kvótanépszavazáson érett, felnõtt döntést hozhatnak.
Zalakarosról szólva kiemelte az
itt eltöltött vendégéjszakák magas
számát és azt, hogy a fürdõ megalapítása óta 27 millió vendég fordult meg a városban.
– Kormányzati támogatással és
helyi forrásokkal hatalmas fejlõdésen ment keresztül a város,
minden feltétel adott a városban
ahhoz, hogy annak virágzása, fejlõdése folyamatos legyen – hangsúlyozta.

ZALAKAROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT kitüntetõ díjat kapott
Baloghné Fábos Éva óvodapedagógus az óvodás korú gyermekek
körében végzett lelkiismeretes és következetes munkájáért, 30 éves
szakmai tevékenységéért.
ZALAKAROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT elismerésben részesült Kovács Zoltánné pedagógus hosszú idõ óta végzett példás nevelõ
munkájáért, következetes, lelkiismeretes munkavégzéséért.
A ZALAKAROS IFJÚ TEHETSÉGE díjat Horváth Tamara kaphatta évek
óta tartó kiegyensúlyozott munkájáért, példamutató szorgalmáért, a mûvészeti csoportokban végzett kimagasló kulturális tevékenységéért.
ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT elismerõ díjat kapott dr. Halász Imre
történész Zalakaros és a fürdõ történetének tudományos feldolgozásáért, a település népszerûsítésében végzett munkássága elismeréséül.
ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT elismerõ díjban részesült a Strobl
család (Strobl Gábor, Antal Anita, Strobl Ábel, Strobl Áron, Strobl Anna) a sport iránti elkötelezettségükért, e téren végzett kiemelkedõ
tevékenységükért, a civil életben vállalt aktív szerepükért.
ZALAKAROSÉRT kitüntetõ díjat kapott a Puchheimi NémetMagyar Egylet a két település között negyed évszázados kapcsolatok példaértékû ápolásáért. A díj átadására októberben kerül sor
Puchheimben tartandó 25 éves jubileumi ünnepségen.
KIVÁLÓ TANULÓ kitüntetõ díjat kapott Csöndör Kamilla, a díjat
a tanévzáró ünnepségen vehette át.

8

2016. július 21.

Az idõ sem rontotta el a ked

KONCERTEK, GASZTRONÓMIAI ÉS KÉZMÛVES KÍNÁLAT A VÁROSNAPON
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vünket 24 órán át úsztak
Remek hangulatban zajlottak a városnapi programok, s
bár a zord idõjárás jócskán beleszólt a lebonyolításba, mégis
elmondhatjuk: a rendezvényeken sokan és jó hangulatban
vettek részt.
Nívós koncertet adott a Gráciák hegedûtrió, melynek csinos
és fiatal tagjai modern és klaszszikus darabokat adtak elõ hegedûre hangszerelve.
A zord idõjárás miatt a Kertmoziban megtartott Apostol
koncert teltház elõtt zajlott, az
1970-ben alakult zenekar megmutatta, milyen is az élõzene,
mitõl tud egy sláger majd’ fél
évszázad múltán is sláger maradni, a közönség pedig hatalmas tapssal fogadta õket, szinte minden számukat együtt
énekelve velük.
A Gyógyfürdõ téren a vasárnapra „megjavult” idõt hálás
szívvel fogadták a vendégek,
sokakat vonzottak a gyermekeknek szánt játékok, programok, a színvonalas termékeket
felvonultató kézmûves kirakodóvásár, ám kétségtelenül a
legnagyobb
érdeklõdés
Zalakaros Tortájának érkezését
és megszegését övezte.
Elsõ alkalommal kerül sor arra, hogy a város a születésnapján tortát „kapjon”. A finomság
a Zalakaros Zamata fantázianevet kapta, a turisztikai egyesület a négy évtizede településünkön mûködõ Szilágyi Cukrászdát kérte fel annak elkészítésére.
Szirmai Judit cukrászmester
elárulta: kihívást jelentett számukra a torta elkészítése,
amelybõl legalább ezer szeletet
vágtak a vendégeknek.
A tortához 400 tojást, 8 kg
epervelõt, 8 kg belga étcsokoládét, rengeteg vajat, lisztet
használtak fel, a cukrászda
munkatársai 13 órán át dolgoztak azon, hogy a finomság közönség elé kerülhessen.
A sütemény receptje Szirmai
Judit fantáziáját dicséri, aki különleges ízharmóniát talált ki
eper, kakaó, citromfû felhasználásával.
A cukrászok közel egy órán
át szeletelték a finomságot,
melybõl mindenkinek jutott, és
a jelek szerint az ízek harmóniája a közönség nagy megelégedésére szolgált.

A VÁROSNAP TISZTELETÉRE
Huszonnégy órás folyamatos
úszással tisztelegtek a Karos Sprint
Úszóklub tagjai a 19. születésnapját
ünneplõ város elõtt.
A vállalkozó kedvû úszókat
Novák Ferenc polgármester és
Stégli János sportszervezõ indította útnak július 15-én reggel 9 órakor a strandi úszómedencénél, az
indulást a Magyar Televízió is közvetítette.
Az idõjárás egyáltalán nem kényeztette el a sportolókat, hiszen
alig 20 fokban, erõs szélben vágott
neki ki-ki a maga „órájának”. A hideg idõre tekintettel végül este 7
órától az úszók a Vízipók beltéri medencénél rajtoltak, ami teljesen érthetõ, hiszen a hajnali órákban 12 fok
volt a kinti hõmérséklet.
Stégli János elmondta: a 24 órás
úszáson összesen 36 fõ vett részt,
ebbõl 17 felnõtt, 19 gyermek. Az
úszók között 5 család is teljes létszámmal vonult ki, akiknek ezúton is
külön köszönik a szervezõk az aktív
részvételt.
Az összesítés során kiderült: az
összes teljesített táv 59 666 méter, ez
egy fõre lebontva 1657 métert jelent.
Az úszóklub köszönetet mond
minden sportolónak, valamint a Gránit Gyógyfürdõ Zrt.-nek, hogy biztosította a lehetõséget a vállalás teljesítésére.
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