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Egy zalakarosnyi bringás tekert
MAPEI TOUR DE ZALAKAROS, 11. ALKALOMMAL
Minden zalakarosi lakosra
minimum egy bringás jutott a
Tour de Zalakaros hétvégéjén,
hiszen a város 2500 kerékpárost fogadott.
Az idén 11. alkalommal megtartott kerékpáros viadal hatalmas érdeklődés mellett zajlott.
Június 16-án, szombaton a Szabadics Ride céges kerékpáros
versenyt rendezték meg, melyen
40 cég indult, köztük a Zalakarosi Fürdő kerékpáros csapata is. A
profi és hobbi kategóriában indulók a Kis-Balaton körül tekertek, a rendezvény eredményhirdetésére a MenDan Hotelben
került sor. A záráson olyan kerékpáros nagyságok is jelen voltak, mint a Giro d’ Italia kétszeres
összetett győztese, Gilberto Simoni, illetve a Párizs-Roubaix
győztes Andrea Tafi.
A felnőttek versenyét ezen a
napon gyermekverseny követte

A Zalakarosi Fürdő csapata a Szabadics Ride-on.

A legkisebbek is versengtek egymással az ökotónál kijelölt pályán.

A parkerdei kilátó utáni lejtős
úton a maratoni táv egyik résztvevője.

az ökotónál kijelölt pályán,
ahol már az egészen aprócskák is pedálozhattak (vagy
épp pedál nélküli kerékpárokat hajthattak). A kicsik versenyét a Zobori Élménypark támogatta.
Június 17-én az immár hagyományosnak mondható
távok résztvevőit indíthatta
Novák Ferenc polgármester a
startpisztollyal.
A résztvevők három távon,
33, 60 és 137 kilométeren versenyeztek. A kerékpárosokat
alaposan próbára tették a
dombok és az erős szél, a jó
szervezéssel és a profi háttérmunkával együtt azonban
minden résztvevő elégedetten távozhatott.
A verseny lebonyolítását a
TEKER egyesület végezte
idén, akik közel 200 segítővel
együtt gondoskodtak arról,
hogy a rendezvény gördülékeny és sikeres legyen.
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PÁLYÁZATI KÖZLEMÉNY
A képviselő-testület március 8-i ülésén döntött „KORONÁS MINŐSÍTÉS” Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzése, a minősítési eljárás költségeihez való hozzájárulás önkormányzati támogatásról„
egyéb szálláshely” típusú szálláshely-szolgáltató magánszemélyek, vállalkozások részére. A minősítési szándékot az érdeklődők a tourinform@zalakaros.hu és a marketing@zalakaros.hu címen jelezhetik. Az alábbiakban a Városháza pályázati hirdetményét közöljük.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli források átadásáról és
átvételéről szóló 15/2014. ((VI.21.) rendelet 2.§ a.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szól 1/2018.
(II.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.), illetve a Képviselőtestület 221/2017. (XI.23.) sz. határozata alapján a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező, „egyéb szálláshely” típusú szálláshely-szolgáltató magánszemélyek, vállalkozások részére

PÁLYÁZATOT HIRDET minősítési támogatás igénybevételére.
I. A támogatás célja: Az egyéb szálláshelyek minőség-javítása és a szálláshely-szolgáltatók ösztönzése
minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozáshoz.
II. Érvényesen az a magánszemély, vállalkozás nyújthat be pályázatot, aki az alábbi feltételeknek
megfelel a pályázat beadásakor:
1. adószámmal rendelkező magánszemély, vállalkozás aki tulajdonos, tulajdonostárs vagy egyenes ágú
rokonok között alapított holtig tartó haszonélvezet jogcím alapján üzemeltet szálláshelyet, és csatlakozott
a „Nemzeti Tanúsító Védjegy” rendszerhez, vagyis szálláshelyének van koronás minősítése.
2. aki a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségének és a Zalakaros Város Önkormányzatának a helyi adó beszedésére kötelezettek bejelentési kötelezettségéről szóló 18/2015. (XI.11.) rendeletében foglalt fizetési kötelezettségének eleget tett.
3. akinek az önkormányzattal szemben lejárt adótartozása nem áll fenn,
III. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. az adatlap teljes körű kitöltését a pályázó adataira vonatkozóan
2. az adatlapon szereplő aláírt nyilatkozatokat,
3. a minősítés, a tábla díjainak befizetését igazoló csekk, bankkivonat másolatát,
4. a hivatal igazolását a befizetett idegenforgalmi adóról, adó tartozás mentességről
(a zalakaros.hu önkormányzati oldaláról letölthető)
IV. A támogatás forrása
Zalakaros Város Önkormányzatának 2018.évi költségvetésében – későbbiekben a tárgy évi költségvetésben – meghatározott 3.000.000 Ft összegű támogatási keret.
V. A támogatás mértéke, formája, folyósítási módja
Mértéke: A benyújtása előtti naptári évben befizetett idegenforgalmi adó 50 %-a, de maximum 45.000.- Ft.
Formája és folyósítási módja: Az érvényes pályázatok a rendelkezésre álló forrás keretéig, érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra. Az eredeti számlára, befizetési bizonylatra rá kell vezetni, hogy „Zalakaros
Város Önkormányzata által nyújtott támogatásból felhasznált …….… Ft.” A másolatot a pályázónak hitelesíteni szükséges (dátum, aláírás,).
Támogatás kérelem benyújtásának időpontja: 2018. április 1-től folyamatosan
A pályázat elbírálása: folyamatosan, a benyújtás hónapját követő hónap 20-ig.
A támogatásról értesítés: Az elbírálást követő 5 munkanapon belül.
Kifizetés: A támogatási szerződés aláírását követően 5 munkanapon belül történik.
A támogatás utófinanszírozással kerül kifizetésre, a pályázó által megadott bankszámlaszámra utalással.
VI. A támogatás megállapításának feltételei
1. A pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázatot a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatalnak kell befogadnia. (Pályázati feltételek meglétének ellenőrzése)
2. A formai és tartalmi szempontból teljes mértékben megfelelően benyújtott pályázatok elbírálását a
Polgármester végzi.
3. Érvénytelen a pályázat:
a.) Ha nem az arra rendszeresített nyomtatványon adták be, hiányos vagy nem egyértelmű, ezért
elbírálásra alkalmatlan.
b.) Ha a pályázó a pályázatát és a nyilatkozatokat nem írja alá, a mellékleteket nem csatolja.
4. Támogatható tevékenység: „KORONÁS MINŐSÍTÉS” Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzése, a minősítési eljárás költségeihez való hozzájárulás
5. A pályázat benyújtásának helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 8749 Zalakaros Gyógyfürdő
tér 1. – ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton tértivevényes küldeményként.
6. A pályázat benyújtásának módja: A kizárólag papír alapon, az arra rendszeresített pályázati adatlapon, mellékletek becsatolásával. A pályázatok benyújtásával kapcsolatban bővebb információ az
alábbi elérhetőségeken kérhető: Zalakarosi Önkormányzati Hivatal, Zalakaros Gyógyfürdő tér 1. Tf:
93/340-105.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos internetes honlapján www.zalakaros.hu valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a www.kozpenzpalyazat.
gov.hu honlapon közzétételre kerül.

ÉRTESÍTÉS
SZEIZMIKUS MÉRÉSI
MUNKÁLATOKRÓL
Ezúton értesítjük a tisztelt
lakosságot, földtulajdonosokat és földbérlőket, hogy a
Balatonszentgyörgyi, Bánokszentgyörgyi, Felsőrajki,
Galamboki, Gelsei, Hahóti,
Kéthelyi, Marcali, Mesztegnyői, Nagykanizsai, Nagyrécsei, Nagyszakácsi, Somogyzsiftai, Szepetneki, Újudvari,
Zalakarosi és Zalakomári
Közös Önkormányzatok településeinek tágabb környezetében a MOL Bázakerettye
Koncessziós Kft. megbízása
alapján, a Baranya Megyei
Kormányhivatal
Hatósági
Főosztály Bányászati Osztály
(MÜT.sz.: PBK/1863-57/2017)
engedélyével az Acoustic
Geofizikai Szolgáltató Kft. területi szeizmikus méréseket
végez.
A mérések célja kőolaj és
földgáz telepek felkutatása. A
kutatás
előreláthatólag
2018.06.10 és 2018.08.15 között zajlanak.
A mérések során geodéziai kitűzések, érzékelő műszerek lefektetése és szeizmikus
vibrációs tevékenység tapasztalható. A területen előre
meghatározott pontok mentén rezgésérzékelő speciális
eszközöket helyezünk el. Ezek
a speciális eszközök csak szeizmikus kutatásra használhatók, más számára értéktelenek, használhatatlanok.
Az érzékelő kábelek és tartozékaik fémkinyerésre alkalmatlanok.
KÉRJÜK A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A REZGÉSÉRZÉKELŐ MŰSZEREKET NE MOZDÍTSÁK EL, A MUNKA
BEFEJEZTÉVEL SZAKEMBEREINK AZOKAT ELTÁVOLÍTJÁK!
Amennyiben a tevékenység során kérdései, észrevételei vannak, kezdeményezzen
egyeztetést munkatársainkkal
az alábbi telefonszámokon:
+36-20-573-5969, +36-70-3756276
Megértésüket, türelmüket
és együttműködésüket előre
is köszönjük!
ACOUSTIC GEOFIZIKAI
SZOLGÁLTATÓ KFT.
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Keresik a megoldást
AZ ORVOSI ÜGYELETET NEM MŰKÖDTETI TOVÁBB AZ EDDIGI CÉG
Felmondta az orvosi ügyeletet működtető Kft. az eddig a kistérséggel kötött szerződését szeptember 28-i hatállyal.
A Kft. orvoshiányra és alacsony finanszírozásra hivatkozva közölte, hogy nem tudja
tovább vállalni az ügyeleti feladatok ellátását. Az önkormányzathoz az áprilisban eljuttatott levelükben már május végi hatál�lyal szerették volna a szerződést felbontani,
ám a kistérség élt a szerződésben feltüntetett hat hónapos felmondási idő betartásával, így módosult a dátum szeptember 28ra.
Novák Ferenc polgármester lapunknak
elmondta: a Kft. korábban – erre az időszakra – külön támogatást kért a kistérségi
településektől krízishelyzetre hivatkozva.
Ezt nem támogatta a kistérség, ugyanakkor arra kérték a Kft-t, hogy december végéig biztosítsa mindenképpen az orvosi
ügyelet ellátását, és jelezze a testületek
felé, hogy azt milyen feltételekkel tudná
vállalni.

– Zalakarosban és a térségben élőket is
foglalkoztatja a hogyan tovább kérdése
– jelezte a polgármester. – A kistérség
önkormányzatainak képviselőtestületei
nem ülnek tétlenül. Megkerestük a keszthelyi, a Nagykanizsa és környéke és a
Nagykanizsai városi központi ügyeletet
is, hogy tudnák-e, s ha igen, milyen feltételekkel vállalni az itteni ügyeleti feladatok ellátást. A keszthelyi nemleges választ adott, a Nagykanizsa és környéke,
illetve a nagykanizsai városi központi
ügyeletekkel még folynak az egyeztetések, írásbeli válasz még nem érkezett. A
helyzetről tájékoztattuk az érintett térségi országgyűlési képviselőket is, arra
kérve őket, hogy segítsenek a probléma
megoldásában. Tudni kell ugyanis, hogy
az egészségügyi alapellátási ügyelet biztosítása kötelező önkormányzati feladat,
tehát mindenképpen megoldást kell tehát keresnünk. Tárgyaltunk a települések
háziorvosaival is,de többen jelezték,hogy

életkoruk és egészségi helyzetük miatt
egyáltalán nem tudna részt venni a munkában. Az ügyelet működtetési feladatok
ellátásáról két cég érdeklődött már és
tett is ajánlatot önkormányzatunknak,
mindkettő jóval magasabb árért, mint
amennyibe jelenleg kerül az ellátás a kistérségnek. A csatlakozás mellett lehetséges megoldásként a saját szervezésben
történő ellátás is felmerült.
Novák Ferenc elmondta: Zalakaros az
orvosi ügyeleti ellátáshoz való összes hozzájárulás több,mint 40 százalékát finanszírozza. A települések lakosság arányosan
járulnak hozzá a támogatáshoz, Zalakaros
ezen felül a turisztikai forgalma miatt 7,7
millió forintot ad még az ügyelet működtetéséhez, ez adja ezt a mértéket.
– A jövőben továbbra is biztosítja településünk ezt az összeget, emellett alapelv a lakosságszám alapján történő hozzájárulás a költségekhez – szögezte le a
polgármester.

Gyermekneurológusok tanácskoztak
Városunkban tartotta kongres�szusát a Magyar Gyermekneurológiai Társaság. A találkozó témája a
neuroimmunológia és a gyermekkori mozgásbetegségek volt.
A háromnapos eseményen közel százhúsz orvos vett részt. A
konferencia résztvevőit köszöntötte Cseresnyés Péter miniszterhe-

FIZIKAI
FELTÁRÁS INDUL
Az igazságügyi szakértői vélemény elkészülte után, június
25-én kezdődhet az ökotó fizikai feltárása. Ennek segítségével lehet megállapítani, mi volt
a tényleges oka a víz eltűnésének.
Az önkormányzat mindeközben felkérte a Gránit
Gyógyfürdő Zrt-t, hogy a tavat
elkerülő vízelvezetés lehetőségeit dolgozza ki, hogy a későbbiek folyamán megnyugtatóbb
megoldása legyen a tó töltésének, illetve a víz elvezetésének.

lyettes is, aki beszédében kiemelte:
azért is fontosak az ilyen tanácskozások, mert az itt megszerzett tudással még hatékonyabban dolgozhatnak a szakemberek.
– Az utóbbi években – elsősorban a képalkotó diagnosztika rohamos fejlődésével, valamint a
genetikai vizsgálatok elérhetőségének a fejlődésével – számos

olyan kórképet fedeztek fel,
amelyek gyógyíthatóvá váltak.
Vannak olyan kórképek, ahol például valamiféle enzim hiányzik a
gyereknek a szervezetéből, ezeknek a kezelésére ma már tudunk
lehetőséget biztosítani – mondta
dr. Hollódy Katalin, a Magyar Gyermekneurológiai Társaság elnöke
témáik kapcsán.

A hagyományokhoz hűen az
idei konferencián is adtak át kitüntetést. A híres professzorról, Szénásy Józsefről elnevezett emlékérmet a Heim Pál Gyermekkórház
neurológiai osztályának főorvosa,
Kollár Katalin vehette át.

TÁJÉKOZTATÁS

MEGSZŰNIK
A SZEMÉSZETI
SZAKRENDELÉS

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testülete döntése alapján 2018. június 1. napjától a falugazdász ügyfélfogadása a következő:

Augusztus elsejétől megszűnik a szemészeti szakrendelés a városban.

Falugazdász:
Karácsony-Csordás Beáta (Tel: 06-30-628-1360)

A rendelésre vonatkozóan még 2015-ben kötött
megállapodást az önkormányzat a Zala megyei Szent
Rafael kórházzal.
A kórház indoklása szerint a rendkívül csekély esetszám miatt nem tartják indokoltnak
a
rendelés
fenntartását és a szerződés
meghosszabbítását.

Ügyfélfogadás ideje:
Páratlan héten, szerda: 13.00 órától – 15.00 óráig
Ügyfélfogadás helye:
Zalakaros Zrínyi u. 2. sz. alatti épület tárgyalója.
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Hamarosan elkészül az erdészkilátó
MAGASABB ÉS STABILABB LESZ ELŐDJÉNÉL
Már a lépcsőket készítik a parkerdőben épülő új kilátóhoz a
Zalaerdő munkatársai.
Korábban írtunk már arról,
hogy a fából épült régi kilátó an�nyira károsodott az idők folyamán,
hogy balesetveszélyessé vált, és
emiatt tavaly le kellett bontani. Az
újjáépítést a Zalaerdő Zrt. vállalta
fel és finanszírozza saját forrásból,
több mint 40 millió forint értékben.
A munkálatok már javában zajlanak, s várhatóan június végére be is
fejeződnek. A beruházó mindent
elkövet, hogy a műszaki átadást
követően a jogerős használatba
vételt mielőbb megszerezze, és ezt
követően még a nyár folyamán
ünnepélyes körülmények között
megnyithassa a nagyközönség
előtt – míg ez megvalósul, türelmet kérnek a turistáktól.
– A területen megközelítőleg
20 évvel ezelőtt építette az első
kilátót a Zalaerdő – akkor még
Zefag –, ami 10 évig szolgált, aztán újat kellett építeni helyette,
ezt úgynevezett használati megállapodással a zalakarosi önkormányzat készíttette el. Ez is 10
évet bírt, s tavaly el kellett bontani. Egy új kilátó létesítésére óriási
igény mutatkozott úgy a fürdőváros önkormányzata, mint a térségbe látogató turisták részéről.
Ezért döntöttünk úgy – mivel a

terület a mi tulajdonunkban van
–, hogy felépítjük a tornyot –
mondta el Gál Károly vagyongazdálkodási osztályvezető.
Az objektum 4,5 méterrel magasabb lesz, mint a régi, több mint
17 méteres, aminek köszönhetően
a felső szintről az erdők fölött minden irányban el lehet látni a Balatonig, a tó északi partjáig is. A tervek szerint stabilabb szerkezettel
készül, mint a korábbiak, így vélhetően jóval tovább is bírja az időjárási és más viszontagságokat.
– Magyar János építész személyében olyan szakemberre találtunk, akinek a tervei alapján a Balaton-felvidéken készült kilátók már
bizonyították időtállóságukat –
magyarázta az osztályvezető. – A
tartószerkezet a korábbi kilátókéval szemben nem gömbfás megoldással készül, hanem rétegelt ragasztott
eljárással,
fém-fa
kapcsolatokkal, horganyzott elemekkel. Az egész kilátó szélesebb
alapokon nyugszik, ennek megfelelően a látogatószintek is tágasabbak, a lépcsők pedig szélesebbek,
kevésbé meredekek lesznek. A környezetet térkő burkolattal látjuk el,
történik némi parkosítás, és mozgássérült-parkolót is kialakítunk.
A helyszín korábbi és jelenlegi
funkcióját és a helyi javaslatokat figyelembe véve a kilátó várhatóan
az „Erdészkilátó” nevet kapja.

Igazi lokálpatrióta vagy? Minden érzékedben Zalakaros vibrál? AKKOR TE EGY
IGAZI INSIDER VAGY!
Küldd el legütősebb vlogger videódat,
amelyben Zalakaros egy rejtett kincsét mutatod be és nyerd meg a fődíjat a Telekom
felajánlásából!
Olyan, max. 30 mp-es videókat várunk,
AMELYEK ELSŐ KÉZBŐL mutatnak be EGYEGY KEVÉSBÉ ISMERT ZALAKAROSI attrakciót, helyszínt, ÉLETÉRZÉST, amiért egyszerűen muszáj Zalakarosra látogatni.
A videóval szembeni elvárások:
• Jó minőségű (min. felbontás: 720p) - de
nem profik által beállított és megvágott - elsősorban okostelefonnal készített - videókat várunk! (Javasolt formátum: mp4)
• Ezzel a beköszönéssel kezdődjön: - XY
vagyok, Találkozzunk Karoson, mert…
• Tartalmazzon egy személyes, extra tippet
(látnivaló, szolgáltatás stb.) ami az ide látogatók érdeklődését felkeltheti.
Személyenként maximum 1 db videót várunk (pl: wetransfer, mammutmail) az alábbi

Pályázati felhívás
email címre:marketing@zalakaros.hu vagy
pendrive-on a Tourinform irodába (Gyógyfürdő tér 10).
A pályázat ütemezése:
• A pályázatok beérkezési határideje:
2018.08.15.
• A 20 elődöntős kiválasztása: 2018.08.22.
• Közönségszavazás: 2018.08.22 –
2018.09.25.
• Eredményhirdetés: 2018.10.02.
A 20 legkreatívabb vlogot a zsűri választja ki, majd egy közönségszavazással Ti választjátok ki ezek közül a
10 döntőst. A közönség
által legtöbb pozitív reakciót kapó 10 kedvenc közül a zsűri választja ki a
KAROS INSIDER 2018 pályázat győztesét és a díjazottakat, amelynek készí-

tője
a
TELEKOM
jóvoltából
egy
csúcskategóriás okostelefonnal lesz gazdagabb.
A 2. helyezett nyereménye: „Zalakaros
kincsei” VIP csomag az idén 25 éves zalakarosi
Tourinform iroda felajánlásából.
A 3. helyezett nyereménye: 15 perces sétarepülés a Zalakarosi Reptér jóvoltából.
További részletek és szabályzat:
www.zalakaros.hu/karos-insider
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Fogalmazhatnánk úgy, hogy
Zalakaros megy tovább az érzékek útján, és úgy tűnik, ez az út
nemcsak a város, de a szakma
számára is kiválónak minősíthető.
Ennek legékesebb példája,
hogy a közelmúltban Zalakaros
két kategóriában is Marketing
Gyémánt Díjat vehetett át. Mindezen felül a Go Wild program is
országos sikereket ér el: a kezdeményezésről sorra számolnak be
az országos médiumok, milliós
nagyságrendű elérést generálva
ezzel Zalakarosnak. Az ország
első Wild Food-ját már egy fesztiválra is meghívták, a Hotel
MenDan étlapjára pedig már fel
is került a verseny egyik győztes
étke, a gŐZgombóc Balogh Gábor séf tolmácsolásában.

Tovább az érzékek útján
GYÉMÁNT DÍJAS VÁROSMARKETING
felhasználását jelentő hatékonyság szempontjai alapján értékelte.
A zalakarosi pályázatban bemutatásra kerültek a már megvalósult
Hat érzék kommunikációs kampányok és azok elért eredményei. Az
„Élménnyel teli ízek Zalakaroson”,
valamint a „Gyógyító érintések Zalakaroson” kampányok online és
offline csatornákon összehangoltan
futottak, kiemelt turisztikai céljuk
az elő- és utószezoni vendégéjszakák növelése volt.
– Több ízben is méltatták már
marketing szakemberek a kezdeményezés újszerűségét, most ismét egy országos visszaigazolást

A sikerekre méltán büszke Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. vezetője.
– A Magyar Marketing Szövetség 2018.
évi Országos Városmarketing
Díj pályázatán két kategóriában
is gyémánt
díjjal ismerte el a Zalakarosi Turisztikai
N o n p ro f i t
Kft. „Hat
érzék” inKovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
tegrált vár o s m a r k e - Kft ügyvezetője a díjátadón.
t i n g
programját – mondta el Kovács kaptunk, hogy kezd beérni a munSzabolcs, aki nem mellesleg a prog- ka gyümölcse.
ram megálmodója és kidolgozója is
Kovács Szabolcs hozzátette: a
volt. – Az elismert szakemberek- Hat érzék program lényegében egy
ből álló zsűri a pályamunkákat a innovatív marketingkeret, ami élmegalapozott tervezés, a kreativi- ményláncként értelmezi a térségi
tás, a szakszerű megvalósítás, a kínálatot és az egyedi adottságokitűzött célok elérését jelentő ha- kon túl, egyedi érzelmi ajánlatokat
tásosság és a források célszerű is alkalmaz a marketing kommuni-

KÉSZÜL A KERÉKPÁRÚT
Folytatódnak a kerékpárút építési munkálatok városunkban. Az építkezés első szakasza lezárult, azaz elkészült a Zalakarost Garabonccal ös�szekötő út. Az utat ténylegesen csak a felfestés elkészülte után lehet
birtokba venni, a hivatalos engedélyeket ugyanis csak ekkor adják ki. Amíg
erre sor nem kerül, az önkormányzat türelmet, körültekintő közúti közlekedést kér mind az autósoktól, mind a kerékpárosoktól.
A második szakaszban a Kossuth utcai építések zajlanak, jelenleg a
kivitelező cég a magánházak bekötéseit végzi, melyeket az aszfaltozás
előtt célszerű befejezni. Az útszakaszon külön kezelik majd a bringás és a
gyalogos közlekedést, a szegélyek ennek megfelelően épülnek meg.
Természetesen növényzet is kerül az út mellé, ám a telepítéssel az
őszig mindenképpen várni kell.

kációban. Az egyes állomások az
érzékszervek szerint kerültek kidolgozásra, a partner szállodák és
szolgáltatók tematikus tartalmakkal és csomagokkal csatlakozhatnak az összehangolt kampányokhoz.

lakoznak a programhoz - mondta
el Kovács Szabolcs.
A közös sikereken felbuzdulva a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
szeretné a helyben élőket még inkább bevonni a városmarketing tevékenységbe, ezért vlogger videó

Marketing Gyémánt Díjas csapat.
– A turisztikai mérőszámok vonatkozásában a támogató marketing kommunikációs kampányokat
a szezonon kívüli időszakokra targetáltuk 2017-ben, ami meg is
hozta az eredményét: előszezonban 16,4%, utószezonban 24,33
%-os növekedést realizált Zalakaros vendégéjszakák tekintetében
az előző év azonos időszakához
viszonyítva. Ezúton is szeretném
megköszönni Zalakaros város önkormányzatának és a Zalakarosi
Turisztikai Egyesületnek a bizalmat és a támogatást. Továbbá külön szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak és azoknak a
partnereinknek, akik tematikus
ajánlatokkal csatlakoztak és csat-

pályázatot hirdet KAROS INSIDER
néven.
– Meggyőződésünk, hogy helyi
értékeinket, különlegességeinket
igazán csak az itt élők tudják hitelesen bemutatni, s ehhez a modern eszközöket is szeretnénk segítségül hívni. Biztos vagyok
benne, hogy a nem profik által
előadott, személyes, esetenként
akár extra tippek segítenek abban, hogy városunk újszerűen,
akár más oldaláról is megmutatkozhasson, felkelthesse a figyelmet. Nagyon kíváncsian várom a
pályázatokat, bízom benne, hogy
sokak érdeklődését felkelti. (A
részletes kiírást a 4. oldalon külön
olvashatják – a szerk.)
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Asszisztensek vizsgáztak a fürdőn
A FIZIOTERÁPIÁBAN HELYEZKEDNEK EL A SZAKEMBEREK
Fizioterápiás asszisztensi vizsga
gyakorlati helyszínéül szolgált a
Zalakarosi Fürdő.
18 fizioterápiás asszisztens a
súlyfürdő, tangentor, iszappakolás,
szénsavfürdő, elektroterápia területén szerzett tudását mutatta be a
gyakorlatban. A jelöltek elméleti

képzést a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett, a
Nagykanizsai Szakképzési Centrum
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolában zajlott oktatás során szereztek, melynek elemeit a fürdőn
mutatták be Aramia Terézia, a fürdő gyógyászati részlegének veze-

tője mint gyakorlatvezető irányítása alatt.
A vizsga természetesen szakértő szemek előtt zajlott, a vizsgabizottság elnöke dr. Bergmann Annamária reumatológus szakorvos,
tagjai dr. Fliszár Mária, Kovácsné

Varga Margit, Gréci Viktória voltak.
A szakképzésre többségében
Zala megyéből érkeztek a tanulók.
Munkájukra kórházakban, gyógyfürdőkben számítanak, tehát van
kereslet erre a szakmára a munkaerő piacon.

AZ EGERSZEGI ZRÍNYISEK
CSÚSZHATTAK

A nyári vakáció kezdete nagy öröm a strandfürdők és a
strandolók számára is. Az idén ez a nap 2018. június 16-ra esett.
Két évvel ezelőtt pontosan ezen a napon nyitotta meg a Zalakarosi Fürdő az extrém csúszdaparkját.
A fürdő a főszezon kezdetét most is az Adrenalin Csúszdapark és a Kölyökstrand, azaz a kültéri gyermekvilág nyitásával
ünneplte.
A nyári csúcs nyitányaként a traffipax-mentes száguldás elsőként a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 9.a osztályos
tanulóinak adatott meg, akik egy órán keresztül kizárólagosságot élveztek a csúszdákon. A jogot azzal vívták ki erre, hogy
„Zalakaros#firstclass” néven meghirdetett, fotóbeküldéssel
egybekötött nyereményjátékon a legtöbb szavazatot kapták
képükre. A játékot a fürdő Facebook oldalán indították, a fotókra a bárki szavazhatott.
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Ismét színvonalas, látványos,
és rendkívül színes műsorral
örvendeztették meg a nézőket
városunk tánccsoportjai az immár hagyományosan június elején megrendezett Folklóresten.
A műsorösszeállítást ezúttal
olesnoi vendégek is megtekintették. Az ottani városháza
munkatársai három napos zalakarosi tartózkodásuk során illesztették be programjukba a
folklórest megtekintését is.
Több korosztály, az ovisoktól a
fiatal felnőttekig, nagyszülőkig,
mintegy 80 szereplő mutatkozott
be a színpadon az est folyamán.
A Búzavirág, a Gyöngyvirág, a
Rügyecske, a Zöld Ág és a Bottal-fogó együttesek közel 90 tagja a népi játék, a néptánc műfajában jeleskedett. Az ovisokból álló
Búzavirág csoport a legfiatalabb
csapat, míg a Bottal-fogósok a
szülők, nagyszülők generációját
jelentik.
A fellépő öt csoport műsora
igényes, szép metszetét adta a
népi kultúra e szeletének.
– Fontos és örömteli, hogy
egyre többen tartják megőrzendő értéknek a néphagyományt,
a néptáncot. Legyünk büszkék
azokra, akik nem kevés szabadidejüket feláldozva, sok-sok fáradtsággal érték el mindezt. Köszönjük a szülőknek, a szakmai
vezetőknek, az iskolának és mindenkinek, aki segített, támogatta őket. Bízom abban, hogy mindig lesznek olyanok, akiknek
fontos a kultúra ügye, a hagyományok ápolása és a közösségek
működése – köszöntötte a résztvevőket Novák Ferenc polgármester.
A közönség remek előadásokat láthatott az est folyamán, a
táncokhoz a talpalávalót a Bojtár
népzenei együttes húzta.

Folklórest
SOKSZÍNŰ MŰSOR, REMEK KOREOGRÁFIÁK

Péterfy komplex tanulmányi csapatverseny (Szabó Magda: Tündér Lala című
regényéből) – 2. helyezés
Csapattagok: 3. osztály –
Polán Rebeka, Varga Panna,
Nagy Ágoston, Vörös Bálintné. Felkészítő: Erheticsné
Kuklek Krisztina, Kovács Zoltánné
Matematikai fejszámoló verseny – Galambok
2. osztály: Mészáros
Zsombor 2. helyezés, Adorján Ákos 3. helyezés. Felkészítő: Szirtes Zita.
3. osztály: Jankovics
Ádám 1. helyezés. Felkészítő: Kovács Zoltánné.
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Pedagógusnap
A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny
vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem
kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy
személyben, s nemcsak tudását
közvetíti – bár ez sem kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a
kertész, életet visz a könyvekbe, a
könyveken keresztül a tanításba,
állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé – idézte a
pedagógusnapon Gyergyai Albert

szavait Novák Ferenc polgármester,
aki az önkormányzat nevében
mondott köszönetet a tanítók,
óvónők, bölcsődei dolgozók, valamint az intézmények technikai dolgozói előtt éves munkájukért.
A pedagógusokat köszöntötte a
Nagykanizsai Tankerületi Központ
vezetője, Magyar Ferenc is, valamint a Szülői Munkaközösség nevében Matyovszky Zsoltné elnök.
Az oktatási intézmények munkatársainak a Szülői Munkaközösség virággal, ajándékkal is megköszönte egész éves munkáját, a
gyerekek pedig kis műsorral kedveskedtek.

Zenével búcsúztak
Megtartotta tanévzáró ünnepélyét a zeneiskola. Az évet a növendékek koncerttel zárták, melyen
minden tanszak képviseltette magát. Tarnai Lászlóné, a zeneiskola
igazgatója eredményesnek nevezte
a tanévet, mint mondta, 12 gyermekkel sikerült eljutni megyei versenyekre, Illés Petra harsonás által
pedig országos szintű versenyen is
képviseltették magukat.
Az igazgató köszönetet mon-

Gyereknap –
új helyszínen
A sportcentrum gyógyhelyközponti területként hamarosan
induló átalakítása miatt új helyszín kitűzéséről döntött a gyermeknapi programok megtartására a Közösségi Ház.
Sinkovics Norbert igazgató elmondta: választásuk a fürdőre
esett, részben a jó területi adottságok, a plusz programkínálati lehetőség miatt, részben pedig, mert a
fürdő is partnerséget ajánlott a
gyermeknap megtartásához.
– A tapasztalatok azt mutatják,
hogy az új helyszín miatt idén
valamivel kevesebb gyermek és
szülő vett részt a rendezvényen, a
tavalyi részvételnek körülbelül 80
százalékát jegyezhettük most –
összegezte Sinkovics Norbert. –
Megítélésünk szerint a helyszín-

választás jó volt, bízunk benne,
hogy jövőre már megszokottabbként kezelik a szülők is, a gyerekek is. Örülünk annak, hogy jóval
több lehetőséget tudtunk kínálni
az aprónépnek. Nekünk, szervezőknek is azonban át kell majd
gondolnunk a programok összeállítását jövőre, hiszen bebizonyosodott, hogy a fürdő egyéb
adottságai miatt nem biztos, hogy
az eddig megszokott kínálat minden elemét meg kell tartanunk. A
Traffic School pálya „mindent
vitt”, és a gyerekek örömmel keresték fel a strandi medencéket és
a játszóházat is. Népszerű volt a
süti evő verseny, a kötélhúzás,
zsákban futás helyett azonban
szívesebben választották a fürdőzést az apróságok.

dott a tankerületnek és az önkormányzatnak az anyagi támogatásért, a szülőknek pedig elsősorban
azért, hogy hozzáállásukkal, biztatásukkal támogatták gyermekeik
zenei tanulmányait.
Sok kis növendék részesülhetett
nevelőtestületi dicséretben, a bizonyítványok eredményei pedig arról
tanúskodnak, hogy az egész éves
szorgalmas munka bizony meghozza a gyümölcsét.

Kannavirág Napok
(2018. július 6-7.)
JÚLIUS 6. (PÉNTEK)
15.00: Kannavirág Királynő jelöltek fürdőruhás felvonulása a Zalakarosi Fürdő területén
17.00–24.00: kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
19.00: Honvéd Kaszinó Városi Színpadának műsora
19.00–24.00: Bál a Silver Banddel
JÚLIUS 7. (SZOMBAT)
17.00–24.00: kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
20.00–22.00: Kannavirág Királynő választás (Dísz tér, Fürdő strandbejárat előtt, rossz idő esetén Kertmozi)
Az est házigazdái: Varga Izabella és Szőke Zoltán
A zsűriben: Kárpáti Rebeka színésznő és modell, Kállay-Saunders
András énekes, előadóművész, Balassa-Szökrönyös Éva az Etalon
magazin képviselője, Bogár Szabina, 2017-es kannavirág királynő.
19.00–24.00: 100% magyar buli Dj Attee-val
A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdő téren kirakodóvásár,
kézművesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket!
A programokra a belépés ingyenes!
A szervezők a programváltoztatásjogát fenntartják!
Szervező: Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.
+36 93 340 421

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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SAKKFESZTIVÁL
37. alkalommal rendezte
meg városunk a Zalakaros
Sakkfesztivált, mely egyúttal
idén – Barczay László Emlékverseny is volt.
A Móra-iskola tornatermében 9 napon át közel 160
résztvevő vívott meg egymással a sakktáblák előtt.
közülük 52-en mesteri címek
birtokosai.
A verseny díjkiosztóján a
legeredményesebb zalakarosi indulónak járó különdíjat
Marton József vehette át. A
viadal keretében lezajlott
U20-as magyar bajnokságot
Gaál Zsóka (Tapolca), illetve
Vanczák Tamás (Miskolc,
egyben nemzetközi mesteri
normát teljesítve a nagy torna 4. helyezettje) nyerte
meg. A főverseny dobogójának 3. fokán az orosz Konstantin Chernyshov zárt, 2.
lett a Z. Csuti SK-ból Horváth
Ádám, s győzött Galyas Miklós, aki már hét éve erősíti az
Aquaprofit
Nagykanizsa
TSK-t.
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