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Farsangoltak, mulattak
ÁLARCOSBÁL AZ INTÉZMÉNYEKNÉL

Népi mondókákkal, játékokkal farsangoltak az ovisok.
Mulattak, lakomát csaptak, telet
búcsúztattak városunk intézményeiben a farsangi időszakban.
A legapróbbaktól a nagyobbakig jelmezt öltöttek a gyerekek, sőt
nevelőik is, hogy együtt töltsenek
egy vidám farsangi délutánt bölcsődében, óvodában, iskolában.
A gyerekek nagyon élvezték a
felvonulást, a maskarázást, az azt
követő játékos versenyeket vagy
épp a lakmározást, erről a fotók is
kellőképpen tanúskodnak.
Miután a farsang hamvazószerdával véget ér, most már a böjti
időszakot éljük, a lélek és a test
megtisztulásának idejét, hogy méltó módon készülhessünk fel a tavasz legnagyobb ünnepére.

Maszkázás a nagyobbaknál.

A bölcsis farsangon is beöltöztek a gyerekek.

Vidám játékokra is sor került az iskolában.

MAGYAR
SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK
SZÖVETSÉGE

Balatoni
tanácskozás
Karoson
Városunkban indította régiós üléssorozatát a Magyar
Szállodák és Éttermek Szövetsége. A Balatoni régió ülésén 33 szálloda 44 képviselője vett részt, illetve 22 társult
tag 30 feletti képviselője
hozta el termékét bemutatni.
A Park Inn Hotelben tartott találkozón a résztvevőket Baldauf Csaba régióvezető, majd Horváth Tibor
igazgató köszöntötte, bemutatva egyben a helyszínt is,
amely kiváló konferencialehetőségekkel, jó szervizzel,
és nagy vendégszeretettel
fogadta a szakmát.
Az ülésen a hotelek számoltak be tapasztalataikról,
majd a társult tagok bemutatkozása következett. Merkert Szilvia, az Accent Hotel
Management részéről a szállodák üzemeltetési nehézségeiről beszélt, Maráczi Gábor
pedig a szállodafejlesztési
trendekről, majd Kovács István főtitkár ismertette a szövetség negyedéves munkáját
és az aktuális ügyeket. A szállodásokat jelenleg talán leginkább a Kisfaludy Program
foglalkoztatja. A benyújtási
határidő március 14-e, a maximum 150 szobás házak 70%os intenzitásig pályázhatnak
16 milliótól 1,5 milliárd forintig terjedő támogatásra.
Kiemelt figyelmet kapott
még az új adatvédelmi törvény, illetve a package travel
direktíva hazai átültetése is.
Utóbbi azért érinti a szakmát, mert a csomag tekintetében a szállodák is utazásszervezőnek minősülnek. Az
új EU direktíva májustól lép
érvénybe.
(turizmus.com)
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Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Köztársasági Elnök Úr az ország�gyűlési képviselők választásának
időpontját 2018. április 8-ra, vasárnapra tűzte ki.
A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.

Átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2018. április
6-án 16 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerint helyi választási irodához.

számláló bizottság két
mozgóurnával kimenni.

tagja

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhely vagy

Továbbra is lehetőségük van a
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak a központi
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása
megtiltásának bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.
Ezeken a kérelmeken kívül az
alábbi kérelmek benyújtására van
lehetőség:
• külképviseleti névjegyzékbe
vétel iránti kérelem,
• átjelentkezési kérelem,
• mozgóurna iránti kérelem.
SZAVAZÁS KÜLFÖLDÖN

Szabóné dr. Csányi Mariann,
HVI vezető ......................(93)340-100
Torma László, HVI vezető helyettes ......................(93)340-100/104.
Gaál Krisztina, HVI munkatársa ............................... (93)340-100/125.
Kánnár Éva, HVI munkatársa ................................(93)340-100/112.
Bodor Johanna, HVI munkatársa .................................(93)340-100/101
Ha az átjelentkezési kérelem
benyújtását követően módosítja
korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni,
a 2018. április 6-án 16 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy
visszavonását.

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a
választójogával, legkésőbb 2018.
március 31-én 16 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől. A kérelem benyújtható
személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.
magyarorszag.hu honlapon.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis
Magyarországon szeretne szavazni,
legkésőbb 2018. március 31-én 16
óráig kérheti a lakcíme szerinti
helyi választási iroda vezetőjétől,
hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a
lakóhelye szerinti szavazókör
névjegyzékébe.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület
szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

SZAVAZÁS MAGYARORSZÁGON
NEM A LAKÓHELYEN

FONTOS SZABÁLY, hogy aki
átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen és
mozgóurnával szeretne szavazni,
az a kérelmét a szavazás napján
csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazat-

Aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, lehetősége van arra,
hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (http://www.valasztas.hu/
kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek) illetve www.
zalakaros.hu /Önkormányzat/Választás 2018. oldalon a választással
kapcsolatos információk cím alatt.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási
Iroda tagjai közül az alábbi személyekhez fordulhatnak:

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2018. április 6-án 16
óráig a helyi választási irodához, a
szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban
kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!

tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában,
• levélben, a választás hivatalos
honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül.

Zalakaros, 2018. február 15.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző, HVI vezető
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Minden eddiginél nagyobb
összeggel, 2 milliárd 43 millió forinttal fogadta el a város idei évi
költségvetését a képviselő-testület.
– A költségvetés jelentős fejlesztésekre ad lehetőséget Zalakarosnak, ugyanakkor körültekintő,
takarékos gazdálkodásra is kötelez, mivel a város és hivatala, intézményei, idegenforgalmi egységei, működtetése se lehet rosszabb
színvonalú, mint eddig. A takarékos gazdálkodás mellett minden
önkormányzati működtetésnél,
beszerzésnél költséghatékony
munkára lesz szükség, és figyelemmel kell lenni a beruházások
esetében az építőipari árak elrugaszkodására is, úgy, hogy a támogatási összegek nem nőnek – fogalmazott a büdzsé vitája során
Horváth Vencel, a gazdasági bizottság elnöke. Felhívta a figyelmet
arra is, hogy bár az idei évre vonatkozóan újabb kormányzati normatív elvonások nem történtek, a város egy főre eső magas iparűzési
adóbevételei miatt a fenntartásokhoz (a zöldterület gondozáshoz,
közvilágítás fenntartáshoz, egyéb
kötelező önkormányzati feladatokhoz, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokhoz) sem kap normatív támogatást Zalakaros. A
pénzbeli szociális ellátásokat az egy
főre jutó magas iparűzési adóönerő miatt szintén nem támogatja a
központi költségvetés.
A képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet szerint városunk állami támogatásként
összesen 369 millió 330 ezer forint
önkormányzati működési támogatással számolhat.
Sikeres pályázatoknak köszönhetően a város több mint 1 milliárd
24 millió forint pályázati támogatást nyert el. A pénzügyi ütemezés
szerint az idei évben a fejlesztési
célú támogatás összege 569 millió
645 ezer forint, melyet kiemelt célokként a behiáki iparterület fejlesztésére, kerékpárút felújítására,
részben új nyomvonalon való vezetésére, napelemes rendszer kiépítésére, gyógyhelyi központ kialakítására,
belterületi
útés
járdafelújításokra, valamint a Civil
Ház bővítésére tud fordítani az
önkormányzat. Az új gyógyhelyi
központ építése miatt a sportpályát ki kell telepíteni, de jelenleg az
valószínűbb, hogy saját forrásból
kell ezt megoldani. A Városházától
Garaboncig húzódó kerékpárút fejlesztés nagyon fontos részeként a
település „ófalu” részén - azaz a
Petőfi utcában, részben a Fő úton
- megvalósíthatja az önkormányzat
az ivóvíz vezeték cseréjét, a Petőfi,
Fő utca nyugati oldalán az árkok

Elfogadták a költségvetést
JELENTŐS FEJLESZTÉSEKRE AD LEHETŐSÉGET
lefedését saját forrásból, mely által mányzat – derül ki a költségvetési lékként megjelölt tartalék 216 milegy egészen új, modern és rende- rendeletből. A lakosság azon réte- lió 802 ezer 818 forint.
zett megjelenést kaphatna az ut- gének, akiknek a szemétszállítási
A kiemelt célokon felül, valacák.
díjfizetés megélhetési gondot mint a céltartalékban tervezett keA gazdasági bizottság elnöke okoz, a szociális rendszer kereté- rékpárút, valamint a gyógyhelyi
hangsúlyozta: a kerékpárút és ben gondoskodnak a szemétszállí- központ pályázat 2019. évi önrégyógyhelyi központ fejlesztések tási díjfizetés fizetés támogatásáról. szén kívül, év közben bármelyik cél
A Bursa ösztöndíjhoz 300 ezer elhagyható, illetve előirányzat átkonkrét számadatainak megismeréséig egyéb fejlesztések nem in- forint támogatási keretet biztosí- csoportosítható a képviselő-testüdíthatók, éppen az építőipari árak tottak. A fizető-vendéglátással let döntése szerint, a kiemelt célok
jelentős átalakulása miatt. Ezt a bi- foglalkozó szobakiadók minősíté- megvalósítása érdekében.
zottsági álláspontot a képviselők
elfogadták, így a városi fejlesztések
ezen elvek szerint történhetnek.
Horváth Vencel elmondta: ebben az évben bérfejlesztésekre is
lehetőség nyílik. Önkormányzati
hivatalban átlag 10%-os, a Közösségi Ház esetében 12 %-os, az
óvoda és bölcsőde intézményen
belül működő konyhánál 10,1 %-os
bérfejlesztés valósulhat meg. Az
óvoda és bölcsőde dolgozóinak
bérfejlesztése központi költségvetési forrásból valósul meg, melyre
az önkormányzatnak ráhatása
nincs, ám a városi költségvetésből a
normatíván felül 30 millió forinttal
járulnak hozzá az intézmény műÚj, modern megjelenést kaphat a Petőfi és Kossuth utca.
ködtetéséhez. A Karos-Park Kftnél szintén tíz százalékos bérfejlesztés valósul meg idén, a cég sének támogatására 3 millió forinFejleszteni szeretné az önkorösszesen 137 millió 431 ezer forint tos alap áll rendelkezésre. A non- mányzat az óvodában, bölcsődéértékben végez szolgáltatást az profit szervezetek (ide értve a ben az udvari játékokat, az alattuk
önkormányzat számára. 72 millió sportegyesületeket is) év közben lévő ütéscsillapítást; számítástech500 ezer forint támogatással szá- pályázat útján kaphatnak támoga- nikai és egyéb a működéshez szükmolhat 2018-ban a két turisztikai tást. Erre a célra összesen 15 millió séges eszközök beszerzését terveszervezet, amely 12 millió 500 ezer forintot különítettek el.
zik. Különítettek el összeget a
forinttal magasabb az előző évinél.
A költségvetés 255 millió 713 kertmozi tető felújítására, és az isA turisztikai nonprofit kft. 51 millió ezer forint tartalékot tartalmaz, kola lapostető felújítására is, utóbbi
forint, az egyesület 21,5 millió fo- melyből az általános tartalék 38 esetében a fenntartó intézménnyel
rint támogatásban részesül.
millió 909 ezer 690 forint, céltarta- is tárgyalásokat kívánnak folytatni.
Pályázati forrásból
a belterületi utak, járdák felújítására 14
millió 259 ezer forint
jut ebben az évben –
mondta Benkőné Gulyás Edit, a humánpolitikai
bizottság
elnöke. Kiemelte a
könyvtár kétmillió forint értékű fejlesztési
lehetőségeit, valamint a kulturális csoportok pályázaton
nyert támogatását,
illetve a Kisfaludy-program keretében megvalósítható
fejlesztéseket.
Az
ellátottak
pénzbeli juttatására
7,5 millió forintot terAz új rendezvénytér elhelyezkedése a látványterv szerint.
vezett az önkor-

4

2018. február 22.

TOVÁBBRA IS
RÉSZT VENNÉNEK
A PROGRAMBAN
A 2018. évtől induló közfoglalkoztatási programok
lebonyolításával a KarosPark Kft-t bízta meg a képviselő-testület, miután a közfoglalkoztatottak
által
végzett munka jellege a településüzemeltetéshez, illetve
a Karos- Park Kft. tevékenységéhez kapcsolódott minden esztendőben.
Az elmúlt évi közfoglalkoztatotti program február
végén jár le, a testület az idei
évre indított programokról
információval egyelőre nem
rendelkezik, a testületi állásfoglalás lényege az volt,
hogy bármilyen, induló programban részt kívánnak venni, és az ezzel kapcsolatos
teendőket a városüzemeltetés végezné el.
A Karos- Park Kft. a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó többletköltségeket beépítette az üzleti tervének
tervezetébe.

JAVÍTOTTÁK
A VEZETÉKEKET
Több észrevétel érkezett a
Termál úti lámpatestek egy
szakaszának folyamatos meghibásodása miatt az önkormányzat felé.
Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző arról tájékoztatta lapunkat, hogy a vizsgálódások alapján elmondható: a problémák
az esős, nedves időszakokban
keletkeztek, mely alapján a
földkábel meghibásodására lehetett következtetni.
– Ezt a problémát az E.ON
felé észleléskor jeleztük. Az
E.ON az érintett szakaszon
vizsgálatokat, javításokat
végzett, melyek sajnos csak
időszakos megoldást eredményeztek – mondta el a jegyzőasszony. – A hibák újbóli
felbukkanásakor ezt jeleztük
feléjük. Reméljük, hogy a február eleji javítás, mely során a
sérült vezeték is cserélésre
került, már eredménnyel járt,
hisz a meghibásodások a Ledes lámpatestek üzemét is veszélyeztetik.

Rendeznék a beázások ügyét
A TORNATEREM PROBLÉMÁIT KÖZÖSEN OLDANÁK MEG
Évek óta problémát jelent az iskola tornatermének beázása, ez
azonban az utóbbi időszakban fokozottabban jelentkezik, több helyen is vizes a parketta, mely akár veszélyes is lehet a tornaórákon és
sportrendezvényeken, lévén, hogy a gyerekek, illetve a tornatermet
használók könnyen megcsúszhatnak, eleshetnek a vizes felületeken.
Az iskola és a tornaterem a
Nagykanizsai Tankerületi Központ
felügyelete alá tartozik, ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat ne keresné a módját annak, hogy közösen miként tudnák
rendezni a beázások ügyét.
Novák Ferenc polgármester a
minap személyes egyeztetésre invitálta Magyar Ferenc tankerületi
igazgatót s szakembereit, hogy
megpróbáljanak választ találni a
probléma tartós megoldására.
– Az egyeztetés során megállapodtunk abban, hogy elsősorban
a padlóra jutó víz eredetét kell
tisztázni, felmerül ugyanis, hogy
annak egy része kondenzációs víz.
Az biztos, hogy a tető hőszigetelése sem megfelelő, ez is okozhatja a problémát.
A napokban hőkamerás vizsgálatot végeztetünk, annak eredménye után már többet lehet

Bár nagyon távolinak tűnik
még a nyár, az önkormányzat, a
Közösségi Ház és a turisztikai
egyesület már javában készül a
település kiemelt rendezvényeként számon tartott város napra.
A képviselő-testület februári soros ülésén tárgyalt a város napjával
kapcsolatos teendőkről és a rendezvény anyagi hátterének biztosításáról is.
A Zalakaros Város Napjai programsorozatra idén július 20-22-én
kerül sor. A hivatalos ünnepség július 20-án, pénteken lesz, ennek
keretében városunk a lengyel Olesnoval kötött testvárosi együttműködésének tizedik évfordulóját is
ünnepli.
A városi ünnepre és a kitüntetések átadására a kertmoziban tartott rendezvényen kerül sor, s a
hagyományokhoz híven az önkormányzat ez évben is vendégül látja
a város lakóit a kertmoziban zajló
ünnepséget követően.
Az idei év szlogenje az élménnyel
teli ízek programon belül „Zalakaros
Go wild”, tehát a vadételek kerülnek
a vendéglátás középpontjába.

A kép előterében a vizes tornatermi parketta felület.

mondani. A vizsgálatot követi
majd egy technikai megoldási javaslat, illetve annak pénzügyi kidolgozása, melynek meglétét követően ismét tudunk tárgyalni,
akkor már a költségek eloszlásáról is. A tornaterem teteje azért
is érdekes, mert elvileg oda kerülnek a napkollektorok, amelyek
egy már elnyert pályázatból valósulnának meg, tehát szerintem
mindenképpen és sürgetően meg
kell oldódnia a problémáknak –
jelezte Novák Ferenc polgármester.
Hozzátette: az önkormányzat és
a tankerület között az iskola és létesítményei működtetésével, fenntartásával kapcsolatos megállapodás rögzíti a költségviselési
arányokat, és mindkét fél törekszik
arra, hogy megnyugtatóan rendezze e téren is a tornaterem ügyét.
Ugyancsak évtized óta megoldandó probléma az aula feletti
tetőrész folyamatos beázása, illetve a tornaterem külső szigetelésének hiánya, melyekhez a forrásokat
a tankerület pályazatokból kívánja
előteremteni.

Már készülődnek
TORTÁVAL, TŰZIJÁTÉKKAL, KONCERTTEL
Ez évben a városnapra előre láthatólag Puchheim és Olesno testvérváros 3-5 fős delegációja érkezik.
Mind a város vendégei, mind az
itt lakók számos szórakoztató
program között is válogathatnak
majd a városnapi hétvége során. A
húszas éveket idézi meg az Eraklin
táncegyüttes bemutatója, lesz rock

’n’ roll és swing parti, néptánc bemutató és retro diszkó Dévényi Tibi
bácsival, és nálunk koncertezik
majd a KFT együttes. Természetesen nem marad el a tűzijáték és a
város napi torta felszeletelése sem.
A programok szervezésére a
testület közel kétmillió forintot határozott meg.

A város napján nálunk koncertezik a KFT együttes is.
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Turizmus a KSH adatok tükrében
NÖVEKEDTEK A KÜL- ÉS BELFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK
A közelmúltban napvilágot
láttak azok a Központi Statisztikai Hivatal-beli (KSH) adatok,
melyek alapján pontos
képet kaphatunk az
idegenforgalmi helyeken eltöltött vendégéjszakák számadatairól.
A KSH adatok tükrében Zalakaros 553 678
kereskedelmi vendégéjszakát realizált 2017ben, ez közel 11 %-os
növekedést jelent az
előző év adataihoz képest. A belföldi vendégéjszakák száma: 419
941 (110%), a külföldi
vendégéjszakák száma:
133 737 (112,5%).
A külföldi vendégéjszakák aránya is növekedett 2017-ben, az összes
vendégéjszakából
24,15%-ot generáltak külföldi vendégek 2017-ben.
Bevételek tekintetében is jelentős növekedést tudott produkálni
Zalakaros: az egy vendégre jutó bruttó szállásdíj 7,5 %-kal (20 996
Ft), az egy szoba egy
működési napjára jutó
szállásdíj (REVPAR) 11%kal (7 724 Ft), a szoba
átlagár 9 %-kal (14 183
Ft) nőtt.
– A turisztikai mérőszámok vonatkozásában az integrált marketingkommunikáció
súlypontját a szezonon kívüli időszakokra
helyeztük 2017-ben,
ami meg is hozta az
eredményét, az elő- és
utószezonok erősítésével jelentősen sikerült csökkentettük a
szezoni koncentrációt
– értékelte az eredményeket Kovács Szabolcs.
– A 2017. évi adatok, melyek jelentős
emelkedést mutatnak,
reményeim szerint egy
folyamat első jelei
csak – jelezte a az adatok kapcsán Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester. – Az elmúlt
években tudatosan he-

lyeztük át a kommunikációnk
hangsúlyait, s ez lassan meghozza gyümölcsét. További, kutatá-

sokon alapuló újításokat tervezünk, melyekkel remélhetőleg
még hatékonyabb marketing ak-

Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma.

Vendégéjszakák alakulása előszezonban bázishoz.

Vendégéjszakák alakulása utószezonban bázishoz.

ciókat fogunk indítani, amik a
belföld mellett a német, osztrák
és cseh piacon is erősítik a város
pozícióját. 2018-2019 a
fejlesztések éve lesz
városunkban, sok tekintetben megújul Zalakaros. Arra kell törekednünk, hogy az
újdonságokat minél
szélesebb körben meg
tudjuk
ismertetni,
hogy ez által is új vendégeket szerezzünk.
– A vendégéjszakák
számának
növelése
maga után vonta a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó növekedését is – hangsúlyozta
Novák Ferenc polgármester. – Az elmúlt
esztendőben 233 millió forint folyt be a
város kasszájába,míg
az azt megelőző esztendőben ez az összeg
179 millió forint volt.
Ez több mint 30%-os
növekedést jelent, miközben az adó átlagosan 10%-ot emelkedett.
A
magánszállasadók
több mint 10 millió forinttal többet fizettek
be 2017-ben, mint
2016-ban, melyet biztató változásnak tartok. A turizmus eredményes szervezéséhez
igyekszünk a szükséges forrásokat biztosítani, így a Turisztikai
Egyesület 26 millió forintot, a Turisztikai
Nonprofit Kft 34 millió forintot kapott működési célra, a képviselő-testület a 2016. évi
el nem költött támogatásból 5 millió forintot visszaengedélyezett. A testület 2017.
decemberében az idegenforgalmi adó többletből további 17 millió forint marketing
célú támogatást nyújtott, melynek felhasználásáról 2018. május
31-ig kell elszámolni a
Turisztikai Nonprofit
Kft-nek.
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Határozattal lépett fel a testület
TILTAKOZNAK A BEVÁNDORLÁS-SZERVEZŐ IRODÁK ELLEN
2016-ban Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének felhívására, Zalakaros
Város Önkormányzata is csatlakozott azon magyarországi településekhez, akik határozatban
utasították el a kötelező betelepítési kvóta ötletét.
Városunk képviselő-testülete
akkor határozatban utasította el
a kötelező betelepítési kvótát,
amelyet jogtalannak és értelmetlennek nyilvánított.
A határozattal a testület arra
kérte Magyarország Kormányát,
hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvóta bevezetését.

NEM ÖSSZEFÉRHETETLEN
A Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította
a képviselő-testület a legutóbbi soros ülésén. A változtatásokra részben jogszabály változás miatt,
részben Czirákiné Pakulár
Judit kérésére, összeférhetetlenségi kérdések tisztázása miatt került sor.
Ezzel kapcsolatban a testület úgy határozott, hogy
továbbra is Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
képviselje az önkormányzatot a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületben, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft-ben, illetve, hogy az alpolgármester polgármestert helyettesítő hatásköre
ne terjedjen ki a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának munkaviszonyával, javadalmazásával valamint
a
vezérigazgató
személyéről
információ
(tény, adat, vélemény) közlésének a jogáról kapcsolatos döntések végrehajtására, a képviselő-testület eseti
jellegű megbízással önkormányzati képviselőt jelöl ki
a kapcsolódó okirat aláírására.

A határozathozatal óta eltelt
két év. A nemzetközi események
sajnos azt igazolják, hogy Magyarország Kormánya helyesen
járt el akkor, amikor megvédte
határait. Illetve, Zalakaros önkormányzata is helyesen járt el akkor, amikor csatlakozott a betelepítési
kvótát
elutasító
településekhez.
Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetség elnöke most ismét
felhívást intézett Magyarország valamennyi települése felé, hogy fejezzék ki tiltakozásukat a Soros
György által irányított kampánnyal
szemben, amelynek értelmében
bevándorlás-szervező irodákat kívánnak nyitni vidéki magyar városokban.
E felhívásra februári ülésén a

testület az alábbiakban reagált: Zalakaros önkormányzata büszke
arra, hogy az elmúlt negyed században aktív civil élet alakult ki a
városban, és ezeket a város is támogatni tudta.
Az önkormányzat az élet számos területén tevékenykedő civil
szervezeteket, az azokat alkotó
önszerveződő közösségeket és az
ezekben végzett önkéntes munkát
értéknek tekinti, és meg kívánja
védeni attól, hogy Soros György
spekulációs ügyletekből származó
vagyonából felvásárolja azokat és
rájuk kényszerítse betelepítéspárti
ideológiáját.
Zalakaros Város Önkormányzata tiltakozik az ellen, hogy a korábban már megjelentetett Soros-terv
végrehajtásaként

bevándorlás-szervező irodákat
nyissanak a városban, mert településünkre nézve veszélyesnek, városunk turizmusára kedvezőtlen hatásúnak
tartják.
Egyúttal
szorgalmazzák, hogy a magyar
önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezett kötelező, felső korlát nélküli betelepítési
kvóta végrehajtását.
Ennek tükrében a képviselő-testület határozatban utasította el a Soros-tervet, és azt,
hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. Egyúttal felkérte Magyarország Kormányát, hogy
ha kell, jogszabályokkal lépjen
fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek
ellen.

Megállapodást kötnek
IDÉN IS LESZ SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
Ez évre vonatkozóan is megállapodást köt az önkormányzat a
Balatoni Szövetséggel a nyári
szúnyoggyérítési munkák elvégzésére.
A szövetség 2002. év óta szervezi a csípőszúnyogok gyérítését a
Balaton térségében. Az önkormányzatok és a Magyar Turizmus
Zrt. közös finanszírozásában meg-

valósult gyérítéseket szakértői csoport rendeli el és ellenőrzi annak
hatékonyságát.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányításával folyó szúnyoggyérítési programot kiegészíti a Balatoni Szövetséggel
kötött megállapodás alapján végzett csípő-szúnyoggyérítés.
A képviselő-testület korábban
már döntött arról, hogy a település

teljes lakott területe bekerüljön a
szúnyoggyérítésbe.
A Balatoni Szövetség a megállapodás tervezetet a 2017. évi képviselő-testületi döntés alapján készítette elő. Az önkormányzat által
fizetendő hozzájárulás összege 2
766 000 forint. A védekezés költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetése önkormányzati fejezetének dologi kiadása terhére biztosítja.

Krízishelyzetben segítség
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálatát az elmúlt év
végéig a Vöröskereszt látta el, az
idei esztendőtől az ehhez kapcsolódó feladatokat a Zala Megyei
Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény végzi. A szolgáltató ugyan
változott, a feladatok és a lehetőségek azonban maradtak.
A jelzőrendszeres szolgálat továbbra is krízishelyzetekben vehető
igénye, az erre a célra működtetett
készülék segítségével. A készülék

ugyanis segélyhívásra alkalmas, a
hívás esetén az ügyeletes gondozó
haladéktalanul megjelenik az őt
hívó személy lakásán, és segítséget
nyújt, vagy további intézkedéseket kezdeményez.
A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy,
vagy a kétszemélyes ház-

tartásban élő 65 év feletti, illetve
súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását (kiskorú
személy ebben az esetben
nem vehető figyelembe)
veheti igénybe. A súlyos
fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az
egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell.
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Az Indiai Köztársaság Napja
tiszteletére szervezett ünnepséget az Indiai Nagykövetség Budapesten. A jeles eseményre meghívást kapott Kovács Szabolcs, a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetője.
– Nagy megtiszteltetésnek tekintem a meghívást. Tavaly, amikor a sakkfesztivál kapcsán városunkba látogatott Őexcellenciája
Mr. Rahul Chhabra, India magyarországi nagykövete, engem ért a
megtiszteltetés, hogy bemutassam számára Zalakarost és a desztináció turisztikai potenciálját. Jó
hangulatban telt a study tour és
nagyon megtetszett őexcellenciájának a hat érzék programunk
szellemisége, talán ez az oka,
hogy az ő személyes meghívására
részt vehettem az Indiai Köztársaság Napjának évfordulója alkal-

A nagykövetség vendégeként
ZALAKAROSI KÉPVISELET INDIA LEGNAGYOBB ÜNNEPÉN
mából megrendezett fogadáson
– mondta el lapunknak Kovács
Szabolcs. – A fogadáson Őexcellenciája jóvoltából megismerkedhettem Ankita Sood tradicionális
jógaoktatóval, akit a jövőben
mindenképpen szeretnék meghívni Zalakarosra, valamint egy
tematikus Indiai nap ötlete is felmerült a beszélgetés során.
Az esten 350 meghívott vendég
vett rész, a fő vendég Íjgyártó István, a Kulturális és Tudományos
Diplomácia államtitkára, a Külügy
és Kereskedelem Minisztérium képviselője volt.
További kiemelkedő vendégei

voltak a rendezvénynek Bagdy Gábor, budapesti polgármester-helyettes, valamint Cseresnyés Péter,
az Indoeurópai Parlamenti Baráti
Társaság elnöke.

Számos más magas rangú tisztviselő is részt vett az eseményen. A
vendégek között több nagykövet,
vezérigazgató, az indiai diaszpóra
kiemelkedő tagjai és a média képviselői is jelen voltak.
Az esemény ünnepélyes
lámpagyújtással kezdődött, majd az
indiai klasszikus
zene és tánc kulturális előadásaival és
indiai étkeket felvonultató vacsorával folytatódott.

ZALAKAROS KEDVENC VADÉTELÉT KERESIK,
VALAMINT AZ ORSZÁG ELSŐ WILD FOOD ÉTELÉT
Folytatódik a tavaly meghirdetett, nagy érdeklődés mellett
zajlott és sikerrel zárult Élmén�nyel teli ízek Zalakaroson gasztro-program. Az idei esztendőben a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. a Zalaerdő Zrt.vel karöltve Zalakaros kedvenc
vadételét keresi.
Azaz: vadakból készült finomságok receptjeit (klasszik kategória) küldhetik be március 20-ig a
turisztikai egyesülethez. A legjobb
recept jutalmat is érdemel, de a
„gasztro-játék” során az ország
első Wild Food ételét is szeretnék
megtalálni.
– Mit jelent pontosan a
„klasszik” kategória, milyen recepteket várnak ide?
– Ebben a kategóriában elsősorban a hagyományokon alapuló, szülőktől, mesterektől ellesett zalai vadételek receptjeit
várjuk. A „klasszik” kategória
célja ugyanis a térség gasztronó-

miai értékeinek zalakarosi kínálatba való beemelése, ezért az
értékelésnél fontos szempont
lesz az ételek étlapra vihetősége
is – tudtuk meg Kovács Szabolcstól, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.
– A WILD FOOD kategóriába
milyen ételek versenyezhetnek?
– Ebben a kategóriában újszerű, fantáziadús vadétel receptek
nevezhetők az ország bármely
területéről. Kiemelt célunk, hogy
a WILD FOOD-dal egy új kategóriát teremtsünk, amely a vadételeket „mobilizálja”, hozzáférhetőbbé tegye a mindennapok
fogyasztói számára. Az ország
első WILD FOOD-jának a strandi
pavilonoktól kezdve a fesztiválokon át egészen a fine-dining-ig
képviselnie kell a GO WILD küldetést. Hangsúlyozni szeretném,
hogy ebbe a kategóriába bisztrók, éttermek nevezését kiemelten várjuk.

– Hogy zajlik a gyakorlatban
a nevezés?
– A nevezőknek nincs más
dolguk, mint e-mailen a program@zalakaros.hu címre, vagy
postán: a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft, 8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 10. címre elküldeni a receptet és az ételről készített fotót. Fontos, hogy csak
saját ételfotókkal lehet nevezni,
s az is lényeges, hogy a nevező
feltüntesse, hogy a „klasszik”
vagy a „wild fodd” kategóriában nevezi az általa készített,
ajánlott ételt. A receptek beérkezése után az alkotásokat egy
szakmai zsűri értékeli, majd kiválasztja az ország első WILD
FOOD ételét. KLASSZIK kategóriában a zsűri által kiválasztott
10 legvadabb receptet profi séfek készítik el, majd egy közönségszavazáson dől el a kategória
győztese.
– Felhívásukban értékes nye-

reményeket is megcsillogtattak.
Melyek ezek?
– Zalakaros kedvenc Klasszik
vadétel receptje 100.000 forint
készpénz díjazásban részesül. Az
ország első WILD FOOD étel receptjének díja 2 éjszakás, félpanziós wellness pihenés 2 fő részére, a HOTEL KAROS SPA****
superior jóvoltából. Mindkét kategória győztese egy-egy egyedi
készítésű ZALAKAROS GO WILD
gravírozott emléktárggyal büszkélkedhet, és természetesen
mind a 10 döntőbe jutott recept
beküldője értékes ajándékcsomaggal lesz gazdagabb Zalakaros városa jóvoltából!
– A beküldési határidő tehát
március 20., de mikor várható
az eredményhirdetés?
– A tíz döntős recept: 2018.
március 28-án „lép” közönség
elé. Információk a https://zalakaros.hu/gowild oldalon érhetők
még el.
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Focipályányi vízzel töltik a medencéket
A FÜRDŐ KÚTJAINAK, MEDENCÉINEK ÉLETE A MŰSZAKI IGAZGATÓ SZEMÉVEL
Egy egész focipályát el lehetne árasztani egy méter mélyen azzal
a vízmennyiséggel, amellyel a Zalakarosi Fürdő medencéit megtöltik.
Literre „fordítva” ez hatmillió liter vizet jelent napi szinten.
Hogy ez milyen óriási mennyiség, szemléltessük egy hétköznapi
példával: ha azt vesszük, hogy egy átlagos méretű, fürdővízzel teli
kádhoz nagyjából 150 liter vizet használunk el, akkor pontosan
40.000 kádat tudunk megtölteni, ami egy egész város összes háztartásának esti tisztálkodásához elegendő.
A fürdő 27 medencéje között megkülönböztetünk gyógy-, termáés hidegvízzel felengedett medencéket. Ahogy Varjaskéri Józseftől, a
fürdő műszaki igazgatójától megtudtuk, a hét darab gyógyvizes medence kivételével az összes medence vízforgatóval- és tisztítóval rendelkezik, ezeket tehát napi szinten nem kell leengedni és újra tölteni.
– Jogszabályi rendelkezés miatt a gyógymedencék vizét nem
lehet forgatni, ezeket minden nap
leengedjük és újra töltjük. A vízforgatóval ellátottaknál a megfelelő vízminőség fenntartása érdekében a szűrő berendezések
rendszeres tisztítására van szükség – árulta el a műszaki igazgató.
A szűrőtisztítás során a legtöbb
feladatot a naptejből származó, komoly mennyiségben lerakódott olaj
eltávolítása adja. A kulturált fürdőzésnek nemcsak higiéniai, hanem
környezeti okból is fontos része,
hogy a medencébe lépés előtt letusoljunk, így eltávolítva a napvédő
krémek maradékát a bőrről. Az ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében ezzel az egyszerű lépéssel sokat tehetünk a strandolás során is,
hiszen akkor kevesebb vizet kell fordítanunk a berendezések tisztítására.
Vizeink magas ásványi anyag
tartalmából adódóan sok só és paraffin rakódik le a kutakból kivezető csöveken is, ezeket is gyakran
kell tisztítani, gondozni. A kutak
karbantartása – csak és kizárólag a
kutakról beszélünk – éves szinten
több tízmillió forintos tételt jelent
a fürdő kiadásaiban.
– Több mint 20 éve foglalkozom vízkezeléssel és vízgazdálkodással, de számomra is érdekes és
meglepő volt, hogy milyen men�nyiségben és milyen szép kristályos rétegekben rakódik le a víz
szárazanyag-tartalma a csövek
belső falán, melyet egy speciális
technikával szó szerint ki kell fúrni a rendszerből.
A sóból és a paraffinból azonban bőven jut a medencék vizébe
is. Hogy a műszaki részletek mellett
valamivel a hölgyeket is lenyűgözzük, ajánljuk figyelmükbe vizünket.
Használják bátran, hiszen a belépőjegy árában a gyógyvizes fürdőzés
során egész testre kiterjedő kozmetikai-bőrápoló kezelést is kap-

zelni a medencék töltését, hogy a
kutakból érkező vizet közbeeső
tározókban folyamatosan gyűjtjük. Van hideg-, termál- és gyógyvizes tározónk, s ezekből engedjük fel a medencéket.
Érdekes információ lehet sokak
számára, hogy a gyógy- és termálvizes kút vizét hűtéssel kell fürdőzésre alkalmassá tenni. A felszínre
ugyanis forráspont közeli hőmérsékleten érkezik, amit a tározókhoz
érve már 50-60 fokra hűtenek vis�-

Varjaskéri József – a víz a vérében van!
A Gránit Gyógyfürdő Zrt. műszaki
igazgatója 2017 augusztusa óta látja el
feladatait a fürdőn.
Varjaskéri József 1968-ban született,
Marcaliban él, két felnőtt gyermeke van.
Baján végzett főiskolát, részt vett a Balaton-parti csatornázások munkálataiban,
18 évig a Marcali Vízmű vezetőjeként
dolgozott, majd 2009-2017-ig a Dél-zalai
Vízmű munkatársa volt.
nak. A paraffin ugyanis kőolajból
származó, viaszos anyag, melyet
bőrpuhító összetevőként használnak a kozmetikumokban, de a szúrós szagú kén is megteszi a bőrön
jótékony gyógyító-szépítő hatását.
Apropó, kutak! Sokszor említettük már, hogy a fürdő kútjai eredetileg szénhidrogén-kutatás miatt
létesültek, a kőolaj helyett azonban meleg vizet hoztak a felszínre.
A paraffin jelenléte azt bizonyítja,
hogy az elképzelésnek volt reális
alapja és talán csak egy hajszálon
múlt, hogy a zalakarosiak ma nem
olajmágnások. A víz ha lehet, még
nagyobb kincs, melynek utánpótlásáról jelenleg két kút gondoskodik,
de rendelkezik a létesítmény tartalék kutakkal is.
Felmerülhet a kérdés, hogy vajon ezek a kutak kiapadnak-e valamikor, kell-e tartanunk attól, hogy
egyszer csak nem lesz víz a medencék töltéséhez?
– A vízbázis utánpótlása biztosított a csapadék által – nyugtat
meg minket a műszaki igazgató. –
Ha esetleg a rétegnyomás valami
miatt változik – például kisebb
földmozgás –, akkor is pótolható
a víz szivattyúzással.
– A kutak vizének útja a medencékig azonban hosszú. Egyegy kút vízhozama egyszerre nem
ad a szolgáltatáshoz szükséges
mennyiségű vizet – teszi hozzá
Varjaskéri József. – Úgy kell elkép-

sza, s aztán a medencékhez már
28-30-36 fokos vizet „küldenek”.
A kutakat, tározókat és a teljes
vízvezeték „labirintust” a fürdő gépész munkatársai folyamatosan
kontrollálják. Éjjel-nappali szolgálatban dolgoznak a tökéletes működés érdekében.
– A termálvizet nagyon sok
szállodába is eljuttatjuk a hotelek
saját medencéinek töltéséhez. A
gyógyvíz azonban csak a fürdőnk
sajátja, Zalakaroson máshol ez a
szolgáltatás nem elérhető, hiszen
különleges víztechnikai megoldásokat és kezelést igényel ahhoz,
hogy tökéletes minőségben élvezhessék vendégeink a fürdőzést,
gyógyulást.
Ahogy a vendégek igényei változnak, úgy kell szembenéznünk újabb
és újabb technikai kihívásokkal is.

– Az élményfürdőzéshez és a
csúszda-üzemeltetéshez képest a
medencék töltése és karbantartása
szakértő csapatunknak szinte már
gyerekjáték. A vízi attrakciók működtetése során a rendszerben
nagy erőkkel kell mozgatni és a
megfelelő helyre eljuttatni a vizet
és a levegőt is. Ehhez szivattyúk és
nyomásfokozó berendezések sokasága kerül beépítésre. Ennek számszerűsítésére érdekességképpen
kísérletet teszünk: ahhoz, hogy
egy nyakzuhanyból megfelelő erővel „öntsük nyakon” a vendéget 4
db magas teljesítményű szivattyút
működtetünk. Ahhoz, hogy a 6
emelet magas Adrenalin csúszdapark legfelső szintjéről elindulhasson a féktelen vízi száguldás, 1000
liter vizet kell másodpercenként 5
db szivattyúval ebbe a magasságba
felpumpálni. Ahhoz, hogy a hullámmedencében megidézzük a
tengerpart hangulatát, nagy teljesítményű kompresszorral előállított levegőt pumpálunk pneumatikus berendezések segítségével.
24 órás felügyeletet, biztos műszaki-technikai hátteret igényel tehát a Zalakarosi Fürdő víz-bázisának „mozgatása”, a folyamatos
víz-ellátás biztosítása. Mondhatjuk
úgy is: ahhoz, hogy mi élvezhessük
a víz jótékony, gyógyító hatásait,
vagy „szimplán” csak pancsolhassunk a medencékben, a műszakos
kollégák állandó odafigyelése nélkülözhetetlen.
(Egy család vagyunk: ezt hangsúlyozzák vendégeik felé kommunikációjukban, és ez az elv a fürdő
üzemeltetése során is. Bár a víz az
úr, de a magas szintű szolgáltatási
színvonalhoz az érdekes programok, testet-lelket feltöltő kezelések, a tiszta, rendezett környezet is
elengedhetetlen. Lapunkban ezekről is szót ejtünk a későbbiekben.)
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Köszönet az önkéntes munkáért
A CIVIL SZERVEZETEK VEZETŐIVEL TALÁLKOZTAK
A civil szervezetek vezetőit
invitálta év eleji kötetlen beszélgetésre az önkormányzat.
A vendégeket a Közösségi
Házban Novák Ferenc polgármester köszöntötte.
– A civil társadalom személyek
önszerveződő, önkéntes, a közjó
érdekében végzett tevékenységeinek összessége. Minél többen
vesznek részt, kapcsolódnak be a
civil szervezetek munkájába, minél többen tagjai különböző
egyesületeknek, kluboknak, köröknek, annál erősebbek az emberek közötti érzelmi és információs
hálók, illetve annál több bizalom
és együttműködési készség halmozódik fel a társadalomban –
hangsúlyozta köszöntőjében a polgármester, aki immár kilencedik
alkalommal üdvözölhette a város
egyesületeinek vezetőit.
Beszédében szólt arról is, hogy
az önkormányzat minden eszten-

NYÁRI
LEÁLLÁS
A Zalakarosi Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei, óvodai
intézményegységében, valamint a konyhán 2018. július 2-től 20-ig tart a nyári
leállás – erről is hozott határozatot a testület legutóbb.
A polgármestert felkérték arra, hogy keresse meg
Galambok Község Önkormányzatát, hogy a két fenntartó az óvodák nyári leállásának idejére a kölcsönösség
elvének figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának lehetőségét
biztosítsa az óvodákban.

REFORMÁTUS
TANÁCSKOZÁS
Városunkban tartotta
tanácskozását a Magyarországi Református Egyház
esperesi kollégiuma. A vendégeket Zalakaros nevében
Novák Ferenc polgármester
köszöntötte. A találkozó
során a lelkipásztorok közösségük aktuális ügyeiről
beszéltek, valamint felülvizsgálták az egyház alkotmányát és belső törvénykezését. Az eseményen a
felekezet 27 esperese vett
részt.

JELES MESEMONDÓK A Piarista Iskola mesemondó versenyén a
Katica csoportos Borbás Bende – felkészítője: Bazsó Ferencné ,és a Pillangó csoportos Kovács Hanna – felkészítője: Baloghné Fábos Éva - díjazottak lettek. Gratulálunk a kiváló eredményekhez!

dőben figyelmet fordít az önkéntes szervezetek támogatására, a
Civil Alap pályázati lehetőségeivel
tudnak élni a csoportok tevékenységük támogatásához. Az év eleji
köszöntéssel a vezetők felé szeretne köszönetet nyilvánítani a város,
a májusi Civil Napon pedig minden
egyesületben részt vevő tagnak
köszönik meg a munkáját.
Mindezek mellett a polgármester oklevelet nyújtott át azoknak a
szervezeteknek, melyek idén évfordulót ünnepelnek. A Zalakaros
Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány és a Zalakarosi Polgárőr
Egyesület 25 éves, a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége 20 éves, a Zalakaros és Térsége SE 10 éves, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület 10
éves, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 5 éves, a Zalakarosi Kulturális Egyesület 5 éves lett idén. A
találkozón a Vonós Kamarazenekar
lépett fel, majd kötetlen beszélgetésre és vendéglátásra került sor.
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Hervis Kupa
A zalai teremfoci sorozat legutóbb a zalakarosi Hervis-Cezar Winery-Zalakaros Teremlabdarúgó Kupa keretében folytatódott, ahol is
tizenhat együttes, köztük kanizsaiak küzdöttek a minél jobb helyezésekért Zalából, Vasból és Somogyból.

Kenguru bajnokság

A torna kanizsai érdekeltségű együttesei közül a Pókok a csoportkörben vérzett el, míg a Büfé FC-nek és a Pingvin Serajnak csoportgyőzelmük
után a negyeddöntő lett a végállomásuk nagyon szoros meccseken. A
négy közé került gárdák közül aztán a döntőt a Nagyrada és a Lap-Land
Keszthely vívta és előbbi győzött 4-2-re, míg a harmadik helyezett együttes a Vadászcsárda Zalacsány lett. A legjobb mezőnyjátékosnak a kanizsai
illetőségű Mihályfalvi Balázst (Nagyrada), a legjobb kapusnak Ódor Richárdot (Vadászcsárda) választották, míg a gólkirályi címet Takács Dávid (LapLand) szerezte meg 11 góllal.

NYERTEK A ZALAKAROSI FÓKÁK
Városunkban tartotta Kenguru bajnokságának ötödik fordulóját a Nagykanizsai Diákkosárlabda Klub.
A bajnokságon Zalakaros ifjú
kosarai is részt vettek, és büszkeséggel tölthette el a szurkolók
szívét, hogy a gyermekek hazai
pályán nagyon eredményesen
szerepeltek, mondhatjuk úgy is:
a Zalakarosi Fókák megszolgálták a szurkolók bizalmát, s mindkét meccsüket fölényesen nyerték.
– Büszke és elégedett vagyok a

ORSZÁGFUTÁS,
ZALAKAROS
Településünk 7. alkalommal
is csatlakozik az Országfutás
elnevezésű sporteseményhez,
mely rendezvény a nemzeti
összetartozást hivatott jelképezni! Az idei évben ÚJ TÁVOKON várunk mindenkit, aki
futva, gyalogolva, kerékpározva emlékezne az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc
Hőseire. Időpont: 2018. március 17. 14:00
Útvonal: KIS KÖR (3 KM):
Tourinform Iroda – Park utca
– Kilátó borozó (Frissítő pont)
– Pipacs utca – Termál utca –
Tourinform Iroda.
NAGY KÖR (6 KM): Tourinform Iroda – Park utca – Kilátó
borozó (Frissítő pont) – Alsóhegyi utca – Napnyugat köz –
Petőfi utca – Termál utca –
Tourinform Iroda
Szervező: Zalakarosi Turisztikai Egyesület – 0630/2273223

gyerekek teljesítményére – nyilatkozta a bajnokságot követően Hegyi Viviel edző. – Ügyesen és okosan játszottak, így sikerült
mindkét csapat ellen nyernünk.
Remélem, ez a két mérkőzés, ez a
két győzelem meghozza, illetve
erősíti az önbizalmukat, és az
edzéseken is lelkesedéssel és maximális teljesítményt nyújtva
vesznek részt.
A csapat tagjai: Budai Emma
Sára, Deutsch Réka, Kovács Nimród,
Czimondor Anna, Péntek Sára, Császár Dávid, Strobl Anna, Horváth
Benjámin, Molnár Adrienn voltak.
Az eredmények: Zalakarosi Fókák – Ricsilla Egervár-Teskánd: 6831. Zalakarosi Fókák – Egerszegi
Zsebibabák: 55-42.

Mihályfalvi Balázsnak (a guggoló sorban balról az első) a nagyradai
győzelem dupla sikert hozott.

Körzeti teremlabdarúgás

AMATŐR LABDARÚGÓ KUPA
Lezajlottak a Karos Kupa
meghívásos amatőr labdarúgó torna küzdelmei.
Eredmények:
1. Nagyrada
2. Zalaszentjakab
3. Zalakaros
4. Galambok
5. Gold FC
6. Zalakomár

I. korcsoport, Zalakaros, 2018.01.31.: 1. helyezés. Csapattagok: Borsos
Bálint, Józsa Zétény, Németh Zsombor, Gulyás Attila, Németh Roland, Németh Adrián, Beke Bendegúz, Bogdán Ákos, Molnár Levente. Felkészítő:
Jankovics Attila.

Legjobb kapus: Dömötör
Bencze. Nagyrada
Legjobb mezőnyjátékos:
Szabó Árpád, Galambok
Gólkirály: Horváth Márk,
Zalaszentjakab
Legifjabb mezőnyjátékos:
Varga Tamás, Gold FC
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A ZALAKAROSI FÜRDŐ
MÁRCIUSI PROGRAMJAI
Március 3.: ALKOTÓ SZOMBAT
9.45: Mezítlábas reggeli torna – főépület,
gyermekjátszó
10.30: Aquafittness – élménymedence
13.00–15.00: Kreatív délután, alkoss szabadon! – Téma: praktikus tárgyak készítés – főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa – élménymedence
Március 7.: SENIOR CLUB
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi
játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi
játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk,
dominó, malom és ügyességi, valamint logikai
játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár
áll Vendégeink rendelkezésére.

Március 16.:
ZALAKAROS GO WILD
„Vadulj meg velünk –
kapsz tőlünk hideget, meleget!”
„Jeges – tüzes nulladik nap a strandon!”
2018. március 16-án
11.00–12.00 óra között
várunk az év első „strandolásán”,
HIDEG és meleg vízzel feltöltött
kültéri medencénkben.
Élményt adunk, hozzá tüzes vizet,
melyet a Birkás Pálinka Kft. szervíroz a
vad ötlet mellé.
Az esemény aznapra érvényes,
bármely típusú belépőjegy
megváltásával vehető igénybe.
Jégbe veled – várunk!

Március 10.: AKTÍV SZOMBAT
Március 17.: „KUTYAFÜLEFARKA”
10.30: Aquafittness – élménymedence
11.30–12.00: Mesefeles – sóhomokozó, élményfürdő
12.30–14.30: Sportjátékok – főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa – élménymedence

10.00–12.30: Légy kreatív! – kutya fakanál
bábok készítése – főépület, gyermekjátszó
10.30: Aquafittness – élménymedence
14.00–15.00: Tavaszköszöntő élőzenés gyermekkoncert a Napsugár Együttessel – interaktív műsor – főépület, gyermekjátszó

Március 15.: NEMZETI ÜNNEP
Március 18.: JÁTÉK – JÁTÉK – JÁTÉK
10.30: Aquafittness - élménymedence
10.00–12.00: Nemzeti zászló készítése festéssel, és ragasztott technikával – főépület,
gyermekjátszó
12.30–14.00: Mozgásos ügyességi játékok –
bármikor bekapcsolódhattok! - főépület,
gyermekjátszó
14.00–15.00: Kártya és memóriajátékok – főépület, gyermekjátszó
15.00–16.00: Zenés óra tánccal, mozgással,
játékkal – főépület, gyermekjátszó
Március 16.: LUFIS NAP
10.00–11.00: Rajzverseny – Téma: Várom a
tavaszt!
10.30: Aquafittness - élménymedence
11.30–12.00: Mesefeles – sóhomokozó, élményfürdő
13.00–16.00: Lufihaver készítése – a legjobb
móka ami történhet veled! – főépület, gyermekjátszó
16.00–16.15: Rajzverseny eredményhirdetése
– főépület, gyermekjátszó

10.30: Aquafittness - élménymedence
12.30–16.00: Játék – játék – játék! – játék minden mennyiségben. (kártyajátékok, logikai és
ügyességi játékok) – főépület, gyermekjátszó

játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk,
dominó, malom és ügyességi, valamint logikai
játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár
áll Vendégeink rendelkezésére.
Mai kiemelt programunk: Húsvéti finomságok
– receptcsere
Március 30.: HÚSVÉTVÁRÓ
10.30: Aquafittness – élménymedence
13.00–15.30: Kreatív órák – nyuszifül készítése kartonból, húsvéti tojás és nyusziváró fészek készítése – főépület, gyermekjátszó
16.00–16.45: Nyuszibuli, lóti-futi, ugra-bugra
– főépület, gyermekjátszó
Március 31.: HÚSVÉTELŐ
9.45–10.15: Reggeli torna a húsvéti tojással!
– főépület, gyermekjátszó
10.30: Aquafittness – élménymedence
13.30–15.30: Játék a tojással – a legjobb szórakozások délutánja! Gyere, nevess velünk! –
főépület, gyermekjátszó
16.00–16.45: Nyuszibuli, lóti – futi, ugra – bugra – főépület, gyermekjátszó
Április 1.: HÚSVÉTI KAVALKÁD
10.00–12.30: Tojás-tojás-nyúl-nyúl-tojás-nyúltojás” – próbáld ki magad milyen ügyes vagy!
– főépület, gyermekjátszó
10.30: Aquafittness - élménymedence
14.00–15.00: Hagyományőrző, vidám húsvéti
élőzenés gyermekkoncert a Napsugár Együttessel – interaktív műsor – főépület, gyermekjátszó

Március 24.: SPORTOS SZOMBAT
Április 2.: HÚSVÉT
9.30–10.00: Mezítlábas reggeli torna – főépület, gyermekjátszó
10.30: Aquafittness - élménymedence
13.00–14.30: Labda – karika – óriástalpak –
ügyességi sportjátékok – főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa - élménymedence

10.30: Aquafittness - élménymedence
11.30–12.00: Mesefeles – mese a nyusziról –
sóhomokozó, élményfürdő
13.30–14.45: Társasjátékok és kártyajátékok
– főépület, gyermekjátszó
15.00–16.00: Mesehallgatás órája! – főépület,
gyermekjátszó

Március 28.: SENIOR CLUB – RECEPTCSERE
NAPJA
10.30: Aquafittness - élménymedence
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi
játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi

A főépület gyermek játszóházában kiírt
programokra bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk!
A szülők is csatlakozzanak bártan. A programváltozás jogát fenntartjuk!
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SzabadságON ZalakarosON! Märzurlaub in Zalakaros
(2018. március 15–16–17.)
Helyszín: Gyógyfürdő tér

MÁRCIUS 15. (CSÜTÖRTÖK) – Batthyány-szobor
1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett
ünnepség
9.00: Himnusz
Ünnepi köszöntőt mond: Novák Ferenc polgármester
Kulturális csoportok bemutatója
Szózat
MÁRCIUS 16. (PÉNTEK)
11.00–12.00: Jeges-tüzes nulladik nap a stradon ( Zalakarosi Fürdő)
14.00–23.00: Kézműves vásár, borházak kitelepülése
16.00: Huszár bemutató
17.00–23.00: Retro Disco Dj. Atteeval
MÁRCIUS 17. (SZOMBAT)
14.00–23.00: Kézműves vásár, borházak kitelepülése
14.00: Gyermekkoncert a Napsugár Együttessel ( Zalakarosi Fürdő)
14.00: VII. Országfutás
16.00: Honvéd Kaszinó Városi Színpadának ünnepi műsora
17.00–23.00: Retro Disco Dj. Atteeval
A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdő téren kirakodóvásár, kézművesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket! A programokra a
belépés ingyenes! A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Szervező: Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.
+36 93 340 421 – www.zalakaros.hu

(15–17. März 2018)
Schauplatz: Gyógyfürdő Platz
15. MÄRZ (DONNERSTAG)
Gedenken bei der Statue Batthyány (neben dem Rathaus)
9.00: Hymnus
Festliche Begrüßung: Ferenc Novák Bürgermeister
Festliche Produktionen
16. MÄRZ (FREITAG)
14.00–23.00: Handwerkermarkt und Weinhäuser
16.00: Husarenvorführung
17.00–23.00: Retro Disco mit Dj. Attee
17. MÄRZ (SAMSTAG)
14.00–23.00: Handwerkermarkt und Weinhäuser
14.00: Kinderkonzert mit Musikgruppe „ Napsugár” ( Bad Zalakaros)
14.00: VII. Landlauf
16.00: Festliche Produktionen
17.00–23.00: Retro Disco mit Dj. Attee
Handwerkermarkt, Handwerkeraufführungen und Weinhäuser sind am
Sonntag und Montag im Programm!
Das Recht auf Programmänderung ist vorbehalten!
Die Programme werden vom „Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft“ organisiert.
Tel.: +36 93 340 421
www.zalakaros.hu

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

