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Felavatták az Erdészkilátót
TURISZTIKAI ATTRAKCIÓKÉNT SZOLGÁL
Az Erdészkilátó nevet kapta az újjáépített parkerdei kilátó, melyet augusztus 9-én avattak fel ünnepélyes keretek között.
Az építményt a Zalaerdő Zrt. saját forrásból hozta létre, az 50
millió forintos beruházás kivitelezője a keszthelyi Fitotron Kft. volt.
Rosta Gyula, a Zalaerdő Zrt.
vezérigazgatója elmondta: a turisztikai attrakcióként is szolgáló
létesítmény 25 méter magas, 17,5
méter magasságból gyönyörködhetünk a Kis-Balaton és a zalai táj
pompájában. Az építés során
olyan technikai megoldásokra törekedtek, melyektől remélik, hogy

az attrakció hosszú évtizedekig
szolgálja a látogatókat.
A Zalaerdő munkáját, eddigi
fejlesztését és azok sikereit - többek között a Csiga-túra tanösvény
létrehozását - méltatta beszédében Novák Ferenc polgármester.
A kilátót dr. Háda László plébános
szentelte fel, az avatáson Rosta
Gyula, Novák Ferenc és Ódor László, Zalamerenye polgármestere
vett részt.
Az ünnepségen közreműködött a Karos Fúvósegyüttes, a Zalakarosi Futrinkák futói pedig jó
pár, a Csiga-túra tanösvényen tett
tiszteletkörrel ünnepelték az új
kilátót.
Néhány műszaki adat a kilátóról: teljes magassága 23,15 méter,
a kilátószint 17,50 méteren található. A ragasztott fenyőszerkezet
és a 91 fokú tölgy lépcsősor mintegy 50 köbmétert tesz ki. A fém
összekötő elemek összsúlya 5
tonna. A fa szerkezeti elemeket a

fém idomok úgy kötik össze, hogy
a csapadékvíz szabadon lefolyhat
köztük, így biztosítva a kilátó
hosszabb élettartamát. A kilátó
névválasztását közmegelégedés
kísérte, hiszen a két érintett település Zalamerenye és Zalakaros is
támogatta az „Erdészkilátó” elnevezést.
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TÁJÉKOZTATÓ
A településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet és a településképi véleményezési eljárásról
szóló 15/2013 (V. 28.) számú önkormányzati rendelet szabályairól és abból adódó kötelezettségekről
1.) A településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet alapján az alábbi szabályok kell
betartani:
Településképi bejelentési kötelezettségnek kell eleget tenni az alábbi esetekben:
– meglévő építmény homlokzati nyílászárójának cseréje, homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
– új, önálló, 6,0 m-t meg nem haladó magasságú kémény építése,
– meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése,
– 20 m2 alapterületet meg nem haladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület építése, bővítése,
– 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot meg nem haladó melléképület építése, bővítése,
– közterületi kerítés, közterületről látható kerti építmény építése, átalakítása, bővítése,
– szellőző-, klíma berendezés közterületről látható elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezetét megváltoztatni, megerősíteni, újjáépíteni
– legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
– utcai mobil árusító standok, pavilonok, pultok, mobil WC-k elhelyezése,
– építmények homlokzatára, kerítésére, kapujára vagy támfalára rögzített cég- és címtábla, cégérszerű reklámtábla, amennyiben meghaladja
a 0,5 m2-t.
Településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez papíralapon benyújtott bejelentésére indul. A megadást követően
lehet megkezdeni az ügyfél által kért építési tevékenységet.
2.) A településképi véleményezési eljárásról szóló 15/2013 (V. 28.) számú önkormányzati rendelet szabályozza azon alábbiakban felsorolt építések körét, melyek települési véleményezési eljáráshoz kötöttek:
– új építmény építése
– meglévő építmény bővítése, településképet érintő átalakítása
– jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák
Településképi véleményezési eljárás az építtető vagy tervező által a polgármesterhez papíralapon benyújtott kérelemre indul, melyet
adathordozón (CD, DVD) vagy elektronikus formában is mellékelni kell.
Zalakaros Város Főépítésze

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

TISZTELT ZÁRTKERTI
INGATLANTULAJDONOS!

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló
19/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § alapján:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
36. § (9) bekezdése alapján:

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a
zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása,gyommentesítése, a járdára és az úttest fölé benyúló ágak és
bokrok megfelelő nyesése, valamint a járda síkosság mentesítése,
arról a hó eltakarítása az ingatlantulajdonos feladata.

(9) A kertes mezőgazdasági területen kerítést és közműépítményt elhelyezni az út tengelyétől számított 4 méteren, gazdasági épületet pedig az út tengelyétől számított 8 méteren túl
lehet.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a zártkerti ingatlanjaik utcafronti kerítéseit a
rendeletnek megfelelően szíveskedjenek elhelyezni, illetve
átépíteni.

A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a
zavartalan és biztonságos közlekedés biztosítása érdekében az ingatlanukról a járda, illetve úttest fölé benyúló ágak visszavágásáról
gondoskodni szíveskedjenek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben kérésünknek 2018.
augusztus 31-ig nem tesznek eleget, úgy hatósági eljárást kezdeményezünk a rendelet be nem tartóival szemben, amely már
szankciókat von maga után.
		
				
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcafronti kerítések létesítése,
annak átépítése csak településképi bejelentést követően kerülhet sor. Azon kerítések esetén, melyek településképi bejelentés
nélkül épülnek (épültek), Hivatalunk kötelezési eljárást kezdeményez a tulajdonossal szemben, melynek eredménye bontás,
illetve bírság is lehet.
		
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Saját szervezésben oldja meg
az orvosi ügyelet működtetését
az önkormányzat, erről döntött
is a testület augusztusi, rendkívüli ülésén.
Korábban hírt adtunk már arról,
hogy az orvosi ügyeletet működtető Kft. az eddig a kistérséggel kötött, az orvosi ügyelet ellátására
vonatkozó szerződését szeptember 28-i hatállyal felmondta.
Akkor Novák Ferenc polgármester úgy nyilatkozott: az ügyelet
működtetési feladatok ellátásáról
két cég érdeklődött már és tett is
ajánlatot az önkormányzatnak,
mindkettő jóval magasabb árért,
mint amennyibe jelenleg kerül az
ellátás a kistérségnek. Ennek okán
merült fel már akkor lehetséges
megoldásként a saját szervezésben
történő ellátás.
Az önkormányzat minden érintett orvossal külön is folytatott
tárgyalásokat arról, hogy ki és mely
napokat vállalná el ügyeletben, illetve az ellátási terület önkormányzataival is tárgyalások folytak a finanszírozás kérdéséről.
Külön költségvetés készült az
elmúlt hetekben az önkormányzatonként fizetendő hozzájárulásról
és az ez alapján készült feladat-ellátási szerződést is összeállították.
Az ügyelet szeptember végétől
ez év végéig történő működtetésének
költségvetési
keretét
12.886.035 forint összegben határozták meg, melyből az ügyeleti
ellátásban részt vevő települések

EGYELŐRE
MARAD A SZÁRAZ
TÓMEDER
A termáltó meghibásodással kapcsolatos ügyvédi
munkákra dr. Bakonyi Istvánt bízta meg a képviselő-testület augusztus végi
ülésén.
A zárt ülésen történt tárgyalásról Novák Ferenc polgármester úgy tájékoztatott: a Gránit Zrt. augusztus
21-ig adatokat szolgáltat a
lehetséges megoldások műszaki paramétereiről, melyeket a korábbi kivitelezőnek a hivatali kontrollt
követően átadnak, az pedig
ennek alapján árajánlatot
ad.
A jogi folyamatok elhúzódása, a szükséges munkálatok nagysága, azok várható jelentős költségei miatt
rövid távon nem várható a
tó teljes körű rehabilitációja.

Zökkenőmentes az ellátás
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZI MEG AZ ORVOSI ÜGYELETET
hozzájárulása 8.300.464 forint, a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás
4.585.571 forint. Ezt a költségvetést
a testület a legutóbbi ülésen el is
fogadta, egyben felkérték a hivatalt, hogy az ügyelet működtetésének összege kerüljön be az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.
Az önkormányzatot a 2018. évben terhelő többlet költség pénzügyi fedezetét – mely a Kard Kftnek fizetett díj és a jelenleg kalkulált
díj különbözete – a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosították 407.807 forint összegben.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy azon önkormányzatok részére, akik kinyilvánították az ügyeleti szolgálat
igénybevételére való szándékukat,
megküldje és aláírja az ellátásra
vonatkozó szerződést. Emellett felkérték a polgármestert, hogy az

orvosi ügyeletben résztvevő orvosokkal, asszisztenciát biztosító személyekkel, továbbá a sofőrökkel illetve a technikai személyzettel

endőket Vargáné Marton Mária
irányítja a jövőben.
Az önkormányzat szeretné
megnyugtatóan rendezni a fogor-

szerződést kössön az ügyelet működtetésére meghatározott költségvetési fedezet erejéig.
Az ügyeleti feladatok szakmai
koordinálását dr. Tarnai Zsuzsanna
háziorvos végzi, az asszisztensi te-

vosi ügyelet kérdését is – tudtuk
meg Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestertől -, ez ügyben is folyamatosak a tárgyalások, a remények
szerint jövő év elejére sikerül rendezni ezt az ügyet is.

TÁJÉKOZTATÁS
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN
TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ FIATALOK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁRÓL
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendeletével a
középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok támogatására tanulmányi ösztöndíjat
alapított.
Az ösztöndíj támogatásban részesülhet az a zalakarosi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a
lakóhelyen tartózkodó,
a.) a gimnáziumban tanulmányokat folytató tanuló
b.) szakgimnáziumban tanulmányokat folytató tanuló
c.) szakközépiskolában tanulmányokat folytató tanuló,
d.) az az érettségizett tanuló, aki tanulmányait az érettségit követő szakképzési évfolyamon
szakgimnáziumban folytatja tovább, és aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el:
Az ösztöndíj mértéke és összege a tanulmányi eredmények szerint
tanulmányi eredmény		

ösztöndíj alapösszeg %-ában

ösztöndíj Ft-ban

Szakközépiskola

4,71–5,00
4,50–4,70

100%
75%

10.000 Ft
7.500 Ft

Szakgimnázium

4,71–5,00
4,50–4,70

100%
75%

10.000 Ft
7.500 Ft

Gimnázium

4,70–5,00

100%

10.000 Ft

A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 17.
A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A pályázati adatlapok átvehetők a Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, valamint letölthető
http://onkormanyzat.zalakaros.hu/dl/proc?f=8bccdf8801da6ec669e76aeae3e4ca5abe28bbe45e80331e69b8dddb86a44c67 internetcímről.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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A Magyar Turisztikai Ügynökség
2018-ban immár 25. alkalommal
rendezte meg hazánk legnépszerűbb környezetszépítő megmérettetését, a Virágos Magyarországért
versenyt. Az 1994 óta töretlenül
sikeres rendezvény évente közel
300 települést mozgat meg.
A megmérettetés fő célja,
hogy új zöldfelületek, parkok,
fasorok létesítésére, fenntartására kulturált, egészséges környezet kialakítására, közterek, utcák,
épületek, intézmények virágosítására, növénykiültetésekre ösztönözze a településeket és azok
lakosságát, illetve a települések
műemlékeinek, épületeinek, turisztikai és kulturális értékeinek
megőrzését, fejlesztését elősegítse, és további lépéseket tegyen a gyomnövények irtására is.
A zsűri július 31-én járt Zalakaroson. A kertészeti szakembereket
Novák Ferenc polgármester, Biczó
Tamás, a KAROS-PARK Kft. ügyvezetője és Bors Mária, a Kft. kertésze fogadta.
A zsűri elnöke Lancsák Lajos
Nagykanizsa nyugalmazott főkertésze volt, tagjai Kovács Mihály Zalaegerszeg főkertésze, Millei Veronika és Gyarmati Zsolt tájépítészek,
valamint Lancsákné Kámán Terézia
kertészmérnök. A polgármesteri
köszöntő után tájékoztató hangzott el az önkormányzati beruházásokról, fejlesztésekről, stratégiai
irányvonalakról, valamint a lakosság, a vállalkozások és civil szervezetek összefogásáról. Ezt követően
a KAROS-PARK Kft. fotókkal színesített prezentációjára került sor,
ahol a parkfenntartás sokrétű

Ismét versenyben
ZSŰRI JÁRTA VÉGIG VÁROSUNKAT
munkálatairól, településtisztasági
feladatokról, közmunka programról, hulladékgazdálkodásról esett
szó. Biczó Tamás ügyvezető elmondása szerint a virágágyások és
gyepfelületek vízellátását biztosító
automata öntözőrendszerek telepítése még inkább hozzájárult ahhoz, hogy városunk a legszebb arcát mutassa.

30 ezer Zalakaros emblematikus
dísznövénye, a kannavirág – jelezte Biczó Tamás, a Karos-Park Kft.
ügyvezetője. – A hazai zsűri a
szakmai értékelésekor fokozottan
figyelt a következőkre: a település gondozottsága, tisztasága,
egységes képe; a fenntarthatósági
és fejlesztési tervek, a település
zöldfelületi programja, fejlődése.

A beszámolók után szemlére
indult a zsűri, végigjárta a nyári virágpompában tündöklő közterületeket. A zsűri az óvodához is ellátogatott, megtekintette az új
„Napocska” virágágyást. Az intézmény az idei évben immár 3. alkalommal pályázik a Madárbarát
Óvoda címre.
– Évről évre több mint 50 ezer
virág kerül kiültetésre, ezek közül

Figyel arra, hogy milyen a közösségi részvétel, a civil szervezetek
bevonása a városszépítésbe, a
programokba. Szempont a település turisztikai jelentősége és
felkészültsége, látogató- és vendégbarát szemlélete, az önkormányzat erőfeszítése, fenntartói
szerepe és stratégiai gondolkodása, a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programja

és eredményei, valamint a korszerű hulladékgazdálkodás, megújuló energiafelhasználás.
Városunk 1995-ben megkapta a
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fődíját, 2002ben a Virágos Magyarország versenyen első helyezett lett, 2003-ban
pedig az Entente Florale európai
versenyen ezüst minősítéssel díjazták. A tavalyi évben Zalakaros
Arany Rózsa díjat kapott.
– A jubileumi évben valamelyest változtak az értékelés szempontjai, reálisabbá, a valósághoz
közelebb állóvá vált a minősítés
módja – hallottuk Lancsák Lajostól,
a zsűri elnökétől.
Az idei évben az ügynökség a
verseny 25. évfordulója alkalmából
egy Jubileumi díjat is odaítél majd.
Az eredményhirdetés októberre
várható.
A résztvevők – települések önkormányzata, lakossága, civil szervezetei, intézményei, vállalkozásai
– szépítő munkájukkal javítják településük, országunk jó hírét, az
ott élők életminőségét, elősegítik
a kultúra, a turizmus, az EU-kapcsolatok fejlődését, a közízlés, az
igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek védelmét,
növelését – hangzott el a szemle
során.

Ismét pályáznak tűzifa vásárlásra
A SZOCIÁLISAN RÁSZORULÓKNAK JUTTATNÁK EL JÖVŐRE IS
„A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról” szóló pályázati kiírás alapján
354 m3 keménylombos tűzifa vásárláshoz
nyújt be igényt a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóságához az önkormányzat – erről is született döntés a képviselő-testület augusztusi rendkívüli ülésén.
A napirendhez kapcsolódó előterjesztés rámutat: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2018. január 1-jei
adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg
nem haladó település települési önkormányzata
szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

Mivel településünkön a háztartások a fűtést szinte kizárólag fával oldják meg, így a
továbbiakban az előterjesztés csak a tűzifa-vásárlásra terjedt ki.
A támogatási összeg megállapítása az önkormányzat által kitöltött előzetes igényfelmérésben jelzett adatok alapján történik. Zalakaros esetében a maximálisan igényelhető
mennyiség 354 m3, az igényelhető mennyiséget az önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a
2018. január 1-i lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma
alapján határozták meg.
A költségvetési törvény ide vonatkozó fejezete alapján önkormányzatunk kizárólag

keménylombos fafajta támogatására nyújthat
be igényt. A támogatás igénylésének feltétele,
hogy 1000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrészt is
vállalnia kell a városnak, ez 354.000 Ft + áfa
(449.580 Ft) összeget jelent.
A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek
a települési önkormányzatot terhelik.
Az önkormányzat a támogatásból vásárolt
tűzifát 2019. február 15-ig a rendeletében foglaltaknak megfelelően osztja ki a rászorulók
részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2019. március
31-éig történhet meg, a támogatás felhasználásáról 2019. április 15-ig az igazgatóság felé
kell elszámolnia.

5

2018. augusztus 23.

980 éve, 1038. augusztus 15én hunyt el I. István, utolsó
magyar nagyfejedelem és az
első magyar király, Géza nagyfejedelem és Sarolt fejedelemasszony fia, a keresztény magyar állam megteremtője, a
magyar és az európai történelem kiemelkedő alakja.
– Ő lett az első magyar katolikus szent és egyben az első
magyar szent király is, akit a
katolikus egyház Magyarország
fővédőszentjeként és a nemzet
mennyei patrónusaként tisztel –
e szavakkal emlékezett államalapító királyunkra Novák Ferenc
polgármester a város augusztus
20-I ünnepségén.
– Szent István végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Puritán
jelleme, megrendíthetetlen hite
vezette munkájában, mely nyomán alakja példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt s
állhat előttünk most is. De vajon
ott van-e nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk szívében?
Hányan tekintjük valóban szolgálatnak a közért, a társadalomért
vállalt munkát? Ott csengenek-e
a fülekben István király intelmei?
Az eltökélt uralkodó szavai, aki
nem a tőle függetlenül zajló politikai eseményekre bízta a saját
és országa sorsát, noha a keresztény Európában lett volna jelentkező bőven, aki úgymond szárnyai alá vette volna újonnan
született hazánkat. István király
tetteinek ereje éppen abban rejlett, hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt ellenkezőleg:
biztonságot, hitet, jövőképet
adott az országnak – hangsúlyozta a polgármester.
Mint mondta: csakis rajtunk
múlik, hogyan tekintünk első királyunkra és az ő örökségére. István
utódai folytatták művét: az Árpád-házi királyaink erős, keresztény állammá építették a középkori Magyarországot. Az Anjouk,
Zsigmond és a Hunyadiak idején
országunk Európa egyik legerő-

Ezeréves múltunk igazolja
István döntéseinek helyességét
ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNKRA EMLÉKEZTEK
sebb középhatalma lett. Történelmünk során keresztény, európai
értékeinket egy pillanatra sem adtuk fel, mi voltunk a kereszténység
védőbástyája, akik – óriási áldozatok árán – megvédték a kontinenst a török veszedelem elől.

jük. Közös örömünk és büszkeségünk lehet, hogy egy olyan
országot mondhatunk hazánknak, amelynek több mint 1000
éve lefektették alapjait, és amely
már akkor kinyilvánította, hogy
egy keresztény értékekre épülő,

aktuálisabb kérdés, hogy a történelem ura még meddig tart meg
minket, magyarokat e földön. A
közelmúlt eseményei egyre
gyakrabban és egyre közvetlenebb módon éreztetik velünk,
hogy milyen veszélyeknek és el-

– Azt az életművet azonban,
amelyet Szent Istvánnak tulajdonítunk, Gizella nélkül Szent
István sem végezhette volna el.
Kevés idegen tett annyit a magyarokért, mint ő. Vele teljes
Szent István munkássága, élete
– mutatott rá Nová Ferenc.
Szónoki beszédében a polgármester kiemelte: hazánkban augusztus 20-a az a kivételes alkalom, amelyen olyan történelmi
eseményre emlékezhetünk, amely
nem hordozza magában a negatív végkifejlet keserűségét. Államalapításunkban az egységes magyar nemzet megszilárdulásának
és fennmaradásának egyik legalapvetőbb mérföldkövét ünnepel-

független nyugati állam kíván
lenni. Augusztus 20-a arra is emlékeztet bennünket, hogy hazánk
akkori vezetői egy sordöntő válaszúthoz érkeztek, döntöttek és
a döntést ellentmondást nem
tűrő módon véghez is tudták vinni. Az a történelmi tény, miszerint
10 évszázadot követően még
mindig létezik magyarság és létezik magyar állam, azt igazolja,
hogy e döntés helyes volt.
– Kijelenthetjük tehát, hogy
augusztus 20-án helye van az
örömnek, a büszkeségnek és a jó
hangulatú közösségi programoknak. Elmondható ugyanakkor,
hogy egy olyan időszakban
élünk, amelyben a szokásosnál is

lenséges indulatoknak van kitéve a fejlett nyugati civilizáció,
benne különösen az az európai
kontinens és közösség, amelyhez
hazánk is tartozik. Ezért tehát
próbáljuk meg a mai napon mi
is, karosiak teljes szívből örülni
országunk létezésének – mondta.
Augusztus 20. az új kenyér
ünnepe is. Az idei búzából készített első kenyeret dr. Háda László
plébános áldotta és szentelte
meg, az ünnepség résztvevői valamennyien megkóstolhatták az
új kenyeret. Az ünnepség részeként a Dalárda-Vegyeskar és a
Zöld Ág táncegyüttes adott műsort.
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Kezdődik a visszas
SZEPTEMBER ELEJÉN INDUL AZ ÚJ TANÉV
Elkezdődött a visszaszámlálás szülőknek, iskolásoknak egyaránt,
legalábbis, ami a tanévkezdést illeti.
Ki ezért, ki azért számolja már a napokat, egy biztos: szeptember
3-án benépesülnek az iskolák.
A Móra-iskola 197 fővel kezdi a tanévet, az első osztályba 26 kisgyermeket várnak. Ellentétben a korábbi évek gyakorlatával, az évnyitót nem az első iskolai napon tartják az intézményben; erre idén
2018. szeptember 2-án, 17 órától kerül sor.
– Az intézmény készenlétben
várja a diákokat és a kollégákat,
túl vagyunk a nyári nagytakarításon, az egészségügyi festéseken,
még a székek kárpitjának tisztításán is. Jó hír számunkra az is, hogy
ebben a tanévben végre megoldódhat a beázások ügye mind az
aulát, mind a tornatermet illetően – mondta el lapunknak az évkezdés kapcsán Grófné Csatos
Andrea intézményvezető. – Az
aula és a tornaterem szigetelését
a tankerület
oldja meg
belső pályázat segítségével,
de
ö r ö m ü n k re
szolgál, hogy
a zalakarosi
képviselő-testület
legutóbb
maximum
16,3 millió
forint erejéig támogatta
a felújítási
munkákat.
(Az intézmény az önkormányzat
tulajdona,
működtetése azonban a
Nagykanizsai Tankerület feladata
– a szerk.). A
munkák ös�szességében
öbb tízmillió
forintba kerülnek majd, az ütemezésről a
tankerült dönt a későbbiekben.
Rendben megérkeznek a tankönyvek is, a feltételek az előző
évekhez hasonlóak: az 1–2. osztályosok számára teljesen ingyenesek
és maradóak, a 3–8. osztályosok
tartós használatra kapják azokat,

azaz ők kölcsönzik a tankönyveket,
azokba beleírni, vagy a könyveket
megrongálni nem szabad.
Az iskola felvételi körzetéből
bejáró gyermekek számára a bérletet az intézmény továbbra is biztosítja, és a tankerület támogatásával
ismét lesz iskolatej akció is. A zalakarosi testület az iskolatejet a karosi gyerekek számára kívánta biztosítani, a tankerület ezt a többi
gyermek számára is hozzáférhetővé tette.

Nagy újdonság az ötödikesek
számára, hogy a történelem órákon tableteket kapnak a tanuláshoz segítségül. A gyerekek minden
bizonnyal örülnek majd a modern
eszközöknek, annak „okos” használatára az órákon szeretnék megtanítani őket.

– A tableteket a „digitális
kompetencia fejlesztése” pályázaton nyertük – árulta el az igazgatónő -, ezeket az ötödikeseknél
vezetjük be, de párhuzamosan
papír alapon is megy majd az oktatás. Szeretnénk azonban e témában előbbre lépni, és más osztályokban is mind többet
használni a digitális eszközöket.

Izgalmas és tartalmas kínálattal
várja a könyvtár az iskolásokat és
minden városlakót e tanévben is.
– Könyvtárunk helyszíne nem
változott, a könyvtárosok a Móra-iskola alsó szintjén várják a

tartással is várjuk az érdeklődőket – mondta Horváthné Nagy Elvira, a könyvtár vezetője.
Mint mondta: a 16 év alatti és a
70 év felettieknek ingyenes a
könyvtárhasználat, a középiskolás
és főiskolás diákoknak kedvezményes, 16 és 70 év közöttieknek pedig egy évre 1200 Ft a beiratkozási
díj, melyet lehet akár egy vagy választhatóan több hónapra is részarányosan fizetni.
A könyvtár összes dokumentuma: 15 122 db, melyből 9386 db van
számítógépes adatbázisban és online katalógusban, így a honlapon
keresztül bárkinek otthonról is elérhető, hogy az általa keresett
könyv, megtalálható-e a könyvtárban.
Az olvasókat ezen kívül 22 féle
folyóirattal várják, melyek között a

könyvtárat használni kívánókat.
Továbbra is városi és iskolai
könyvtárként működünk, heti 27
órás nyitva tartással. Ennek keretében hétköznaponként 12.0017.00 óráig, hétfőn és pénteken
16.30 óráig, illetve szerdán és
szombaton pedig délelőtti nyitva

Nők Lapja, a Képes Sport, National
Geographic Magyarország, Természetbúvár, Praktika, Kismama, Bravo illetve több gyerekmagazin is
szerepel. A Nemzeti Kulturális Alap
ingyenesen további 61 folyóirattal
támogatja a könyvtárat, így például a Vigilia, a Csodaceruza, a Jelen-

TERVEK, PROGRAMOK
A 2018/2019-ES TANÉVRE
A ZALAKAROSI
KÖNYVTÁRBAN
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számlálás
kor, a Rubicon is hozzáférhető.
– Több programmal készülünk
az új tanévre. Ismét megrendezzük a népmesehetet. Október 1–7.
között bekapcsolódunk az Országos Könyvtári Napok programjaiba, melynek keretében vetélkedőt, online könyvtári játékot,
gyereknevelésről szóló előadást,
táncházas könyves vasárnapot és
október 6-ai emléktúrát szervezünk. Ehhez anyagi támogatást is
nyertünk a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár pályázatának köszönhetően.
Biztosan megtartjuk és programmal készülünk a költészet napjára is. Ezek mellett kézműves foglalkozásokat, ismeretterjesztő
előadásokat, író-olvasó találkozókat, vetélkedőket, olvasó versenyeket szervezünk és helyi pályázatokat is hirdetünk.
Lehetőségünk van a Márai-programban, most már a 8.-ban részt
venni, mely most 120 000 forint
értékben biztosít számunkra lehetőséget új könyvek vásárlására.
A nyár elején megkaptuk a
2017-es Magyar Opera Napja alkalmából a Magyar Állami Operaház
egyedülálló CD-gyűjteményét,
amely a hazai operakultúra 200
esztendejének remekeit fogja egybe.

A díszdoboz 50+3 korongja 35
válogatott operaművet tartalmaz,
melyek célja operairodalmunk bemutatásán túl azok ismertté, népszerűvé tétele, valamint a zenehallgató közönség ösztönzése azok
rendszeres hallgatására. Könyvtárunkban ezeket helyben, fejhallgatón keresztül használhatják.
A könyvtárunk 2005 óta volt
tagja az eMagyarország pontnak.
Itt nyitvatartási időben a könyvtárhasználóknak ingyenesen lehetett
hozzáférni az internethez és segítséget kapni e-ügyintézéshez. Ezek a
pontok megszűntek, s egy sikeres
pályázat („Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése” című pályázat)
kapcsán Digitális Jólét Pontként
folytathatjuk tovább. Fő cél a
könyvtárhasználók és a település
lakói számára az ingyenes internetelérés biztosítása, s szakszerű segítség nyújtása. Ebben a pályázatban újabb informatikai eszközökhöz
jutottunk hozzá:3 laptop, 2 tablet, 2
okostelefon, 1 multifunkciós nyomtató, 1 projektor, külső és belső wifi
áll rendelkezésünkre. A pályázattal
az új eszközökön képzéseket is vállaltunk, s ennek keretében lehet
majd jelentkezni hozzánk tanfolyamokra, melyek ezeknek a korszerű
eszközök használatának elsajátítását segítik majd.

Koronás minősítés
PÁLYÁZAT
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 15/2014.
(VI.21.) rendelet 2.§ a.), az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 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 hírdet minősítési támogatás igénybevételére.

A minősítési szándékot az érdeklődők a tourinform@zalakaros.hu
és a marketing@zalakaros.hu címen jelezhetik.
A pályázati felhívás részletei az alábbi linken tekintehtők meg:
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/koronas-minosites-palyazat

Horvát látogatás városunkban
A horvátországi Krizevci
polgármesterét, Mario Rajnt
és az ottani önkormányzat
költségvetési és pénzügyi tanácsadóját, Marija Podolskit
fogadta a Városházán Novák
Ferenc polgármester, Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
és a hivatal pályázati munkatársai.
A horvát fél a közös kerékpárút építési projektben
egyeztetett városunk képviselőivel, megtekintették az
építkezést, a polgármester
meghívására pedig az állami
ünnepünkön rendezett programokon is részt vettek.
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Átadták a Város Bora címeket
BORFESZTIVÁL 21. ALKALOMMAL
A jóféle borok és a remek
programok ez évben is rengeteg embert vonzottak az immár 21. alkalommal megtartott
Zalakarosi Bornapokon.
A négy napos fesztivál a
borlovagrendek felvonulásával, a
borok megszentelésével és a Város Bora cím átadásával vette
kezdetét augusztus 9-én.
A Városháza dísztermében dr.
Háda László plébános mondott
áldást a borokra, a szőlőhegyen
dolgozókra, az idei város borából
pedig került a díszteremben álló
vitrinbe is egy-egy példány.
A borlovagok, a város vezetői,
turisztikai életének szereplői, illetve a vendégként nálunk tartózkodó Norbert Seidl, Puchheim polgármestere és Barbara Ponn
képviselő, a nemzetközi kapcsolatok felelőse is részt vett a ceremónián, mely után a vendégek a
Gyógyfürdő térre vonultak át,
hogy kihirdessék az idei város
bora verseny győzteseit.
Idén a Zalakaros fehérbora címet Dóka Éva borász 2016-os
hárslevelűje nyerte el, a nagyradai

Cezar Winery Kft. 2015-ös Le Patron Redje pedig a város vörösbora lett.
Az eseményen dr. Brazsil József, a Da Bibere Borlovagrend
nagymestere kiemelte: a bort joguk,
egyben
kötelességük
megünnepelni a magyar embe-

reknek, erre ad alkalmat a borünnep és az azt megelőző szakmai
munka, a borbírálat is.
A résztvevők a fesztivál megnyitását követően a borházak kínálatát is megszemlélték, és természetesen a vendégek is
végigkóstolhatták a finom „ha-

zai” és környékbeli nedűket.
A borok mellett a programok
is sikert arattak, a legnagyobb
tömeget kétségtelenül a Bikini
együttes koncertje vonzotta, a
kézművesek közül pedig idén a
kovácsmester bemutatója bizonyult a legnépszerűbbnek.
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Jött, látott, nyert és visszatért
BESZÉLGETÉS A KANNAVIRÁG KIRÁLYNŐVEL
Hogyan kerül egy csodálatos
felvidéki fiatal lány a gyógyító
vizek fellegvárába? Mit tud a mi
Zalakarosunk, ami képes magával ragadni egy fiatal lányt? –
Egy nap Keller Júliával, Zalakaros Szépével, a Kannavirág
Királynővel beszélgettünk fotózás közben. Válaszain keresztül
egy fiatal szépség szemüvegével mutatjuk meg, miért jó a
Zalakarosi Fürdőn és Zalakaroson lenni.
– Miért éppen Zalakaros?
– Régóta szemezgettem ezzel
a régióval, hogy majd egyszer
ellátogatok ide, de úgy érzem ez
többszörösen is jó döntés volt,
hogy jelentkeztem a szépségversenyre. Tulajdonképpen a véletlen műve Zalakaros és az én
kapcsolatom.
– Aztán a szemezgetés vége
az lett, hogy Zalakaros is rád
kacsintott…
– Amikor megtudtam, hogy
bekerültem a döntős lányok
közé, nagyon jó érzés volt: mintha egy új kalandba kezdenék.
Nem csak egy elismerő címet
nyertem, de egy olyan helyre is
ráleltem, amely sok ismerősöm
számára is egy kiváló úticél lehet
a jövőben. Bátran mondhatom,
nincs olyan korosztály aki a képek láttán ne találná meg a neki
való kikapcsolódást a mesés Zalakarosi Fürdőben.
Ami a családomat illeti, valószínű, hogy a közeljövőben a
szüleim is eltöltenek itt pár relax
napot, kezelésekkel.
– Mi az ami megfogott Téged nálunk?
– Egyértelműen az egész fürdő, úgy, ahogy van. Aktív kikapcsolódásra,
regenerálódásra,
megújulásra is tartogat alternatívákat.
Ahogy fontos számomra a
szépség, úgy az egészség is. Hiszen ahogy mondani is szokták,
ép testben ép lélek, eszerint
élem a mindennapjaimat is. Tetszik az egészségtudatosság, ami
körüllengi a helyet.
Ugyanakkor nem tudom és
nem is szeretném meghazudtolni a fiatalságomat. Nagyon tetszik, hogy minden korosztály

számára speciálisan nekik szóló
programokkal is kedveskednek.
Az éjszakai fürdőpartykra gondolok elsőként. Nos, azt egyszer
biztosan kipróbálom a barátaimmal.
– Hétköznapjaid mivel telnek?
– Egyetemista
vagyok, milyen
véletlen, a
szakom
is
kötődik
a
hely szellemiségéhez,
hiszen a Budapesti Gazdasági Egyet
e
m
t u r i z mus-menedzsment
angol nyelvű
mesterképzésének vagyok a hallgatója, tehát
szakmailag is
remek téma
számomra a
fürdőváros. Az itt töltött idő
alatt sikerült megismernem a város múltját, jelenét, és jövőjét,
hiszen a „kollegák” munka közben beavattak néhány szakmát
érintő kérdésbe is.
– Akkor néha jót tesz egy
kicsit elvonulni a világ elől…
– Igyekszem keresni azokat a
lehetőségeket, hogy melyek
azok a programok, ahol a testem
és lelkem egyaránt felüdül.
Zalakaroson keresnem sem
kellett, homlokegyenest egy
felüdítő program az egész fürdő. Mivel lételemem a sport,
előfordul, hogy túlerőltetem
magam. Azt is megtudtam, hogy
a Zalakarosi Fürdőn igénybe vehető kezelésekkel a testem hatványozottan gyorsabban regenerálódhat. Egy jó gyógymasszázs a
bekötött izmokra például nagyon kényeztető lehet.
– Miket próbáltál ki eddig?
– Húha. Végtelen a sor. Imádom az adrenalin csúszdaparkot,
hullámmedencét, élményfürdőt... Mind a kedvenceim.
Emellett szeretek úszni, bicik-

lizni, túrázni, a természetben
tölteni a szabadnapjaimat. Erre
pedig Zalakaros környékén elképzelni sem tudok jobbat, mint
egy Kis-Balaton túra. Szenvedélyem a sport. Utána pedig roppant jól esik a karosi víz simogatása.
– Akkor
tehát
már
m e gi s m e r kedtél a Zalakarosi Fürdő mágikus
erejével?
–
Igen.
Próbálok tudatosan élni.
Figyelek
a
testem jelzéseire. Sohasem váromw
meg, hogy
teljesen kimerüljenek
az energiak é s z l e t e i m.
Mivel 10 és
20 év múlva
sem szeretnék a lendületemből veszíteni, így nagy
hangsúlyt fektetek a prevencióra.
Nem is gondoltam, hogy mekkora ereje van a gyógyvíznek.
– Meg kell jegyezni, nem feltétlen jellemző ez a fajta tudatosság a korosztályodban.
– Változó. Vannak barátaim
akik erre igazán figyelnek, vannak akik kevésbé. Szerintem az
egészség az egyik legnagyobb
érték, ezért nagyon kell rá vigyázni.
A testi egészségnek szerves
része, hogy a lélek is harmóniában legyen. Személy szerint vidám és játékos személyiség vagyok, így nekem óriási pluszt
adott a rengeteg vidám élményelem.
– Hiszel abban, hogy a lelkünknek van egy gyermeki része?
Abszolút. És hiszem, hogy a
bennünk élő gyermeket folyamatosan táplálni kell a lehető legszínesebb, olykor-olykor akár
egy hajmeresztő kalanddal. De
azt is meg kell jegyeznem feltétlen: a Zalakarosi Fürdőnek nem
csak a gyógyászati szekcióját

ajánlom minden korosztálynak.
Ahogy már említettem, nagyon
tetszik, hogy itt tényleg az egész
család számára egyenlő mértékben mindenkinek jut program.
Nagyszülőknek főként pihenés
és regenerálódás, gyerkőcöknek
hatalmas élményvilág és szuper
programok, ahogy család aktívabb, fiatalabb tagjainak pedig a
színesebbnél színesebb élmény
elemek, adrenalin csúszdaparkkal, és a kedvenceimmel természetesen a medencés fürdőpartykkal.
Szerintem ez egy nagyon
klassz kikapcsolódás a mindennapi mókuskerékből.
– A szépek legszebbike lettél
Zalakaroson. Adódik a kérdés,
hogy van-e valamilyen speciális
szépségtipped?
– A megfelelő mennyiségű
folyadékbevitel, a szeretteinkkel
eltöltött idő és a pihenés. Nálam
ez általában aktív programokkal
telik. Fontosnak tartom, elmondani, hogy a testi szépséget a
lélek szépsége táplálja. Ha úgy
tetszik, Zalakaroson a szépségtippem a természet és a Fürdő.
Hiszen itt az egészségmegőrző
kezelések, a wellness masszázsokon, a helyben készített, termálvizet tartalmazó kencéken átívelően megannyi kalandban is
lehet részem.
Mit üzensz azoknak, akik még
nem ismerik Zalakarosi Fürdőt?
Azt üzenem nekik, hogy feltétlenül jöjjenek el és ismerjék
meg, hiszen itt biztosított a testi
és a lelki feltöltődés egyaránt.
Annyi sok szép színes program
vár tényleg minden korosztályt,
hogy igazán kár lenne kihagyni.
Én mindenképpen ajánlani fogom a családom és ismerőseim
körében, hogy ha tehetik, töltsenek el néhány napot ebben a
csodavilágban. A sok program a
beltéri gyermekvilágban, éjszakai fürdőzések a nagyoknak és
kreatív kuckó a legkisebbeknek.
Egyszerűen élménydús.
Jött, láttuk, fotóztuk, beszélgettünk… Az biztos, hogy Keller
Júlia a közeljövőben újra nagy
örömmel ellátogat a mesés Zalakarosi Fürdőre.
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A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, a Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport Egyesület, valamint a Zalakarosi Turisztikai Egyesület együttműködve az
Interreg V-A Magyarország - Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 ECOTOP 2 elnevezésű program keretében 2018.
07.28-án gyalogtúrát szervezett.
A Zalaapáti-háton elterülő Zalakaros és környéke kiemelt természeti, kulturális és épített örökséggel rendelkezik. A túrán
résztvevő 40 fő Lőrincz Sándor
túravezető útmutatásával bepillantást nyert Dél-Zalának ezen változatos szegletébe. A körtúra a
Zalakarosi Tourinform-iroda elől
indult, majd az első megálló az
Erdész- forrás volt, ahonnét felfrissülve indulhattak tovább az 1760ban barokk stílusban épült zalamerenyei Szent Mihály templom
felé. Zalamerenyét elhagyva az
öko-turisztikai túra következő állomása a 100 lakosú kistelepülés,
Zalaújlak volt.
Zalaújlak híres szülötte, Egry József Kossuth-díjas festő és grafikus
művész, akinek festményeinek
kedvelt motívumai a Balaton végtelen víztükre, a Badacsony, az ebben a tájban és tájból élő emberek
voltak, amelyeket újra meg újra
megfestett. Munkásságának ezen

2018. augusztus 23.

Disszeminációs túrák
AZ ÖKO-TURISZTIKAI VONZERŐKET ÉRINTETTÉK

részével érdemelte ki „a Balaton
festője” nevet. A kirándulók Boa
Endre fafaragó által készített
mellszobrát, illetve a festő munkásságát bemutató kiállítást tekintették meg az Egry József Emlékházban.

A zalaújlaki helytörténeti gyűjtemény vonzó turisztikai látványosság. Sokszínű tárlata átfogóan mutatja be a helyi kézművességet és
gazdálkodást, az ebben a tájban élő
emberek munkás hétköznapjait.
Zalakaros felé visszaindulva a

A Park Inn sikere

parkerdőn keresztül vezetett a túra
az Erdészkilátóhoz, ahol 17 méteres
magasságból festői kilátás nyílt a
Balaton-felvidékre és a Kis-Balatonra. A parkerdei pihenőhelyen egy
tál meleg étel várta a kirándulókat.
A Tourinform-irodához visszaérve a
14 km-es távot sikeresen teljesítők
emléklapot és hűtőmágnest vehettek át a szervezőktől.
A Zalaapáti-hát magával ragadó
természeti szépsége, Lőrincz Sándor hely és természet ismerete tette a túrát maradandó élménnyé.

UTCAFESZTIVÁL

A közelmúltban ért véget az RTL Klub AZ ÉV HOTELE című televíziós műsorának közönségszavazása a
Kis-Balaton és környéke régióban. A verseny rendkívül izgalmas és szoros volt, az első helyezett is alig
pár szavazattal nyert. A Kis-Balaton és környéke régió legjobbja a nézők voksai alapján a zalakarosi Park
Inn**** by Radisson Zalakaros Resort and Spa Hotel lett a legjobb szálloda, ami a szavazatok 20 százalékával nyerte el így A HÓNAP HOTELE címet és a lehetőséget, hogy induljon a további régiók nyerteseivel
jövő év januárjában a 2018-as AZ ÉV HOTELE címért.
Második helyen a hévízi NaturMed Hotel Carbona****superior végzett, míg a harmadik legtöbb szavazatot a zalacsányi Zala Springs Golf Resort kapta.

Ismét nagy sikerrel rendezte meg az utcazenészek
találkozóját városunk.
Az utcafesztivál 20. évéhez érkezett, a szám egyértelműen jelzi, hogy a rendezvénynek
h e l y e,
létjogosultsága van Zalakaros programjainak sorában is.
Hangulatos rendezvénysor várta a vendégeket, a
fesztivál egyik kedvelt közreműködője, Mr. Piano a
rendezvény ideje alatt folyamatosan feltűnt Zalakaros utcáin és a fürdőben is.
Nagy élményt jelentett a
zenekarok előadása vagy a
Soldiers Crew akrobata csoport bemutatója. A közönség minden attrakciót vastapssal jutalmazott.
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2018. augusztus 23.
Városunkban tartotta két
hetes edzőtáborát a Kanizsa
Diák Kosárlabda Klub.
A Vadmacskákat intenzív
program várta. A reggel futással kezdődött, melyet termi edzés követett, melyet
délután ismételtek a sportolók. Nem titkolt cél volt
persze, hogy a fizikai felkészülés mellett a csapat még
jobban összekovácsolódjon,
ezért a felkészülés mellett
szabadidős programokat is
kínáltak a táborozóknak a
szervezők.

Kosaras edzőtábor

III. MENDAN Zalakaros –
Kis-Balaton Futóverseny
Zalakaroson és térségében egyre nagyobb
teret hódít az egészségtudatos életmód, a mozgás, ezen belül is az egyik legnépszerűbb sportág a futás. Az utóbbi években igény mutatkozott az említett sportághoz köthető
rendezvények iránt. Településünk több, a futáshoz kapcsolódó kezdeményezéshez csatlakozott, mint például az évente két alkalommal
megrendezésre kerülő Országfutás, és a saját
szervezésben megvalósuló téli, jótékonysági futás.
2016. szeptemberében először kezdődött meg a
Zalakaros - Kis-Balaton futóverseny szervezése és
idén immár harmadik alkalommal a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zalakarosi Futrinkák közös szervezésében
rendezi meg városunk a versenyt. Ahogy tavaly, úgy ez évben is a
verseny névadó szponzora a MenDan Magic Spa & Wellness Hotel****superior.
Az idei évben szeptember 22-23-án várják a futás szerelmeseit a
Gyógyfürdő téren. Az első napon, szombaton a Szabadics a Gyermekekért Alapítvány támogatásával valósul meg a Zobori Kid’s Run, mely
egy gyermek- és családi verseny 2,5 és 5 km-es távokon, chipes időméréssel.
A vasárnapi napon a tavalyi évhez hasonlóan 10,21,34 km-es távokon indul a verseny, lehet nevezni ezen kívül még váltóban is a 34
km-es távra. Az idei évben újdonság, hogy egy 6km-es távot is bevezetnek a kezdő futóknak.
A különböző korcsoportokat mind a négy távon külön díjazzák és
a váltót is külön elbírálás alá kerül.
A verseny lezárásaként értékes nyeremények találhatnak majd
gazdára, emellett az indulók a verseny hétvégéjén térítésmentesen csobbanhatnak a rajtszám felmutatásával a Zalakarosi Strandés Fedett Fürdőben, és rajszámukkal egyszeri alkalommal ingyenesen fogyaszthatnak el egy csésze kávét a Fürdő Kávézó &
Lottózóban.

A versenyre előnevezni 2018. szeptember 2.
23:59-ig lehet. Utána már csak helyszíni nevezés
lehetséges.
Zalakarosi lakosoknak különleges kedvezmén�nyel készülnek, hiszen a nevezési díjukból 1000
forint kedvezményt kapnak.
Az idei évben még egy újdonság várja a futókat, a versenyre a szervezők egyedi tervezésű pólóval készülnek, melyet az előnevezés alkalmával
és a helyszínen is meg lehet vásárolni.

Program:
2018. SZEPTEMBER 21.
• Rajtcsomag átvétel a Zalakarosi Tourinform Irodában 8-18 óráig.
2018. SZEPTEMBER 22.
Zobori Kid’s Run (Nevezés csak a helyszínen lehetséges)
• 08.00–09.30: Regisztráció, rajtszám átvétel
• 09.35–09.45: Közös bemelegítés
•
•
•
•

09.50–09.55: Köszöntő
09.55–10.00: Egyéni felkészülés a rajtra
10.00: Rajt
10.00–18.00: Rajtcsomag átvétel a szeptember 23-i versenyszámokra a Zalakarosi Tourinform Irodában
• 11.00–11.20: Díjátadás
2018. SZEPTEMBER 23.
• 08.00–9.30: Regisztráció, rajtszám átvétel
• 09.30–9.45: Bemelegítés
• 09.45–9.55: Köszöntő
• 09.55–10.00: Egyéni felkészülés a rajtra
• 10.00: Rajt - Kis-Balaton kör - 34 km
• 10.30: Rajt - Félmaraton - 21 km
• 10.30: Rajt - Tizes - 10 km
• 10.30: Rajt – 6 km
• 14.00: Eredményhirdetés
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MÉG LEHET VIDEÓKAT KÜLDENI!
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 EGY-EGY 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 email
címre: marketing@zalakaros.hu
vagy pendrive-on a Tourinform
irodába (Gyógyfürdő tér 10).
A pályázat ütemezése:
• A pályázatok beérkezési határideje: 2018.09.25.
• Az elődöntősök kiválasztása:
2018.09.30.
• Közönségszavazás:
2018.09.30. – 2018.10.07.
• Eredményhirdetés:
2018.10.12.

MÉG VERSENYBEN
Augusztus végén zárul Az Év Fürdője internetes szavazás, melyet a termalfurdo.hu portál szervez évről
évre.
A felhívásban a Zalakarosi Fürdő is érdekelt, a július végi részeredményeket összesítő TOP 10-ben egyébként Zala megyei fürdő is van. A Zalakarosi Fürdő eddig minden évben a negyedik helyet szerezte meg a
legnagyobb kategóriában, de jól szokott szerepelni a Hévízi Gyógyfürdő és a zalaszentgróti Szent Gróth
termálfürdő is. A július végi állás alapján a Zalakarosi Fürdő ismét szép eredményben reménykedhet, bár
végleges eredményt szeptember 5-én láthatunk majd a szervezők szerint.

A közönség által legtöbb pozitív reakciót kapó 3 kedvenc közül a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.választja ki a KAROS
INSIDER 2018 pályázat győztesét, amelynek készítője a TELEKOM jóvoltából egy csúcskategóriás P20 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
Repülőtér jóvoltából.

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

