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Új kerékpárútszakaszt avattak
HORVÁT-MAGYAR EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN
Közel három kilométer hosszúságú, a horvátországi Križevci
várossal közös pályázat segítségével megépített kerékpárutat adtak át városunkban. Az ünnepélyes szalagátvágásra és bringás
avatásra április 27-én került sor, az átadáson részt vett a horvát
projektpartnert képviselő Mario Rajn, Krizevci polgármestere, Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere és Manninger Jenő kormánypárti térségi országgyűlési képviselő.
Az avatást megelőző tájékoztatón Tóth Enikő projektmenedzser arról tájékoztatott: az Interreg Magyarország-Horvátország
Együttműködési Program támogatásával, a horvátországi Križevci
önkormányzatával közös pályázat
révén közel félmilliárd forintból
összesen 7,84 kilométernyi kerékpárút épült,ebből 2,94 kilométer
Zalakaroson. Az építés mellett
közös horvát-magyar kerékpár-turisztikai akcióterv is készült,
illetve több szakmai fórumot,
workshopot is tartottak. A közeljövőben többnyelvű térképet adnak ki, mely a térség kerékpáros

útvonalait mutatja be, emellett
aktív turisztikai programcsomagokat állítanak össze, amelyekkel kiszolgálhatják a különböző korosztályok igényeit. A Tour de
Zalakaroshoz kapcsolódva pedig
június 21-én nemzetközi kerékpárversenyt rendeznek Križevci és
Zalakaros között.
Novák Ferenc polgármester arról szólt, hogy az elmúlt években
Zalakaroson mind komolyabb érdeklődés mutatkozik az aktív és
egészséges életmód, szabadidős
programok iránt, ennek részeként
jelentős a kerékpáros turizmus
iránti érdeklődés.

Az igényeket és az ebben rejlő
turisztikai lehetőségeket figyelembe véve az elmúlt években
közel félmilliárd forintot költött
az önkormányzat a kerékpáros
turizmus fejlesztésére. Ebben az
évben a város a Go Bike integrált
városmarketing kampánnyal is

erősíteni kívánja a kerékpáros érdeklődést. Így például 0. nappal
és Szabadics Ride Warm-up partyval is bővül a Mapei Tour de Zalakaros, és gasztronómiai versenyt
is hirdettek, amelynek keretében
keresik Magyarország első bikefood ételét.
A vezető partner, Križevci önkormányzata képviseletében Mario Rajn polgármester méltatta az
együttműködés jelentőségét, kiemelve: a zalakarosi önkormányzattól számos jó példát kívánnak
átvenni a jövőben, főként a kerékpáros turizmus tekintetében,
és az együttműködést is szeretnék magasabb turisztikai szintre
emelni. Manninger Jenő ország¬gyűlési képviselő arról szólt, hogy
a térségben jelentős kerékpárút-hálózatot kívánnak létrehozni,
mely a balatoni és horvátországi
hálózatokhoz is csatlakozna. Mint
mondta: a kerékpáros fejlesztések
a város családbarát jellegét is tovább erősítik.
A beszédeket szalagátvágás
követte, majd a turisztikai egyesület által szervezett Zalakaros Go
Bike túra áprilisi programjának
résztvevői nyeregbe pattanva ki
kis próbálhatták a felavatott utat,
hogy aztán további állomásukra, a
zalamerenyei horgásztóhoz tekerjenek.
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Testületi döntésekről röviden
A képviselő-testület 2019. április 25., május 9. és május 16-i ülésének fontosabb döntései:
• Elbírálta a civil szervezetek támogatási igényeit a képviselő-testület.
Benkőné Gulyás Edit, a gazdasági,
városfejlesztési és turisztikai bizottság véleményét ismertetve elmondta: az önkormányzat az éves költségvetésében különített el forrást a civil
szerveztek támogatására, a sportszervezetek részére 10 millió forintos, az egyéb szerveztek részére 5
millió forintos keretet állítottak be.
A támogatásokhoz kiírt pályázatra március végéig 9 szervezet adott
be 20 támogatási kérelmet, melyek
megfeleltek a pályázati kiírásnak
mind formai, mind tartalmi tekintetben. A beérkezett kérelmek jelentősen meghaladják az e célokra
szánt keretet, sportcélú támogatásra
például 22,7 millió forintos igény érkezett, az egyéb szervezetek céljaira
beérkezett igények is meghaladták
az ötmillió forintot.
A bizottság javaslatokat fogalmazott meg a testület felé, melyeket az
elfogadott, így az alábbi döntések
születtek: a Zalakarosi Polgárőr
Egyesület esetében felkérték az
egyesület elnökét, hogy a 2019. I.
negyedévi (január-március) járőrözési
napló másolatát, illetve taglétszám
kimutatást szíveskedjen benyújtani a

képviselő-testület elé, ennek figyelembe vételével ítélhetik meg a
150.000 forintos támogatási igényüket.
A Nagykanizsa és Térsége Mentőalapítvány IV. Zalai Mentőpiknikre
kért támogatási összegéről is döntés
született, ezt a testület támogatandónak ítélte meg és erre 500.000
forintot céltartalékba helyezett.
A sportcélú támogatási összeget
15.100.000 forintra emelték, melynek
pénzügyi forrását az előterjesztésben szereplő 10 millió forintos céltartalékon kívül 5.100.000 forint erejéig
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítják. Az egyéb célú igényekre javasolt támogatás 4.108.000
forint, melynek pénzügyi forrását a
2019. évi költségvetésben szereplő
5.000.000 forint előirányzat terhére
biztosították. A fennmaradó 892.000
forintot tartalékba helyezték, erre az
összegre szeptember 30-ig nyújtható be támogatási igény. Elfogadták
továbbá, hogy javaslatot fogalmaznak meg a Dalárda és az Ezüst Klub
felé közösen szervezett kirándulásokra, az útiköltség megtakarítások
miatt, illetve, hogy a művészeti csoportoknak javasolják: fellépti díjaikat
emeljék meg az utazási költség ös�szegével.
• Döntést hozott a testület a zalakaros.hu e-mail címek használatának szabályozásával. A…@zalakaros.

ALAPÍTVÁNYOK MUNKÁJÁBAN
VÁLLALTAK RÉSZT
A közelmúltban újjáválasztott alapítványi kuratóriumi tagok számára nyújtott át emléklapot Novák Ferenc polgármester.
A Zalakaros sportjáért és a Zalakaros új templomáért alapítványban felvállalt munkájukért a polgármester köszönetet mondott, sikeres, eredményes tevékenykedést kívánva mindenkinek.
A fotón balról jobbra: 1. sor: Benkőné Gulyás Edit, Novák Ferenc,
Káldiné Kopcsándi Szilvia, Strobl Györgyné. 2. sor: Nagyné Takács
Mária, Káldi Zsigmond, Polan István, Kulcsár Csongor, Szirtes Balázs. 3.
sor: Stégli János, Varga Balázs, Rédics László, Bognár Ottó.

hu-ra végződő e-mail címeket csak a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, a város önkormányzati képviselőinek, az intézményeknek és a 100%-os tulajdonú
önkormányzati gazdasági társaság, a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
és azok munkavállalóinak a foglakoztatásuk, kinevezésük időtartamára biztosítják, egyúttal a fenti körön
kívül eső postafiókokat 2019. május
1-jével megszüntetik. Új e-mail cím
létesítésének vagy módosításának
engedélyezésére a polgármester
írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor.
A postafiók elnevezését esősorban
a munkakörhöz kötik, ez alól kivétel
a KÖH-nél az ASP rendszer által
megkövetelt névhez kötött postafiók elnevezés. E főszabálytól indokolt
vezetői javaslat alapján lehet eltérni
a jövőben.
• Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Ovi-Sport Program által kiírt felhívásra az óvoda
területén ovi-foci pálya kialakítására.
A pályázat segítene abban, hogy egy
több funkciós 6x12 méteres részben
zárt mini sport aréna jönne létre,
amelyben számos labdajáték alapjait
sajátíthatnák el a gyerekek. A sikeres
megvalósítás esetén a szomszédos
játszótérből egy kisebb részt szükséges lesz génybe venni, természetesen a játszótér továbbra is működni
fog. A mini sport aréna rendszeres
és kulturált csoportfoglalkozást biztosítana különböző korcsoportok
részére.
• Pályázatíró céget bízott meg az
önkormányzat a MagyarországHorvátország (HUHR) Interreg pályázati felhívásra benyújtandó pályázat
összeállításával, a kötelezően csatolandó megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásával. A pályázatíráshoz és a tanulmány kidolgozásához
szükséges 800.000 forint saját forrás
a 2019. évi költségvetés általános
tartalék terhére biztosítják, mely
nyertes pályázat esetén a pályázat
terhére elszámolható 95%-os támogatással.
• Elfogadták az önkormányzat
zárszámadását, mellyel kapcsolatban
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
hangsúlyozta: az elmúlt évben 800
millió forintos önkormányzati vagyonnövekedés tapasztalható, részben befektetett eszközökben, részben pénzeszközben. Az elmúlt
esztendőben az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott. Az idei évben a fejlesztésekre
fordítható összeg 1 milliárd 3 millió
forint. A testület azt kérte a hivataltól, hogy készítsen kimutatást a

2019. évi bevételek várható alakulásáról, illetve a 2020-as évre vonatkozó prognosztizáció is készüljön. Horváth Vencel, a gazdasági bizottság
elnöke a kintlévőségek, szociális kölcsönök visszatérítésének helyzetét
kérte megvizsgálni, mivel – mint
mondta – sok a 2013- előtt keletkezett kintlévőség, s erre tekintettel a
szociális kölcsön rendszerének felülvizsgálata megfontolandó.
• A véleményezési joggal rendelkezők és a képviselő-testület egyöntetű szavazatával Baloghné Fábos
Évát nevezték ki öt évre a Zalakarosi
Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének. A testület tagjai elismerően
szóltak az óvodában már évtizedek
óta helyt álló pedagógus eddigi
munkájáról, emberi és óvodapedagógusi alkalmasságáról.
• A lezajlott óvodai beíratások és
bölcsődei igényfelmérések tükrében
meghatározták az óvodában indítható csoportok számát. Miután a
várható gyermeklétszám 72 fő, így
továbbra is indokoltnak tartja a testület 3 óvoda csoport indítását. a
bölcsődébe a jelzések alapján két
csoport indítását tartják indokoltnak.
• Meghatározta a testület a parlagfű elleni védekezés helyi feladatait, melyek közül a leghangsúlyosabbnak
a
lakossági
és
ingatlantulajdonosi tájékoztatást, a
védekezéssel kapcsolatos pályázati
lehetőségek megragadását tartották. Lakossági gyűjtőakciót az idei
évben nem hirdet meg az önkormányzat.
• Együttműködési megállapodást
köt az önkormányzat az Együtt egymásért – másokért mozgáskorlátozottak Nagykanizsa városi egyesületének zalakarosi csoportjával, mely
szerint a felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az egyesület munkáját népszerűsítsék, segítsék, és tényleges segítséget nyújtsanak a
mozgáskorlátozottak számára.
• A rendőrség által szervezett
nyári kortárs segítő tábor munkáját
170 ezer forinttal támogatja a képviselő-testület, az összegből a táborban képzést kapó fiatalok számára
biztosítanak étkezést.
• A Zalakarosi Fürdő Zrt. dolgozói
alapítványának munkáját a felügyelő
bizottság által tervezett 500 ezer
forinttal szemben 1,5 millió forinttal
javasolja támogatni a képviselő-testület. Elhangzott: az alapítvány lelkiismeretes munkát végez és eszközeivel minden területen támogatja a
dolgozókat, ehhez kíván továbbra is
támogatást nyújtani a testület.

3

2019. május 23.
Finom illatokkal, vidám csoportokkal telt meg a parkerdei
pihenő május 11-én, ekkorra invitálta az önkormányzat a már hagyományos találkozóra a civil
szervezetek tagjait.
A meghívást elfogadó művészeti és kulturális csoportok, alapítványok, intézmények közül sokan
felvállalták azt is, hogy a vendégeket saját készítésű finomságokkal
látják el. Lángos, prósza, csülökpörkölt, lecsó, hamburger, sok-sok ínycsiklandó falat várta így a kilátogatót, s a finom ételek mellé jóízű
társalgás is kapcsolódott.

Civilek délutánja
PARKERDEI PIKNIKET TARTOTTAK
A megjelenteket Novák Ferenc
polgármester köszöntötte, aki lapunknak is elmondta: hatalmas dolognak és értéknek tartja e szervezetek működését, és fontos
számára, hogy legalább egyszer
egy évben kötetlenül találkozzanak, beszélgessenek egymással.

A
szervezők
gondoltak a fiatalabbakra is: őket sétakocsikázással, lovaglási lehetőséggel
várták, a felnőtteket zenével szórakoztatták.

MINŐSÉGI DÍJ A PARK INN HOTELNEK
Magyar Turizmus Minőségi Díjat kapott a Park Inn by Radisson
Zalakaros Resort and Spa hotel.
A 2006-ban alapított védjegyet immár 104 turisztikai szolgáltató
használhatja. A legutóbbi, 2018-ban meghirdetett, s április 23-án díjátadással zárult pályázaton 28 szálloda és 11 étterem érdemelte ki a
Magyar Turizmus Minőségi Díjat.
A Magyar Turizmus Minőségi Díj önkéntes jelentkezésen alapuló
tanúsító rendszer, éttermek és szállodák számára. A több száz kérdésből álló önminősítést követően a jelentkezőket próbavásárlások során az MTÜ szakemberei ellenőrzik, és visszajelzést is adnak a pályázóknak a fejlődési lehetőségekről. A díjat három évre ítélik oda, ezen
időszak alatt további utóellenőrzések is várhatóak, és indokolt esetben a minősítés vissza is vonható. A programot a HOTREC (a Szállodák és Vendéglátóhelyek Európai Szövetsége) is akkreditálta, így a
tanúsítvány a nemzetközi piacon is versenyelőnyt jelent. Az évente
meghirdetett programmal az MTÜ célja, hogy a szolgáltatókat segítse minőségi munkájukban, igazodási pontokat adjon fejlesztéseikhez
és ezáltal jobb piacra jutási lehetőségeket biztosítson számukra.
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Mozgáskorlátozottak
egyesülete
MEGALAKULT A ZALAKAROSI CSOPORT

PILÓTAKÉPZÉS

a sármelléki reptéren
AGGÁLYOK, KÉRDÉSEK IS FELMERÜLTEK
Novemberben elindul a Közép-Európai Légiközlekedési Klaszter
(CEAC) pilótaképzése a sármelléki Hévíz-Balaton Airport területén, az
új akadémiának két éven belül 300 diákja és 80 alkalmazottja lesz közölte egy ezzel kapcsolatos sajtótájékoztatón a repülőteret működtető Hévíz polgármestere.
Papp Gábor (Fidesz-KDNP) elmondta: Magyarországon is elindítják a pilótaképzési projektet a
norvég tulajdonú Pilot Flight
Academyvel 15 millió euró beruházással, amelynek helyszíne a Sármelléken működő Hévíz-Balaton
Airport. A képzések novemberben
indulnak, a beruházás keretében a
tervek szerint két éven belül az új
hévízi akadémiának 300 diákja és
80 alkalmazottja lesz.
Oktatási létesítményeket alakítanak ki, modern, oktatási célú légi
járműveket és repülésszimulátorokat vásárolnak, hangárépületeket,
irodákat és tantermeket, valamint
hallgatói szálláshelyeket építenek a
repülőtéren.
Az akadémia közvetlenül légitársaságok részére fog pilótákat
képezni. A képzés „nem lesz negatív hatással” a térségben élőkre,
hiszen az oktatás alapvetően szimulátorokon, illetve négyszemélyes kisgépekkel történik majd - ismertette a polgármester.
A zalakarosi képviselő-testület
május 16-i ülésén Horváth Vencel
képviselő annak az aggályának
adott hangot – és ezt egy előző
testületi ülésen interpelláció keretében is jelezte már -, hogy a reptéri képzés zavaróan hathat Zalakaros légterére, következésképpen
a város turizmusában is okozhat
gondot. Kérte, hogy Hévíz polgármester írásban adjon tájékoztatást
arról, hogy pontosan milyen gépekkel, milyen körben repülnek
majd a képzésben részt vevők.

Novák Ferenc polgármester a
képviselői felvetésre elmondta: a
korábbi interpelláció nyomán telefonon kereste meg Hévíz polgármesterét, aki jelezte: személyesen
is készséggel válaszol a zalakarosi
testület kérdéseire. Így a képviselők úgy döntöttek, ezzel a lehetőséggel is élnek, ugyanakkor írásbeli tájékoztatást is fontosnak
tartanak.

Megalakult a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi
Egyesületének Zalakarosi Csoportja. A társulás elnökének Bán
Józsefnét választották. A csoport közösségkovácsoló programokat és akadálymentesítési projekteket kíván szervezni a jövőben.
A zalakomári csoport megszűnése után különösen fontossá vált
egy Nagykanizsa vonzáskörzetében működő mozgáskorlátozott
egyesület megalapítása. A zalakarosi esélyegyenlőségi terv részeként
ez a fürdővárosban valósult meg.
– Úgy gondolom, ezt támogatnunk kell. Nem csak a csoport
sajátos helyzetéből fakadóan, hanem városunk filozófiája miatt is,
hiszen Zalakaros az egészség városa, az egészség a legnagyobb
kincsünk, a gyógyhelyi cím is ezt tükrözi. Természetesen figyelnünk kell azokra az emberekre, akik a szolgáltatásainkat, lehetőségeinket próbálják igénybe venni, egészségüket visszanyerni vagy
teljesebbé tenni az életüket – fogalmazott Novák Ferenc, Zalakaros
polgármestere. A zalakarosi csoport több területen is segíteni fogja
a település önkormányzatának munkáját.
– Sokféleképpen tájékoztatjuk majd a várost, ők pedig tudják
tájékoztatni a lakosságot. Erre kértünk lehetőséget, időt, keretet
és formát. Fontos az információáramlás, ez döntő ebben a dologban. A másik fontos tényező: amennyiben a város akadálymentesítési terveket fogalmaz meg vagy éppen gondolkodik rajta, s
most éppen egy járda és kerékpárút-átadás lesz, ha egy ilyen terv
megvalósul, akkor had szólhassunk hozzá – mondta el Kardos Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesületének elnöke.
A csoport vezetőjének Bán Józsefnét választották. A zalakarosi
egyesülethez kortól és nemtől függetlenül várják új tagok jelentkezését.
(Kanizsa Tv/Karosi Krónika)
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Szirtes Lajos emlékére
Elhunyt Szirtes Lajos, városunk volt polgármestere, Zalakaros díszpolgára.
Szirtes Lajos 26 éven át vezette a települést, irányítása alatt lett város Zalakaros,
ért el szép eredményeket a turizmus területén, a virágos Magyarországért versenyekben, intézményei kiépítésében.
Szirtes Lajost a garabonci temetőben
kísérték utolsó útjára családja, barátai, volt
munkatársai, mindazok, akik szerették,
tisztelték őt.
Lapunkban Novák Ferenc polgármester
méltatását olvashatják.
Szirtes Lajos 1976. 06.01. és 1983.12.31. között a Nagykanizsai Járási Hivatal elnökhelyettese, majd elnöke, ezt követően Zalakaros tanácselnöke (1984-1990), majd polgármestere
(1990-2010) volt. 2010-ben vonult nyugdíjba.
Több elismerésben részesült , így Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere emlékplakett,
TÖOSZ Aranygyűrű, Köllner Ferenc emlék-díj
birtokosa lehetett. Huszonöt éves településvezetői munkájáért 2009-ben Helyi Önkormányzatokért Díjat kapott, 2011-ben településünk díszpolgára lett.
Szirtes Lajossal képviselőként 2002 óta –
azaz 8 évig – dolgozhattam, vezetőként pedig 1984-es zalakarosi munkába lépése óta.
Részt vehettem irányításával a nemzetközi
kapcsolatok építésében, a turizmus, a kultúra

alakításában. Köztéri alkotások, könyvek születhettek támogatásával Zalakaroson.
Alakját felidézve kire emlékezhet a karosi
polgár? Szirtes Lajos köztisztviselő, hivatalnok
volt egész életében. Részt vett – többek mellett – a tűzoltók életében, a Dalárda fellépésein, a polgárőrök egyesületében, a vöröske-

reszt munkájában. Legendásan szerény, nem
hivalkodó vezető volt, barna Wartburgja a
mai napig jelkép. Szirtes Lajos negyed évszázad alatt végigkövette a település rangbéli
emelkedését, koordinálta annak fejlesztéseit,
és minden megméretésből a lakosság jelentős
támogatását élvezve került ki. Vezetése alatt
1986-ban épült az óvoda, 1990-ben az iskola.
A rendszerváltáskor a közös tanács vagyonának megosztását, majd az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati
tulajdonba kerülését vezényelte le, így került
a fürdő, a Sportcentrum önkormányzati tulajdonba, a Kertmozi is akkor került megvásárlásra. Elindult a település csatornázása, a gáz
bevezetése, utak, szálláshelyek építése. Igen
jelentős állomás volt a település életében
1997, amikor városi rangot kapott Zalakaros.
Ettől az időszaktól datálódik a mentőállomás
és a tűzoltóállomás, az Isteni Irgalmasság
templomának felépítése és a bölcsőde létrehozása. A Gránit Gyógyfürdő gyógy-, élményés wellness fürdővé nőtte ki magát. Vezetésével lettünk a legvirágosabb település, nyertük
el a városi címet, Mindezek meghatározóak
voltak a településünk életében.
Emlékezzünk a település szolgálatában eltöltött idejére, a vezetőre, az emberre, és ezt
az emlékezetet megtartva búcsúzzunk tőle.
Béke veled!
Novák Ferenc polgármester

Az elhunyt polgármester temetésén részt vett Zalakaros lengyelországi testvérvárosa, Olesno vezetése is, a németországi testvérváros, Puchheim Német–Magyar Egylete levélben fejezte ki részvétét. „Egyletünk sok-sok szép élményt köszönhet Szirtes úrnak, aki a partnerkapcsolatot
a kezdetétől, tehát 1990-töl mindig támogatta. Számtalan találkozást, kirándulást, mindkét település – Zalakaros és Puchheim – polgárainak
összejövetelét tette lehetővé. Sok kedves élmény fűződik nevéhez. Mindenért csak köszönetünk és tiszteletünk jár Szirtes Lajosnak és
gyászoló családjának” – fogalmaztak a város önkormányzatához eljuttatott levelükben.

TISZTELT OLVASÓINK!
Engedjék meg, hogy lapunk nevében személyes emlékeimet osszam
meg Önökkel Zalakaros volt polgármesteréről.
Teszem ezt azért, mert oly sok minden mellett a Karosi Krónika
megjelenésében is nagy része volt Szirtes Lajosnak, és teszem azért,
mert emberként is évtizedek óta ismerhettem őt. Mondhatni, születésemtől fogva.
Amikor 1996-ban, akkor a Hévíz, Keszthely és Vidéke lap újságírójaként és Zalaszántón tanító pedagógusként újságíró kollégámmal felkerestem őt azzal az elképzeléssel, hogy mi lenne, ha Zalakaros településnek – már csak turisztikai szerepénél fogva is – volna önálló újságja,
gondolkodás nélkül azt mondta: megpróbálhatjuk! Testület elé viszem!
Csak pár nap múlva kérdezgette aggályosan, vajon meg lehet-e
majd tölteni a lapot, milyen témákat fogunk találni, hogyan fogadják
majd megkereséseinket a karosiak. Fiatal, kezdő újságíró voltam, de
mindenképpen rendkívül lelkes és elhivatott, így mit is válaszolhattam
volna mást, mint azt, hogy bízza rám, ránk, menni fog.
És ő rám bízta, én meg belevetettem magam a mély vízbe. Alig pár
hónapnyi újságírói gyakorlattal a hátam mögött lettem egy nagyközség lapjának szerkesztője. Aztán együtt csiszolódtunk az újsággal, és
együtt a polgármesterrel. Mert bizony az is nehéz volt. Nehezen találtunk egymásra. Az ő szemében én az a „kislány” voltam, akit tényleg
születése óta ismert, s bizony nekem is sokszor jött a számra a „Lajos
bácsi” a polgármester helyett. Amikor először mentem hozzá hivatalosan interjút készíteni, bizony elég sután viselkedtünk mindketten.
Kezet fogjunk? Tegezzen? Én polgármester úrnak szólítsam? Mit kell

ilyenkor tenni? Ő persze nagyon profin kezelte a kérdést, két kezébe
fogta a kezem, olyan kézfogás is volt, meg nem is, hellyel kínált, biztatóan mosolygott, és aztán annyit mondott: na, milyen kérdéseket
gyűjtöttél össze nekem?
Amikor az első gyermekem megszületett, és én azon aggódtam,
hogy mikor tudok bemenni hozzá interjút készíteni, mert hát a gyerektől igen nehéz, könnyedén azt mondta: hát hozd a gyereket is,
megoldjuk! És vittem. És a gyerekem boldog volt, mert a polgármesteri fiókból került elő némi nápolyi és csoki, és rajzolhatott is a nagy
asztalnál, míg mi beszélgettünk.
Többször hívott lelkesen, mert a Zalakarosi portrék sorozat izgalomban tartotta. „Figyelj csak, eszembe jutott, kit is kereshetnél meg!”
És mondott egy-egy nevet, én pedig ennek köszönhetően számos értékes karosit ismerhettem meg, beszélgethettem el velük és írhattam
róluk a lapban.
Persze, akadtak vitáink is. Amikor olyan témákkal hozakodtam elő,
amiknek a feldolgozását ő „korainak” tartotta. Óvatos és mértékletes
ember lévén, ilyenkor azt mondta: nem szabad a dolgok elé vágni,
néha jobb, ha picit várunk, hogy alakul a helyzet. Nem mindig hagytam
magam, és nyilván volt, hogy meg tudott győzni. Egy biztos: a józan
érvelés mindig hatott rá és partnerként lehetett együtt dolgozni.
Amikor nyugdíjba vonult, azt mondta az utolsó interjú után: na,
ezentúl már kívülről figyelem, mi történik, de olvasója leszek a lapnak
ezután is, azt biztosan mondhatom.
Kedves polgármester úr, kedves Lajos bácsi! Köszönöm, hogy fiatal,
kezdő újságíróként hitt bennem, és közel két évtizeden át segítette a
munkámat! Isten Önnel!
Antal Anita
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Az állományok
dolgozóit
köszöntötték
TŰZOLTÓK, RENDŐRÖK,
MENTŐSÖK NAPJA
Rendőröket, mentősöket, tűzoltókat köszöntött Novák Ferenc
polgármester a közelmúltban, a
szervezetekhez kötődő ünnepnapok előtt városunk nevében is
tisztelegve. Az ünnepelteknek az
általános iskolások is kedveskedtek rövid műsorral, az önkormányzat nevében pedig ajándékokat nyújtott át a polgármester.
A rendőri állomány munkáját
Szent György naphoz kötődően,
április 25-én köszönte meg Novák
Ferenc, szerény vendéglátás mellett
jelezve, hogy a település vezetésének mennyire fontos az ezen a területen dolgozók munkája. Jelen
volt a karosi őrs állománya Sági János parancsnok úrral és Nagykanizsa kapitánya, ,Berke László.
Május 3-án, Flórián-naphoz kötődően a tűzoltókat ismerték el, a
szolgálatban lévő állomány, valamint Hári Szilárd parancsno, továbbá az ÖTE elnöke, Szakál Tibor, parancsnoka,
Szörcsök Szilárd
jelenlétében. Május 8-án,
Május 8-án, a Mentők Napján
pedig a zalakarosi mentőállomás
dolgozóit, élükön Both Gábor mentőállomás vezetővel, köszöntötte a
polgármester.

KISISKOLÁK
SPORTVERSENYE
ATLÉTIKA MEGYEI DÖNTŐ,
Zalaegerszeg
Fiú csapat– megyei 4. hely:
Biczó Barnabás, Márfi Bence,
Varga Márkó, Gábor Bálint,
Lechner Werner Herbert,
Stampf Marcell. Leány 600m –
4. hely: Strobl Anna. Leány
800m – 3. hely: Angler Lili. Fiú
svédváltó – 1. hely: Biczó Barnabás (100m), Gábor Bálint
(200m), Lechner Werner
Herbert (300m), Balogh Levente (400m). Országos döntő:
2019. június 17-20. (hétfő-csütörtök), Debrecen.

Helyreállítási munkák a termáltónál
A LÉTESÍTMÉNY NYÁRRA ELKÉSZÜL
A munkálatokat jelenleg a Zalakarosi Fürdő Zrt. a tulajdonosi döntéseknek megfelelően a közbeszerzésen nyertes kivitelezővel végezteti.
Az esős időjárás kedvezőtlenül hat a kivitelezésre, ennek ellenére a helyreállítási munkák ez év nyarára
elkészülnek, várhatóan júniusban megkezdődhet a vízfeltöltés és a tó ismét régi szépségében fogadja
látogatóit.
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Keressük Zalakaros kedvenc tésztaételét
és Magyarország első bikefood ételét!
Kulináris küldetésünk egyik zászlóshajója a hagyományokon alapuló gasztronómiai értékteremtés, valami új megalkotásán keresztül.
Ezt a törekvést állítottuk „Élménnyel Teli Ízek” programunk középpontjába, de ennek a jegyében alkottuk meg tavaly Zalakaroson az
ország első WILD FOOD ételét, a gŐZgombócot is.
Idén ismét egy új kategóriát alkotunk, a Zalakaros Go Bike tematikára
illeszkedve
keressük az ország első
bikefood ételét, de Zalakaros kedvenc tésztaételét is újragondoljuk
az egészségtudatosság
jegyében.
Nincs más dolgotok, mint a lenti elérhetőségeink valameMagyarország első wild food étele,
lyikére
elküldeni
a gŐZgombóc.
ételetek saját fotóval
illusztrált receptjét a kategória food” zsűri fog dönteni.
Mitől klasszik?
megjelölésével. A két kategória a
Ebben a kategóriában elsősorklasszik és a bikefood. A klasszik
receptek beérkezése után a karosi ban a hagyományokon alapuló,
gasztro-műhely javasolja a 10 dön- szülőktől, mesterektől ellesett zalai
tős alkotást, amelyeket profi séfek tésztaételek receptjeit várjuk. A
készítenek el a szakmai zsűri szá- klasszik kategória célja a térség
mára, akik kiválasztják Zalakaros gasztronómiai értékeinek zalakarokedvenc tésztaételét. Az ország si kínálatba való beemelése, ezért
első bikefood ételéről egy „bike- az értékelésnél fontos szempont

Nagy érdeklődés mellett zajlottak a Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. által szervezett GO Bike!
szemléletformáló kerékpáros túrák.
A három állomásos programsor a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. által meghirdetett
idei évi kerékpáros kampányhoz kapcsolódott,
a nem titkolt célja a fiatalok kerékpáros aktivi-

lesz az ételek étlapra vihetősége. A
recepteket idén is zalakarosi séfekkel gondoljuk újra és ők elevenítik
meg a recepteket a zsűri számára.
Mitől bikefood?
A mi bikefood-unk, ahogyan a
neve is mutatja, innovatív és fantáziadús, tele élettel és energiával:
minőségi szénhidrátokból készül,
rostokban, fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, így folyamatos energiaszintet
biztosít a tekeréshez. Mobilis: elfogyasztása nem körülményes, akár a
„nyeregben” is fogyasztható.
Fontos: mindkét kategóriába nevezhetnek magánszemélyek, bisztrók és éttermek is!
Nevezés: e-mailen a marketing@
zalakaros.hu-n, vagy postán: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.
Fontos, hogy csak saját ételfotókkal lehet nevezni!
Nyeremények:
Zalakaros kedvenc tésztaétele
receptje díj: 100.000 Ft készpénz
Magyarország első bikefood
étele receptje díj: egy különleges
hangulatú, Kellys Royal Dutch holland stílusú aluvázas bringa, kosár-

ral és három sebességes agyváltóval felszerelve.
Mindkét kategória győztese
egy-egy egyedi készítésű gravírozott emléktárggyal büszkélkedhet,
és mind a 10 döntőbe jutott recept
beküldője értékes ajándékcsomaggal lesz gazdagabb Zalakaros város
jóvoltából.

A receptbeküldők között továbbá kisorsolunk egy 2 éjszakás, félpanziós wellness pihenés 2 fő részére, egy 4 csillagos zalakarosi
szálloda jóvoltából.
Recept beküldési határidő: 2019.
május 31.
Eredményhirdetés: mindkét kategória győztese a Mapei Tour de
Zalakaros 0. napján szervezett díjátadón kerül kihirdetésre, 06.21-én.
A kiírás és program változásának jogát fenntartjuk.

Bringára Karos!
KERÉKPÁROS KALANDOK NYEREMÉNYEKKEL
zálása, a kerékpár mint aktív kikapcsolódási
eszköz népszerűsítése és a kerékpáros közlekedés szabályainak megismertetése volt.
A túrák sorsolással zárultak, melyen a Szilágyi Cukrászda jóvoltából családi sütizést nyert
Kis-Berkes Beatrix, a Zobori Élménypark felajánlásából családi belépővel lett gazdagabb Horváth Gábor, és a fődíjat, egy személyre szabott
kerékpárt, Zalakaros város jóvoltából Gulyás
Attila vehetett át Novák Ferenc polgármestertől és Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestertől.
A túrákat minden alkalommal Stégli János
sportszervező bonyolította le, aki segítőkkel
és kísérőkkel terelgette a kis kerékpárosokat a
zalamerenyei víztározóhoz, a zalakarosi túrakörön, illetve a kápolnapusztai bivalyrezervátumhoz. A résztvevők számára a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. Csak Egy Pillanat!
kampány keretében, minden alkalommal
egészséges uzsonnacsomagot, valamint díjmentes vércukorszint mérést biztosított a
résztvevők számára.
A gyerekek elmondták: szívből remélik, hogy
a Go Bike! túráknak jövőre is lesz folytatása.
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Ötcsillagos minősítés
ISMÉT A LEGMAGASABB BESOROLÁSBAN A FÜRDŐ
A Magyar Fürdőszövetség nemzeti védjegy minősítésének ellenőrzése után újra ötcsillagos minősítést szerzett a Zalakarosi Fürdő. A legmagasabb besorolás megszerzése mellett kiváló gazdasági eredményeket is
magáénak tudhat a többségében önkormányzati tulajdonú társaság.
Pozitív eredményekkel indul a
nyári szezon a Zalakarosi Fürdőn,
ami a 2018-as évet illeti, kiváló gazdasági eredményeket mutathat fel
a társaság. Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója elmondta, a mérleg szerinti eredmény közel 25%-kal javult, ami 58
millió forint növekedést jelentett.
2017-ben az adózott eredmény 248
millió forint volt, 2018-ra 306 millió
forintra növekedett. Az adózás
utáni eredmény növekedésének
mértéke azt mutatja, hogy nem

csak az árbevétel nőtt, hanem a
költségek optimalizálása is hatékony volt, a nettó árbevétel pedig
12%-al emelkedett 2018-ban.
A vezérigazgató kiemelte, a kimagasló eredményt a bérszínvonal
átlagosan több mint 10%-kal történő emelése mellett sikerült elérni,
amely komoly költségtételt jelent a
részvénytársaság számára. A bérek
emelése mellett a béren kívüli juttatások is növekedtek, nagy hangsúlyt fordítanak a munkavállalók
képzésére is. Egy 32 millió forint

értékű vissza nem térítendő pályázat segítségével elindultak a nyelvi,
kommunikációs, úszómesteri, szobaasszonyi és vezetői képzések. A
humán erőforrás fejlesztésével
kulcsfontosságú stratégiai lépés valósul meg a fürdőn.
Cziráki László folytatta: ami a
hosszú távú terveket illeti, az
attrakció fejlesztés folyamatosan
zajlik, amelynek célja, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudják
fogadni az évente több mint 600
ezer Zalakarosi Fürdőre érkező
vendéget, ehhez pedig a napokban
a Magyar Fürdőszövetség nemzeti
védjegy minősítésének ellenőrzése
során újra a legmagasabb, ötcsillagos minősítést szerezte meg a tár-

saság. Az értékelés során a minősítő
szakbizottság
számos
szempontot figyelembe véve állította fel pontozási rendszer segítségével az értékelését.
Az attrakciók kínálata mellett
többek között vizsgálták a környezeti adottságokat, infrastruktúrát,
medencéket, vízkezelést és vízminőséget, parkosítást, hulladékkezelést, elsősegélynyújtást, vendéglátást és a humánfelkészültséget,
amelyek mindegyikéből kiválóan
vizsgázott a fürdő. A vezérigazgató optimistán tekint a 2019-es évre,
az elkészülő fejlesztésekkel, hatékony vezetéssel és kiváló munkavállalókkal további szép eredményeket érhet el a társaság.

Megnyitott a zalakarosi fürdő strandja
Május 1-jén hivatalosan is útjára indult a nyári időszámítás a
Zalakarosi Fürdőben. A strandot
ünnepélyesen Novák Ferenc, városunk olgármestere és Cziráki
László, a fürdő vezérigazgatója
nyitotta meg, és hagyományosan
pezsgővel köszöntötték az első
érkező vendégeket.
Megnyitott a Dísz tér felőli
strandbejárat, üzembe helyezték a
12 hektáron elterülő strand medencéinek nagy részét, így hivatalosan is
elindult a strandi szezon Zalakaroson.
Bár az igazi strandidő még várat
magára, a fürdő programfelelősei
fergeteges programsorozattal indították a nyári szezont: aquasalsa,
víz alatti kincskeresés, vízi kosárlabda verseny, mini diszkó várták a
vendégeket. A strandmegnyitón átadták a sportmedence legújabb
attrakcióját, egy hullámkeltő berendezést is.
Cziráki László köszöntőjében kiemelte: a zalakarosi termál- és gyógyvíz egy természeti kincs, a természet ajándéka, amely a gyógyítás
egyik eszköze a több mint öt évtizedes Zalakarosi Fürdő történetében.
A vezérigazgató hozzátette, a fejlesztésekkel a vendégek további kényelmét szeretnék szolgálni, bővítve
az eddig igénybe vehető szolgáltatások körét. Szólt arról is, hogy befejezés előtt áll a gyógycentrum fe-

dett épületrészének rekonstrukciója,
amelynek egy részét, a megújult
gyógykertet már húsvétkor birtokba
vehették a vendégek. Jelenleg folynak a termáltó helyreállítási munkái,
az új szaunavilág pedig várhatóan
év végére készül el.
A vezérigazgató hangsúlyozta,
optimistán tekint a jövő felé, szeret-

nék minél hamarabb befejezni az
erre az évre betervezett projekteket, hogy az önkormányzattal közösen felállított stratégiai célok megvalósuljanak és a vendégek
rendelkezésére bocsátani az új és a
megújult komplexumokat.
Novák Ferenc megnyitójában
hangsúlyozta: a folyamatos fejlesz-

tések továbbra is a turizmus növelését szolgálják, s a számos fürdő fejlesztés mellett városi beruházásokra
is sor kerül, melyek együttesen állnak a turizmus szolgálatában. Az
önkormányzati fejlesztések közül
kiemelte a kerékpárút építést, illetve
a gyógyhelyi fejlesztés előkészítő
munkálatait.
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Megújult a gyógykert, hamarosan befejeződik a gyógycentrum fedett épületrészének a felújítása, most pedig exkluzív
szaunavilágot alakítanak ki a Zalakarosi Fürdő területén, ami
közvetlen kapcsolatban lesz az
élményfürdővel és a strandkerttel. Cziráki Lászlóval, a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatójával beszélgettünk.

Épül az új szaunavilág
KÉTSZINTES LÉTESÍTMÉNY EXKLUZÍV SZOLGÁLTATÁSOKKAL

– Milyen lesz az új létesítmény, és mikor vehetik birtokba
a vendégek?
– A kétszintes szaunavilág közel 200 fő befogadására lesz alkalmas, ahol az emeleten gőzka-

merülőmedencék, jacuzzi, fűtött
padok és hangulatos pihenőterek is létesülnek. Az udvarban
helyet kap majd egy tágas rönkszauna is. Az építkezés elindult,
2019 év végén birtokba vehetik a
vendégeink a kétszintes létesítményt, ahol a fókuszban a pihe-

dy Turisztikai Fejlesztési Program keretein belül vissza nem
térítendő 100 millió forint támogatást nyertünk. A fennmaradó részt a Zalakarosi Fürdő saját
forrásból finanszírozza.
– Milyen más beruházás fog
még a szaunapark kialakításá-

pel a tetőteraszon egy panoráma
medence kialakítása, élménymedence, kerti szaunaház, kerti jacuzzi és sok más kényelmet és a
szaunázás élményét fokozó wellness elem. A fejlesztések maga
után vonják egy új jegyrendszer
bevezetését is egy minden szol-

bin,
aroma
bioszauna,
élményzuhanyok kapnak helyet
és egy infra pihenőteret is kialakítunk. Az épület alsó szintjén
egy nagy, 40 férőhelyes szauna
épül, ahol szaunamestereink különféle szauna ceremóniákat is
tartanak, hideg- és melegvizes

nés, a wellness, a relaxáció, a kikapcsolódás állnak. Eddig nem
volt ehhez hasonló részlege a
Zalakarosi Fürdőnek.
– Milyen összegű beruházásból valósulhat meg mindez?
– A beruházás összértéke 300
millió forint, amelyből a Kisfalu-

hoz kapcsolódni, melyek a következő lépések?
– Elkészült a Zalakarosi Fürdő
hétéves stratégiai terve, amely
mentén a termék- és attrakció
fejlesztésünk zajlik. A második
ütem fejlesztései a fentiekre
épülnek, terveink között szere-

gáltatást magában foglaló all
inclusive belépő bevezetésével,
és a vendégek kényelmét megkönnyítő karórás beléptető- és
értékesítési rendszerrel. Szintén
a 2020-as évet érinti a fürdő területével közvetlen kapcsolatban
álló területen megvalósításra kerülő kempingfejlesztés, glamping
elemekkel, ahol a luxus és a naturális ötvözésével létrejövő design elemek állnak. A stratégiánk
harmadik ütemében sor kerül az
élményfürdőnk teljes körű felújítására, amely a maga idejében
úttörőként az első fedett élményfürdő volt Magyarországon.
– A megfogalmazott stratégiából milyen célokat emelne
ki?
– A magas színvonalú minőségi szolgáltatások nyújtása és a
fenntarthatóság. A beruházásaink megvalósulásával elindulunk
egy olyan úton, amely követi a
desztinációs célokat, hiszen az
országos viszonylatban is feladatnak számító szezonalitás
oldását segíti elő viszonylag
nagy kapacitású beltéri attrakcióként. A magas színvonalú kivitelezés növeli versenyképességünket, munkahely teremtő
képességével pedig a zalakarosi
térség közjólét és életszínvonal
növelését is maga után vonja.
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Jótékony célért
FUTRINKÁK AZ ULTRABALATONON
Az idei évben is körbefutotta a Balatont a Zalakarosi Futrinkák
csapata. Városunk futói ezúttal a Független Jótékony Sportegyesület
tagjaiként vettek részt az UB-n.
– Már tavaly is jótékonykodtunk, így ez ebben az évben sem volt
kérdés. Az Imre Sándor Szeretetszínházért Egyesület és a Magyar Szervátültetettek Szövetsége javára gyűjtött és gyűjt támogatást csapatunk
– árulta el Szabadicsné Madaras Katalin, a csoport vezetője. – Lehet a
nemes célt támogatni pénzzel, illetve a pólónkon lévő logóval is felhívtuk ezekre a szervezetekre a figyelmet. A chip letéti díját is termélszetesen az idén is felajánlottuk. Ez azt jelenti, hogy nem kértük vissza a
letéti díjként átadott pénzt, így az összeg a szövetség munkáját segíti.

Jó érzés, hogy futótársaim e cél mellé álltak, és felemelő volt, hogy az
UB-n a szervátültetettek önálló csapattal is indultak, bizonyítva, hogy
teljes értékű életet lehet élni komoly beavatkozások után is.

Megyei
bajnokok
Megyei bajnoki címet szerzett
a 2018-19-es évre az asztaliteniszezők csapata.
Erős mezőnyben, de ismét sikerült mindenkit maguk mögé utasítani, így az összesítés élén szerepelhetnek a hazai játékosok.
Gratulálunk a csapatnak!

Egyre bővülő programválaszték
a 12. Mapei Tour de Zalakaroson
Idén a szokásos dátumnál egy héttel később, június 22-23-án kerül megrendezésre
a Mapei Tour de Zalakaros kerékpárverseny.
Azonban már a pénteki napon elkezdődik a
bringás kavalkád a városban.
A már november óta nyitva álló nevezés
adatai alapján egyre népszerűbb a céges
hobbi időfutam verseny, a Kis-Balatont körbejáró Szabadics Ride Company Challenge.
Idén immár 50 csapat méri össze magát 33
kilométeren 2 kategóriában. A verseny egyre népszerűbb a hölgyek körében is, idén
előreláthatólag 4 teljes női csapat is indul a
versenyen.
A zalakarosi kerékpáros jamboree nemcsak
a sportról szól, családoknak is tökéletes hétvégi program lehet. A 33 km-es Karos Spa
Kis-Balaton családi túrán keresztül a 60 km
-es Villtek Teljesítménytúrán át, a leghos�szabb 137 km-res Bikestyle Zalakaros maratonig mindenki megtalálhatja saját kihívását.
A 137-es táv tavaly új szakasszal gazdagodott
– a Zalaerdő Zrt. jóvoltából felújított gyönyörű
hegyi út idén is benne maradt az útvonalban,
így 3 hegyi hajrában kell bizonyítani a leggyorsabbaknak.

A hosszú- és középtáv a zalakarosi
Gyógyfürdő térről indul és oda is érkezik
vissza, míg a termáltó partján lesz kialakítva a családi túra befutója – itt gyönyörű
környezetben tudják kipihenni a családok a
túra fáradalmait. Eredményhirdetésre és a
nyeremények kisorsolására vasárnap délután a megszokott helyszínen, a Gyógyfürdő téren kerül sor.
Idén a programkínálat egy teljesen újragondolt gyerekversennyel is bővül: szombat
délután a termáltó körül kialakított pályán
indul a Zobori Kid’s Ride a Zobori Élménypark támogatásával. Emellett a szervezők egy,
a gyerekek előtt egész hétvégén nyitva álló,
szakemberek által összeállított bringás akadálypályán is kipróbálhatják magukat.
A verseny előestéjén, pénteken pedig a
Szabadics Zrt. támogatásában a New Level
Empire ad ingyenes koncertet a Dísz téren.
A rajtcsomagok kiosztása péntek délután indul – új helyszínen, a Gránit Gyógyfürdő északi bejáratánál. Online előnevezésre június 5-ig van még lehetőség, ezt
követően a helyszínen is lehetséges a nevezés minden futamra, kivéve a Szabadics

Ride Company Challenge céges versenyre,
ahol a rendkívüli érdeklődésnek köszönhetően csak május 20-ig lehet nevezni.
HORVÁT–MAGYAR KÖZÖS TEKERÉS
Zalakaros és a horvátországi Krizevci városa
közös, a Magyarország–Horvátország Határon
Átnyúló Együttműködési Program keretében
számos kerékpárturisztikai fejlesztést valósított meg, amelyeket számos kerékpáros rendezvény is kísér mind a határ ezen, mind pedig
a túloldalán. A jelenleg futó projekt lezárásaképpen a Kriz-Zal Bike Day keretében június
21-én egy közel 130 km-es nemzetközi kerékpártúrára kerül sor, ahol magyar és horvát
bringások együtt járják be a két város összekötő, gyönyörű természeti környezetben áthaladó bringabarát útvonalakat. Péntek délután
pedig a vállalkozó kedvű bringások egy rövid
időfutam verseny keretében mérhetik össze
gyorsaságukat a Gyógyfürdő térről fel a karosi
kilátóba!
Találkozzunk és bringázzunk együtt tehát június 21–22–23-án a Kriz-Zal Bike Dayen
és a MAPEI Tour de Zalakaroson!
További információ, nevezés és szállásajánlatok: www.tourdezalakaros.hu
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ATLÉTIKA I. KCS . CSAPAT
ÉS EGYÉNI ÖSSZETETT
EREDMÉNYEK
Atlétika I. kcs. fiú csapat eredménye – I. helyezés: Kiss László,
Lőrincz Olivér, Nagy Gellért, Németh István, Varga Bálint, Vörös
Máté.
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA JÁRÁSI
EGYÉNI- ÉS VÁLTÓBAJNOKSÁG
III–IV. KORCSOPORT
III. korcsoport – Nagykanizsa,
mindenki sportpályája (2019. április
25.)
Gábor Bálint 60 m-es síkfutás:
abszolút első. Távolugrás: abszolút
első.
Varga Márkó kislabdahajítás: 2.
helyezés. Szécsényi Sámuel 600mes síkfutás városkörnyéki 4. helyezés.

Versenyeredmények
Török Petra kislabdahajítás: 3.
helyezés. Strobl Anna 600m-es síkfutás városkörnyéki 3. helyezés.
Péntek Sára távolugrás: városkörnyéki 4. helyezés.
DIÁKOLIMPIA 2018/2019.
TANÉVI TAVASZI TÖBBPRÓBA
VÁROSI-VÁROSKÖRNYÉKI
BAJNOKSÁGÁNAK
VERSENYKIÍRÁSA
IV. Korcsoport – Nagykanizsa,
mindenki sportpályája (2019. április
26.)

III. Korcsoport
Fiú csapat: 3. helyezés: Bogdán
László, Gábor Bálint, Kratzl Olivér,
Varga Márkó, Matyovszky Péter.
Egyéniben: Gábor Bálint 3. helyezés.
Leány csapat: 3. helyezés: Budai
Emma, Péntek Sára, Strobl Anna,
Török Petra, Koma Lujza, Nagy Virág.
Egyéniben: –
II. Korcsoport fiú

Leány csapat: 1. helyezés: Angler
Lili, Lakner Léna, Nagy Lilla
Egyéniben: Angler Lili 2. helyezés, Lakner Léna 3. helyezés.

Csapat: 2. helyezés: Bogdán
Ákos, Németh Roland, Biczó Barnabás, Borsos Bálint, Krasovskii Savelii,
Márfi Bence.

Egyéniben: Márfi Bence 2. helyezés, Németh Roland 3. helyezés.
II. Korcsoport leány
Egyéniben: Deutsch Réka 5. helyezés, Negrán Nóra 6. helyezés.
I. Korcsoport fiú
Csapat: (eredmény még nincs):
Kiss László, Lőrincz Olivér, Nagy
Gellért, Németh István, Varga Bálint, Vörös Máté.
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA, MEGYEI
EGYÉNI- ÉS VÁLTÓBAJNOKSÁG
III. KORCSOPORT
60 m-es síkfutás: Gábor Bálint I.
helyezés. Távolugrás: Gábor Bálint
II. helyezés. 60 m-es síkfutásban
Gábor Bálint továbbjutott a 2019.
05. 27-én Székesfehérváron megrendezendő országos döntőbe.

Sakkfesztivál
és nagymesterek
szimultán játéka
HARMINCNYOLCADSZOR
ÜLNEK ASZTALHOZ
A SAKKOZÓK
Idén 38. alkalommal rendezik meg városunkban a nemzetközi sakkfesztivált május 23.
és 30. között.
Az esemény sajtótájékoztatóján Horváth Tamás, a verseny szakmai főszervezője elmondta:
egy csoportban, kilencfordulós, svájci rendszerű
versenyen méri össze tudását 14 ország több mint
160 indulója. A magyarokon kívül asztalhoz ülnek
többek között kínai, indiai és ausztrál sakkozók, a
mezőnyben 35 versenyző rendelkezik nemzetközi
minősítéssel. A legfiatalabb résztvevő 7, a legidősebb 87 éves lesz. A verseny egyben magyar fiú és
lány junior bajnokság. A sakkfesztivál kiegészítő
programjaként minden évben szimultánra is sor
kerül a – versenynek otthon adó – Móra Ferenc
Általános Iskola diákjai és egy nemzetközi sakknagymester között.
Novák Ferenc polgármester szólt arról, hogy
a sakkfesztivál bekerült a megyei értéktárba is,
jelezve: tágabb környezetünkben is nagy jelentőségűnek tartott rendezvényről van szó. Hozzátette: a tervek között szerepel a fesztivál történek megírása, hiszen van mit felvonultatni egy
ilyen jellegű kiadványban, a hazai és nemzetközi
sakk élet szinte minden kimagasló alakja, tehetsége megfordult már Zalakaroson az évek során.

12

2019. május 23.
lyezés. Felkészítőjük: Bakonyi Rita.
TERÜLETI TANULMÁNYI
VERSENY – ANGOL NYELV

TANULMÁNYI VERSENY –
MAGYAR ANYANYELV

Alsó tagozatos területi tanulmányi verseny – Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola,
Nagykanizsa.
Angol nyelv: Deutsch Botond 4.
osztályos tanuló 1. helyezés. Felkészítője: Baloghné Lengyel Éva.

Péterfy Tanulmányi Verseny /
magyar anyanyelv kategória / megyei döntő.
Bereczki Hanna Dóra 5. osztályos tanuló 4. helyezés. Felkészítő:
Barta Erika. Kis–Berkes Beatrix 6.
osztályos tanuló5. helyezés, Nagy
Julianna 6. osztályos tanuló 8. he-

APRÓ FÚVÓSOK
TALÁLKOZÓJA
IV. „Apró Fúvósok Találkozóján Dombóváron EZÜST minősítést értek el:
Joó Krisztián (vadászkürt), Kovács Nimród (tuba), Lakner Gellért
(trombita). Felkészítő tanár: Tatár
Csaba.

VERSENYEREDMÉNYEK
„FEJSZÁMOLÓ…” VERSENY
A Galamboki Általános Iskola által meghirdetett „Fejszámoló…” versenyen matematika tantárgyból:
Mészáros Zsombor 3. osztályos tanuló 1. helyezést ért el.
Felkészítő: Szirtes Zita. Jankovics Ádám 4. osztályos tanuló
1. helyezést, Nagy Ágoston
András 4. osztályos tanuló 2.
helyezést ért el. Felkészítő: Kovács Zoltánné.
VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ
PÁLYÁZAT
A Hevesi Sándor Általános
Iskola a Kanizsai Kulturális
Központtal közösen meghirdetett Hevesi vers- és prózaíró pályázatán vers kategóriában:
Horváth Adrienn Hanna 3.
osztályos tanuló 3. helyezést
ért el. Segítő tanár: Horváthné
Nagy Elvira. Kis-Berkes Beatrix
6. osztályos tanuló 3. helyezést,
Kulcsár Csenge Anna 6. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Segítő tanár: Bakonyi Rita. Hozensteiner András 7. osztályos
tanuló 1. helyezést ért el.
MEGYEI TANULMÁNYI
VERSENY
A Péterfy Sándor tiszteletére rendezett megyei tanulmányi versenyen elért eredmény:
2. helyezés – Komplex anyanyelvi verseny 3. osztály – Olvasó Kandúrok (Adorján Ákos,
Laskai Kristóf László, Péntek
Barnabás, Sinkovics Dominik).
IRODALMI KALANDOZÁSOK
Irodalmi
kalandozások
megyei irodalmi levelezős játék – 9. helyezés.
Csapattagok: Vörös Bálint,
Lukács Nándor Gábor, Varga
Panna, Nagy Ágoston András,
Józsa Zétény 4. osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina és Pácsonyi Ildikó.

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

