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Új kabalával és modern játszótérrel
A GYEREKEKET ÉS FELNŐTTEKET EGYARÁNT MEGSZÓLÍTJA A FÜRDŐ
Bemutatta új kabalafiguráját, és felavatta
új, korszerű játszóterét a Zalakarosi Fürdő.
Panki, a fürdő kabalafigurája a sajtó előtt
is bemutatkozott, és részt vett a játszótér
avatási ünnepségén is, máris sok kisgyermeket maga köré gyűjtve, csalogatva.
– Panki, létesítményünk új kabalafigurája fontos, hasznos információkat, érzéseket,
tanácsokat ad át minden korosztály számára. Programpalettánk alá három, eddig külön
működő szolgáltatást vontunk össze: a senior-, a sport- és a gyermekprogramokat. Hiszünk abban, hogy ezek elválaszthatatlanok,
hiszen a seniorok is ugyanakkora örömmel
és lelkesedéssel játszanak, sportolnak, mint
a gyerekek. A gyermekek az életünk része,
így ők is jelen lehetnek és együtt játszhatnak, vagy tornázhatnak a senior klubban a
nagyszülőkkel. Szeretnénk, ha nem csak külön, de együtt is jól érezné magát minden
kedves fiatal és felnőtt vendégünk itt, a Zalakarosi Fürdőben, ezáltal Panki a generációk
közötti párbeszédet is elősegíti – emelte ki a
kabala bemutatása kapcsán Krampek Mihály, a
fürdő vezérigazgatója.
Pankit Horváth Erika programszervező,
marketing ügyintéző mutatta be.
– Célunk a fiatal korosztály felé a játékos

tanulás, a felnőttek felé a preventív gondolkodás megerősítése, az egészséges életmódra
való figyelemfelhívás, valamint a senior korosztály részére gyógyászatunk hatékonyságá-

nak megismertetése. Panki kabalánk mindenütt jelen van, éppen ezért született meg a
név, mely szerint a fürdő Panki világa lesz.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Zárt ülésen döntöttek
A FÜRDŐ VEZÉRIGAZGATÓI HELYÉRE TETTEK JAVASLATOT

Zárt ülésen döntött legutóbb a
képviselő-testület a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatói posztjának kérdésében.
A meghozott határozat szerint a testület javasolja a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése számára, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatói posztjára - önálló
cégjegyzési joggal - Cziráki László
8749 Zalakaros, Seregély u. 19. szám
alatti lakost válassza meg öt év határozott időtartamra 2018. január 1.
napjától 2022. december 31. napjáig
bruttó 999.900 Ft/hó alapbérrel.
Az új vezérigazgató vezető állású munkavállalóként, munkaszerződés alapján lássa el e tisztségét.
Az elfogadásra javasolt munkaszerződés tervezet tartalmazza a vezérigazgató azon kötelezettségét,
hogy kiemelt feladatként 2018. má-

jus 31. napjáig köteles előkészíteni
és a Gránit Zrt. közgyűlése elé terjeszteni a Gránit Zrt. öt éves stratégiai tervét.
2017. november 1-től december
31-ig vezérigazgató-helyettesi munkakör betöltésével Cziráki László

PARLAGFŰ AKCIÓ 2017.
ZALAKAROS
Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén
gyomnövény a PARLAGFŰ, amelynek pollenje káros hatással van
az emberi szervezetre, ezért azt még virágzás előtt el kell pusztítani! Zalakaros város gyógyhely, ezért közös célunk hogy megakadályozzuk a város területén a parlagfű elterjedését. A parlagfű elleni védekezés leghatásosabb módja a még nem virágzó parlagfű
gyökérzettel együtt történő eltávolítása.
Ha kihúzza a parlagfüvet, az ott már nem tud újból kihajtani.

MINDENKI NYERHET, HA GYŰJTI
A KIHÚZOTT PARLAGFÜVET!
A KAROS PARK VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. BEHIÁKI
TELEPHELYÉN HÉTKÖZNAP 7.00–9.00 ÓRA KÖZÖTT
2017. JÚNIUS 19.–TÓL 2017. JÚLIUS 31-IG
50 TŐ GYÖKERES PARLAGFŰ LEADÁSÁÉRT
IGAZOLÁST KAP, AMELLYEL AJÁNDÉKUTALVÁNYOKAT NYERHET.
Utalványok kiosztásának időpontjáról az akcióban résztvevők
külön értesítést kapnak.

8749 Zalakaros, Seregély u. 19. szám
alatti lakost javasolják megbízni
bruttó 600 ezer Ft/hó munkabérrel.
Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Novák Ferenc polgármestert a
határozatnak megfelelő álláspont

képviseletével a Gránit Zrt. közgyűlésén, továbbá az új vezérigazgatóval kötendő munkaszerződés
Zalakaros Város Önkormányzata
részvényes nevében való aláírásával. Krampek Mihály vezérigazgató
munkaszerződés
módosításának
aláírásával, valamint az új vezérigazgató megválasztása miatt szükséges Gránit Zrt. alapszabályának
módosítása Zalakaros Város Önkormányzata részvényes nevében való
elfogadására és a szükséges iratok
aláírásával, továbbá a jelenlegi vezérigazgató 2017. december 29-re
szóló lemondásának elfogadásával.

Új kilátó épül
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a
lakossági és turisztikai igények kielégítésére a régi, életveszélyessé vált, ezáltal
elbontott kilátó helyére új kilátó épül. A
beruházást a ZALAERDŐ Zrt. saját forrásból, 2018. tavaszára fogja megvalósítani.
A kilátó szint legmagasabb pontja: 15,00
m, a torony teljes magassága 20,00 m
lesz.

ZÁRTKERTI INGATLANOK
TEHERGÉPJÁRMŰVEL
TÖRTÉNŐ MEGKÖZELÍTÉSE
Zalakaros Város Önkormányzata is észlelte azt a problémát,
amelyet a zártkerti ingatlanok tehergépjárművel történő megközelítésének korlátozása (3,5 t súlykorlátozás) okoz a lakosságnak.
Önkormányzatunk törekszik arra, hogy ne akadályozza azon
embereket, akik szorgalmukkal a zártkerti ingatlanaikat művelni
szeretnék, ezért figyelembe véve az utak állapotának megóvását
az életvitelszerűen ott élők, illetve életvitelszerűen ott gazdálkodók részére Zalakaros Város Önkormányzata térítésmentesen
kiállítja a korlátozás alóli felmentést biztosító útvonalengedélyeket és felmentést ad a túlsúlydíj fizetése alól is.
Az útvonalengedély meghatározott útszakaszra, illetve forgalmi rendszám alapján beazonosítható gépjárműre vonatkozik, ezért
kérjük a súlykorlátozással érintett szakaszon élőket, illetve gazdálkodókat, hogy az útvonal engedély kiállítása iránti kérelmüket
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.) szíveskedjenek benyújtani.
A kérelemben kérjük feltüntetni az igénybe venni kívánt tehergépjármű üzembentartóját/tulajdonosát, a tehergépjármű forgalmi
rendszámát, a típusát, és a megengedett legnagyobb összsúlyát, valamint az érintett ingatlan címét (helyrajzi számát).
A kérelem postai úton, illetve elektronikusan (hivatal@zalakaros.
hu, tuzemeltetes@zalakaros.hu) is benyújtható.
A zártkertek művelt állapotának hosszú távú fenntartása
közös érdekünk, ezért kérjük a 3,5 t megengedett összsúlynál
nagyobb összsúlyú tehergépjárművel rendelkező gazdálkodókat, hogy útvonal engedély iránti kérelmüket szíveskedjenek
benyújtani.
Zalakaros Város Önkormányzata
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és
a közterületek tisztántartásáról szóló19/2014. (VI. 21.) számú rendelete is rendelkezik az
allergén gyomnövények, valamint a parlagfű elleni védekezés kötelezettségéről.
Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén gyomnövény a PARLAGFŰ, amelynek pollenje káros hatással van az emberi szervezetre, ezért azt még virágzás
előtt el kell pusztítani, azonban nem szabad megfeledkeznünk az egyéb allergén gyomnövényekről sem!
A PARLAGFŰ: A fészkesvirágzatúak családjába tartozó, 20-200 cm magas, orsógyökerű, felálló szárú, rendszerint dúsan elágazó,
terebélyes gyomnövény. Szára szőrös, tompán
négyélű. Levelei egy-kétszeresen szárnyaltan szeldeltek, bemetszettek, fonákuk és a
levélnyél
pelyhesen
szőrözött.
A porzós és
termős virágok külön
fészkekben
nyílnak.
Az allergiát
okozó
nagymen�nyiségű pollen a hajtások csúcsán
kifejlődő
porzós
virágzatokban
képződik.
Sűrű állományban csaknem kizárólag porzós
virágok képződnek, míg ritkább térállásban,
tápanyagban gazdag talajon a termős virágok
száma a nagyobb. A termős fészkek a felső
lomblevelek hónaljában, a porzós virágzatok
alatt találhatók, rendszerint egyvirágúak, ülők.
ÜRÖM: Hazánkban őshonos nemzetség.
Utakon, töltéseken, gyomállományokban gyakori, de megtalálható erdőszéleken, cserjésekben is. A fészekvirágzatúak családjába tartozik, legismertebb tagja a fekete üröm. Virágai
kétivarúak, színük sárga vagy pirosas barna, a
fészekvirágzatok kicsik, tojásdad alakúak, bugavirágzatot alkotnak. Kaszálás után nem képes további
virágzásra,
de virágzási
ideje hosszú:
júliustól októberig tart.
Termése: kaszat. Nagyon
erősen allergén.
A FEKETE ÜRÖM
gyógynövényként
teája kiváló
étvágyjavító,

görcsoldó, idegerősítő hatású, addig a fekete
üröm pollenje az egyik legerősebb allergén:
nagyon sok, intenzíven allergizáló pollent
enged szabadon augusztus elejétől, egészen
október közepéig.
PÁZSITFŰFÉLÉK: Virágzási időszakuk – a
számos fajnak megfelelően – hosszú ideig elhúzódik: áprilistól egészen októberig. Virágzatuk nagyon változatos – de a családra jellemző elemi részvirágzat (füzérke vagy kalászka)
egységesen jellemzi őket. Jellegzetesen hos�szú szálúak a porzók, a növények szélbeporzásúak, virágporszemeik nagy tömegben termelődnek. Termésük szemtermés. A nagyon
erős allergének közé tartoznak. Ide tartoznak
a réti perje, angol perje és a mezőgazdasági
szempontból fontos haszonnövényeink legtöbbje (búza, árpa, rozs, zab, kukorica) is.

füzérvirágzatot alkotnak. Kupakkal
nyíló
toktermésük
van. Ide tartoznak nagy
útifű,
lándzsás útifű,
réti útifű.
LIBATOPFÉLÉK: Fajokban gazdag,
haszon- és
gyomnövényeket egyaránt magába
foglaló család. Egyszerű,
zöldes

LÓROM: Hazánkban nagy fajszámmal előforduló nemzetség, a keserűfűfélék családjába
tartoznak. Virágaik lehetnek kétivarúak vagy

színű virágaik júniustól októberig nyílnak, lehetnek egyivarú, kétlakiak, vagy kétivarúak is.
Termésük egymagvú, fel nem nyíló tok.

egyivarú, kétlakiak is, aprók. Májustól augusztusig virágoznak. A virágtakaró lepellevelek
zöldes vagy pirosas szinűek. A bibe ecsetszerű.
Erős allergének közé tartozik.
ÚTIFŰ: A nemzetség az útifűfélék családjának egyetlen hazai nemzetsége. Több fajuk él,
változatos élőhelyeken, csaknem mindenütt
előfordulnak. Májustól októberig virágoznak,
virágaik kétivarúak, jelentéktelenek, tömött

CSALÁNFÉLÉK: Májustól szeptemberig
virágoznak. A virágporszemek a levegőben
általában nem tömeges, de hosszantartó virágzásuk miatt erős az allergenitásuk. A csalán
fontos gyógynövény is, ezért nem az irtása,
hanem a kerülése javasolt.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy embertársaik, illetve saját egészségük védelme
érdekében az ingatlanaik allergén és egyéb
gyomnövényektől történő mentesítését
gyomlálással, kaszálással, vagy vegyi védekezéssel végezzék.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Közösen ünnepeltek szülők, gyermekek
VÁROSI GYERMEKNAP
Május utolsó hétvégéjén a
gyermekeké volt a főszerep városunkban is.
Igaz, gyermekeink folyamatosan fő szerepet foglalnak el életünkben és mindennapjainkban,
de május utolsó hétvégéjén, a
gyermeknapon igazán ők állnak
a középpontban. Ők és mi. Mert
ezt a napot leginkább úgy szeretnénk széppé, emlékezetessé

tenni számukra, hogy közösen
ünnepelünk, csakis rájuk szánva
időnket.
Ebben segítette a szülőket a város önkormányzata és a Közösségi
Ház, illetve a Zalakarosi Vállalkozók
Szövetsége, akik egymással összefogva vidám programokat kínáltak
a gyermekeknek a Sportcentrum
területén. A város nevében Novák
Ferenc polgármester köszöntötte a
népes gyermeksereget és a kísérő

A reptéren is jártak

Közlekedés, közlekedési eszközök megismerése - ezt a témakört járták
körül az óvodások tematikus foglalkozás keretében a közelmúltban. A gyerekek megismerkedtek szárazföldi, vízi és légi közlekedési eszközökkel. Megkülönböztették ezeket nagyságuk, befogadóképességük szerint is. Gyakorolták
a helyes gyalogos közlekedést a felnőttek irányításával. A témahét egyikén a
gyerekek a helyi dottón (kisvonaton) utaztak közösen. Majd később ellátogattak a Hévíz–Balaton Airportra, Sármellékre is. A gyerekek megtapasztalták a reptéren szokásos biztonsági ellenőrzés menetét. Megnézték a leszállás
utáni és a felszállás előtti munkálatokat, az utasok felszállását. Majd a kifutópálya széléről tekintették meg az egyre magasabbra emelkedő gépet. A biztonsági szolgálat révén egy rövid rendőrkutya munka bemutatót is láthattak.
A sorból nem maradhatott ki a reptéri tűzoltókocsival való ismerkedés sem.
A kicsik a tűzoltófecskendő kipróbálása mellett a vízágyú működését is megnézték. Az itt szerzett élményeket másnap a játékukban reprodukálták újra.

szülőket, hogy aztán gyorsan át is
adja a szót, pontosabban a teret
a vidámságnak, játéknak. Stégli
János sportszervező koordinálásával és vezényletével kötélhúzó
verseny, zsákban futás, krémesevő
verseny zajlott, lehetőség nyílt ugrálóvárazásra, falmászásra, rodeóra,
focizásra, a katasztrófavédelem és
a rendőrség jóvoltából a gyerekek
bepillantást nyerhettek e két szerv
életébe, és most először rendőr-

kutyás bemutatóban is lehetett
részük.
Arcfestés,
kézműveskedés
ugyancsak szerepelt a programkínálatban, ahogyan pónilovaglás,
sétakocsikázás is. Jó hangulatú délelőttről gondoskodtak a szervezők, és jó volt látni, hogy sok szülő
kísérte el a gyermekét a rendezvényre, hogy valóban együtt, felhőtlenül szentelhessék egymásnak
ezt a napot.

Madarak és fák
napja az óvodában
A jeles zöld napról való megemlékezés több eseményből tevődött
össze. A gyerekek képek és a természetben tett megfigyelések alkalmával szereztek tapasztalatot a madarak és fák hasznáról. Megfigyelhették közelről a fákat, nagyítóval nézték meg kérgüket, az ott
megbúvó rovarokat. Láthatták a levegőben szárnyaló, visszaköltöző
madarakat. A tavaszi vízi megfigyeléseket is erre a hétre tervezték. A
Kányavári-szigeten látták a vízi madarakat természetes élőhelyükön,
megkülönböztették nagyságuk, színük, hangjuk alapján. Tapasztalatokat szereztek a fákról, bokrokról, kérgükről, hasznukról, leveleikről.
Nagy kedvvel játszották a témához illő különböző környezeti játékokat.
A témához
jól kapcsolódva a Katica
csoportosok
Kovács Zoltán
meghívására
a Vasas keresztnél lévő
legalább 80
éves vadgesztenyefa
injektálásán gyógyításán
vettek részt.
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Új kabalával és modern játszótérrel
A GYEREKEKET ÉS FELNŐTTEKET EGYARÁNT MEGSZÓLÍTJA A FÜRDŐ
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kapcsolódó programokról
Horváth Erika elmondta: a Csicsergő program meghatározott téma
alapján beszélgetési lehetőséget
biztosít a gyermekeknek arra, hogy
megvitassák, kinek mit jelent a barátság, a tisztelet, miért fontos a
köszönés, de arról is lehet csicseregni, miért fontos az állatok védelme.
– Panki a Zöld óra keretében
remek lehetőséget biztosít arra
programfelelős
munkatársain
keresztül, hogyan tudatosítsa a
gyerekekben a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, valamint
ökológiai dominó segítségével
játszva tanulhatnak. A Mesefa
alatt a vizes programok utáni
fáradalmakat lehet kipihenni. A
Strandsulitól pedig nem kell megijedni! Lehet iskolásat játszani,
táblára rajzolni, de akár anyut,
aput, tesót játszásiból padba ül-

tetni. Nagy hangsúlyt fektetünk
a mozgásra, valamint az elsősegélynyújtó alapismeretek elsajá-

títására is.
S hogy Panki is tartsa a lépést
a közösségi médiával, tag lesz, így
lehet őt is lájkolni, követni, sőt,
hazavihetik apró kis barátjukat. A

Zalakarosi Fürdő a kabaláját baba
formába öltötte, melyet meg is vásárolhatnak.

A bemutatkozást követően
Pankira máris feladat várt, hiszen
ő kalauzolta el a vendégeket az
új játszótérhez, és néhány kisgyermekkel birtokba is vette a játéko-

kat, miután a modern közösségi
teret Novák Ferenc polgármester
és Krampek Mihály vezérigazgató
felavatta és dr. Háda László plébános megáldotta.
A játszóteret 15 millió forintból alakították ki, a 6 elemből
álló játszótér birodalomban svéd
gyártmányű fa játékok kaptak helyet, melyek a szabványok szerinti
előírásnak megfelelő minőségben,
korszerű és új dizájnnal biztosítanak szórakozási lehetőséget.
„Sokat tud az én kezem”
megyei rajzpályázaton színvonalas munkáért oklevelet
kapott: Biczó Barnabás 2. osztályos tanuló (felkészítő tanár:
Kovács Zoltánné) valamint Szanyi Patrícia 5. osztályos és Császár Dominik 5. osztályos tanuló (felkészítő tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina).

Újabb díj a Szilágyi
Cukrászdának
2017. JÚNIUS 17.

„Sulizáró strandparty”
a Zalakarosi Fürdőn
09.30–10.00: Nyújtózkodó – reggeli torna 12 éves korig, Strand –
kültéri gyermek játszóház
10.00–10.30: Csicsergő Pankival – beszélgetés – mai téma: Vége a
sulinak, mit tervezel a nyárra?
10.30–11.00: Aquafittness - Strand, IV. számú medence
13.00–13.30: „Vízben totyogós” vízi gimnasztika, kültéri gyermekmedence
14.00–15.00: Lufihaver készítése – Strand – kültéri gyermek játszóház
14.00–15.00: Katus Attila előadása az egészséges életvitelről –
Strand, szabadtér
15.30–16.00: Aquasalsa Katus Attilával – Strand, IV. számú medence
16.15–16.45: „Mese feles” – Strand – kültéri gyermek játszóház
17.00–17.30: Lufihaverral buli a vízben – élményfürdő, gyermekmedence
Kedvezőtlen időjárás esetén a programok a főépület gyermek játszóházában kerülnek megtartásra. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk,
így a szülők is csatlakozzanak bártan. A foglalkozási idő alatt kényelmesen várakozhatnak a kültéri gyermek játszóházban vagy a galéria
pihenőjén. A programváltozás jogát fenntartjuk! Szeretetettel várjuk a gyermekeket és szüleiket a programokon!

A FOGYASZTÓK BIZALMÁT NYERHETTÉK EL
A Zala Megyei Fogyasztókért
díjat vehette át a közelmúltban a
Szilágyi Cukrászda.
Az elismeréseket, s még számos
egyéb kitüntető címet az arra érdemesek a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a Zalai Hírlap
közös rendezvényén a Kamarák Házában vehették át.
A tisztességes, nívós és udvarias
szolgáltatással kiérdemelhető cím-

hez a megyei napilap olvasóinak
szavazatai juttatták hozzá a nyerteseket. Az online szavazásra összesen 3473 voks érkezett, s ezek döntő hányadát városunk nagy múltú
cukrászdája kapta.
Az elismerést Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
polgármestere, Virrasztó Zsolt, a
megyei napilap főszerkesztője adta
át Szirmai Judit, a Szilágyi Cukrászda
tulajdonosa, vezetője részére.
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Kitáncolták a májusfát

Tanévzáró az óvodában
A tanév végének rendszerint utolsó nagy eseménye a tanévzáró, ahol
az óvodánk hagyományának megfelelően a kicsik játékok sorával egy
népszokást, jeles napot elevenítenek fel. Ez alkalommal a Maci csoport
„Héja, héja vakulj meg!” címmel adott elő dalos játékokból, csúfolkodókból,
párbeszédes játékokból, népzenére mozgással színesített műsort. A pillangó csoport a pünkösdhöz kapcsolódó szokásokat, mint a királyválasztás,
kiskirályné járás játszották el. A Katica csoport „A legények regimentje”
címmel a katonák harctérre indulása előtti időszak eseményeit játszotta el
dalos és párbeszédes játékokkal, legények és leányok közötti felelgetőkkel,
valamint a legények harcra való felkészülésével. Mindhárom csoportból elbúcsúztak az óvodától az iskolába menő nagyok. Az maradó kisebbek is
elköszöntek tőlük és átadták az óvoda ajándékait.

A pünkösdi hosszú hétvégén
is szórakoztató programokkal
várta a közönséget a turisztikai
egyesület. A Gyógyfürdő téren,
kézművesek, őstermelők, borházak, ínyenc falatok álltak ren-

delkezésre, mindezekhez számos
zenés program is társult. Pünkösd
napján a Zöld Ág Táncegyüttes
hangulatos pünkösdi bemutatója
mellett a májusfa kitáncolására is
sor került.

Novák Ferencné

CSÚSZDÁZÁSI REKORD KÍSÉRLET
VEGYÉL RÉSZT TE IS!
FOLYAMATOS CSÚSZDÁZÁS REKORDKÍSÉRLETE
A ZALAKAROSI FÜRDŐN 2017. JÚNIUS 24-25-ÉN!
Június 24.-én délelőtt 10.00 órakor indul az első lecsúszással és várhatóan vasárnap, azaz június 25-én 13.00 órakor ér véget az utolsó
csúszással a rekordkísérlet. A programot a Magyar Rekordok Egyesülete jegyzi és felügyeli.
A csúszdázásban bárki részt vehet (12 éves kor felett), azaz minden
kedves Vendég becsatlakozhat a programba, aki aznapra érvényes
komplex fürdőbelépőjeggyel rendelkezik.
Azok a csapatok, akik előzetesen regisztrálnak, részükre 2 napra
szóló belépési lehetőséget biztosítunk fürdőnkbe, továbbá egyszeri
étkezést. A fürdő az éjszaka folyamán, hogy a folyamatos csúszdázást
biztosítsa, csak azon csapatok számára nyitott, akik bejelentkeztek a
rekordkísérletre.
Az éjszaka folyamán Dj és kísérőprogramok biztosítják a jó hangulatot. Folyamatosan büfé üzemel!
Szeretettel várunk mindenkit!
Érdeklődi a fürdő honlapján, valamint az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet!
program@granitzrt.hu
marketing@granitzrt.hu
Horváth Erika 30-310-3072
Józsa Elvira 30-897-2227
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Ukrán győzelemmel zárult a
36. Zalakaros Sakkfesztivál.
A győztes Alexander Zubov
szoros mérkőzésen szerezte meg
bajnoki címét.
A fesztivál eredményhirdetésére
a Hotel Karos Spaban került sor, itt
hirdették ki a nyílt magyar bajnoki
címeket is. A férfiaknál Rapport Richárd, a nőknél Gara Anita nyerte
el a címet. A kanizsai Havanecz Bianka a harmadik helyen végzett, a
férfiaknál pedig Bánusz Tamásé lett
az ezüstérem.
A 20 év alatti fiúk magyar bajnokságán zalai siker született,
hiszen Kántor Gergely (Aquaprofit-NTSK) nyert, második lett Kozák Ádám (Z. Csuti-Hydrocomp).
A pénteki eredményhirdetéskor
Rácz Zoltán, a Magyar Sakkszövetség főtitkára és Novák Ferenc,
Zalakaros polgármestere adta át a
díjakat. Novák Ferenc rövid beszédében reményét fejezte ki, hogy
jövőre visszatérnek városukba a
viadal résztvevői.
Végeredmények. Sax Gyula Em-

Ukrán győzelem
LEZÁRULT A 36. ZALAKAROS SAKKFESZTIVÁL
lékverseny (A-csoport): 1.
Alexander Zubov (ukrán) 7
pont, 2. Rapport Richárd 7,
3. Victor Michalevski (izraeli) 6,5. Bárczay László Emlékverseny (B-csoport): 1.
Jovica Radovanovic (szerb)
7,5 pont, 2. Fáncsy Imre 7,5,
3. Ivan Sredojevic (szerb) 7.
Nyílt magyar férfi bajnokság: 1. Rapport Richárd 7
pont, 2. Bánusz Tamás 6, 3.
Papp Gábor 6. Nyílt magyar
női bajnokság: 1. Gara Anita
4,5 pont, 2. Lázárné Vajda
Szidónia 4,5, 3. Havanecz Bianka 4,5. C-csoport: 1. Borsfai Attila 7,0 pont, 2. Jakub
Gazik (szlovák) 6,5, 3. Lukács
László 6.

Tájékozódási kerékpártúra

Fárasztó, ám jó hangulatú tájékozódási kerékpártúrán vehettek
részt gyerekek és szülők június első
hétvégéjén.
A Stégli János sportszervező által
meghirdetett program egész délelőttös, a combizmokat alaposan
igénybe vevő tekerésre hívta a vállalkozó szelleműeket. A résztvevők a
Seregély utca, Felső-hegy, Határ utca,
Kilátó Borozó, Hegyalja utca, Gesztenye utca, Banyavölgyi út, galamboki
kerékpárút, Gyógyfürdő tér útvonalon bringáztak végig, a meleg, a szél
és a dimbes-dombos útvonal alaposan kifárasztotta a társaságot.
Érthető, hogy a túra után jól
esett a résztvevőknek biztosított
üdítő és csokoládé. A plusz kalóriák
jól jöttek a végén, ez biztos.

ZALAKAROSI
KÖNYVTÁR NYÁRI
NYITVATARTÁS
2017.06.19-től 2017.08.31-ig
Hétfő
10.00 – 14.00
Szerda
08.00 – 16.00
Péntek
10.00 – 13.00
Felhívjuk minden kedves
könyvtárlátogató figyelmét,
hogy 2017.07.10-től 2017.07.24ig a könyvtár ZÁRVA tart!
Megértésüket köszönjük!

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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