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Felavatták az új szállodát
NÖVELI A VÁROS VONZEREJÉT ÉS VENDÉGFORGALMÁT
A nyári próbaüzemet követően hivatalosan is átadták
és megnyitották városunk legújabb szállodáját.
A fürdő mellett, az Üdülő soron épült Park Inn by Radisson
Zalakaros Hotel & Spa az első,
nemzetközi lánchoz tartozó szállodája a városnak.
A 239 szobás hotelt Manninger Jenő, térségünk országgyűlési
képviselője és Novák Ferenc polgármester avatta fel, az új épületre dr. Háda László plébános mondott áldást.
Manninger Jenő rámutatott: a
négycsillagos, állami és uniós támogatások nélkül, magántőkéből
épült szálloda Zalakaros minőségi fejlesztését is jelenti, erősíti a
város nemzetközi elismertségét
és ismertségét. Szólt a szálloda
munkahely teremtésének fontosságáról, valamint a város adóerő-képességének
növelésében
betöltött szerepéről.
Novák Ferenc polgármester
elmondta: a szállodaépítés tervei

közel tíz éve körvonalazódtak.
Az új hotel várhatóan több tízezer vendégéjszakával növelheti
majd a város látogatottságát, és
az adóbevételek szempontjából is

folyosó köti össze, ami a vendégeknek vonzerő és kuriózum is
egyben. A szálloda rendelkezik
300 fős konferenciateremmel és
kétszáz férőhelyes parkolóval is.

honlapja szerint 483 szállodában
105 ezer szobával rendelkezik. A
szállodalánc több mint 80 országban közel 44 ezer embert foglalkoztat.

A szállodát
Ferenc polgármester,
Manninger
Jenő országgyűlési képviselő
komolyan számíthat
rá Novák
Zalakaros.
A hotel a Carlson
Rezidor
és
Leitner
Gábor,
a
tulajdonosi
kör
képviselője
A hotelt a fürdővel fűtött Hotel Grouphoz tartozik, amely avatta fel.
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Ülésezett a képviselő-testület
ÖSSZEFOGLALÓ A SZEPTEMBER 14-I ÜLÉS DÖNTÉSEIRŐL
Soros ülését tartotta szeptember 14-én a képviselő-testület. Az
ülésen módosult az ez évi költségvetési rendelet, miután a képviselők
több beruházási cél tekintetében fogadtak el változtatásokat, illetve
rögzítették a megoldani kívánt feladatokat és az ahhoz szükséges
összegeket.
• ÍGY PÉLDÁUL az Alsóhegyi
utca útfelújítására, vízelvezetésének kiépítésére 34 millió forint
előirányzatot általános tartalékba
helyezték. Ugyancsak általános
tartalékba helyeztek 700 ezer forintot a hulladékudvar területén
szennyvíztároló
kialakítására.
Előirányzatként maradt meg a költségvetésben a Berkenye köz vízelvezetésének tervezése, kivitelezése,
kisajátítása és a volt TSZ major vízellátása. Általános tartalékba került a
rendőrség épületének felújítására
szánt hétmillió forint előirányzat.
A testület felkérte a polgármestert, folytasson tárgyalásokat a
megyei rendőrfőkapitánnyal, hogy
a rendőrőrs új helyen, lehetőség
szerint rendőrségi beruházásban
megvalósuló új épületben kerüljön elhelyezésre, az önkormányzat
esetlegesen telekvásárlással támogatja a beruházást. Előirányzatként
megmaradt a költségvetésben a
civil ház tetőterének beépítése, az
önkormányzati épületek és utak
felújítása. Utóbbi során a Bor utca
felújítását és az Alsóhegyi utca belterületi szakaszának felújítását végzik el, az erre szóló ajánlati felhívásokat a képviselő-testület tárgyalja
majd.
• A HELYI ADÓKKAL összefüggésben is több határozatot hoztak
a képviselők. Azon vállalkozások
számára, akiknek az iparűzési
adóalapja 1 millió 500 ezer forint
alatt van, a fizetendő adóból 25
% kedvezményt kívánnak biztosítani 2017. január 1-jétől. Elfogadták
ugyanakkor, hogy a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. véleményét
is kikérve, a hivatalnál rendelkezésre álló adónyilvántartás adatait is
figyelembe véve, meg kell vizsgálni
a rendezvények idejére vonatkozó
közterület használati díjak alkalmazásának kérdését. A testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt,
vizsgálják meg az idegenforgalmi
adó egységesítésének lehetőségét,
egyúttal vizsgálják meg azt is, hogy
az egyéb szálláshely szolgáltatók
esetében az emelt adó teljes vagy
részösszege milyen célokra adható
vissza, s ennek a rendszernek a kidolgozására készüljön javaslat.

• TÁRGYALTA a testület a
sportkoncepcióból adódó feladatatok megvalósítását, leszögezve:
továbbra is támogatni kívánják a
működő sportegyesületek közül
a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványt, a Karos Sprint
Úszóklubot, a Zalakaros és Térsége
Sportegyesület Sensei Német Budo
Akadémia SE-t. A város az ez ideig nyújtott támogatást biztosítja
az iskolai sport működési feltételeihez; az alapítvány és a sportegyesületek sportszakemberrel és
sportfelszerelésekkel járulnak hozzá az utánpótlás képzéshez. A város emellett kiemelt szintű iskolai
sportrendezvényeket is támogat.
A sportlétesítmények állagmegóvásának érdekében a szükséges
felújítások mielőbbi elvégzését sürgette a testület. Kiemelt figyelmet
fordítanak a sportberuházások
megvalósítására, valamint a sporttal kapcsolatos pályázatokra. Az
önkormányzat Zalamerenye önkormányzatával közösen kérelmet
nyújt be az Erdész forrás felújítására a ZALAERDŐ Zrt. vezérigazgatójához. A megvalósításra érdemesnek tartott feladatok között
továbbtárgyalásra alkalmasnak tartották a képviselők jégpálya kialakítását, és megbízták a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület elnökét, hogy
a sportszervező közreműködésével dolgozza ki a jégpálya működtetésének feltételeit.
• A „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjává és elnökévé választották 2019 februárjáig
terjedő időtartamra Adorján László
Hegyalja utcai lakost.
• 2018-RA VONATKOZÓAN
is csatlakozik az önkormányzat a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
• HELYISÉG BIZTOSÍTÁSÁVAL
és a hivatal egy köztisztviselőjének
delegálásával támogatja a város a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamara kamarai
választásának lebonyolítását; a vá-

Az önkormányzat 2018-ban is csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
lasztásokra a Zrínyi u. 2. szám alatti
épületet jelölték ki.
• HÁROM FŐS delegációval
képviseli magát városunk október
elején Olesnoba, mellyel a lengyel
fél meghívásának tesz eleget Zalakaros.
• SZÁZEZER FORINTTAL támogatják a nagykanizsai mentőállomás mentőautóinak korszerűsítését – erről is szavazott az ülésen a
testület.
• AZ ÖNKORMÁNYZATI út- és
közműfelújításokhoz való önkormányzati hozzájárulásokról döntés
bel- és külterületen című napirend
tárgyalása kapcsán az alábbi határozat született: a testület a lakossági kezdeményezésre indult új
út-, járdaépítés és felújítás, illetve
közművesítés beruházását és felújítását abban az esetben támogatja,
amennyiben az érintett ingatlantulajdonosok legalább 2/3-a kéri a
beruházás megvalósítását és vállalja a bekerülési költség megfizetését, amennyiben az önkormányzat
részére a forrás rendelkezésre áll.
(A költséghányad részletezése a
vonatkozó rendeletből ismerhető
meg.)
• TARTALÉK LISTÁRA helyezte
a Magyar Turisztikai Ügynökség a
város gyógyhely fejlesztési pályázatát. A testület ezért a pályázat
átalakításáról döntött. Az új elképzelések szerint a gyógyhelyi
központ kialakítása az arborétum
és a sportpálya területén, a pálya
Behiákba áthelyezésével történne.
Átvizsgálták a pályázat műszaki
tartalmát is. Az érvényben lévő
szerkezeti terv és helyi építési
szabályzat módosításával az AOD
Kft-t bízták meg, a rendezvényterület tanulmányterveit a Zala Art

Kft. készíti. A fogadóépület és a
rendezvényterület építési engedély terveinek elkészítése tárgyában ajánlati felhívást írnak ki. Az
önkormányzat
kötelezettséget
vállalt, hogy a 2018. évi költségvetésben a Behiákpusztán kialakításra
kerülő füves sportpályára bruttó
80.000.000 forintot irányoz elő.
• A PATKÓS UTCA–Vincellér
köz útburkolat helyreállításának
munkáival a Rinoterra Mélyépítő
Kft-t bízták meg, a munkálatok
több mint egymillió forintot igényelnek.
• A STÍLUS KFT-T bízta meg a
testület a Fürdő Vendégház felújítási, átalakítási, bővítési munkáinak
elvégzésével.
• TÖRVÉNYESSÉGI felhívással
fordult a megyei kormányhivatal
a testület felé a Gránit Zrt. vezérigazgatói állásának elbírálásával
kapcsolatban. Az észrevétel szerint
az SZMSZ-ben foglalt eljárásrend
figyelmen kívül hagyásával fogadott el a testület határozatot. A
törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően a Pénzügyi,
Városüzemeltetési, Ügyrendi és
Humánpolitikai és a Gazdasági,
Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság a Gránit Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatói posztjára beérkezett pályázat értékelése tárgyában
készült napirendet megvitatta és
döntését meghozta, eleget téve a
Zala megyei Kormányhivatal észrevételének. A napirend kapcsán
a képviselő-testület kettő döntést
hozott, egyrészt a törvényességi
felhívásában foglaltakat megvizsgálta és elfogadta, másrészt döntött arról, hogy a május 30-i döntést a benne rögzített határidőkkel
fenntartja.
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Karosi értékek a ZALAIKUMOK között
BOR, FESZTIVÁL ÉS GYÓGYVÍZ A MEGYEI KÜLÖNLEGESSÉGEK SORÁBAN
A Zala Megyei Értéktár Bizottság a „Tónai – helyi szőlő- és borfajta”, „a
Zalakarosi Borfesztivál”, valamint a „Zalakarosi gyógyvíz- és fürdőkultúra”
nemzeti értékeket felvette a Zala Megyei Értéktárba. A „ZALAIKUMOK” –
Zala Megyei Érték címek átadására a közelmúltban Lentiben került sor.
Az okleveleket a megyei közgyűlés elnöke, dr. Pál Attila és a Megyei
Értéktár elnöke, Konczér Katalin adta
át, városunk részéről azt Novák Ferenc polgármester vette át.
Agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában megyei érték címet vehetett át a Pannon Egyetem Georgikon
Kara, mely Európa legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felsőoktatási
intézménye, valamint a Zalaerdő Zrt.
a zalai gímszarvasért, Nagykanizsa
városa a miklósfai kerekrépáért, a
Pannon Egyetem burgonyakutatási
központja a keszthelyi burgonyanemesítési programért.
Megyei értéknek nyilvánították
dr. Bakonyi Károly szőlőnemesítő
életművét, a Tónait, Zalakararos helyi szőlő- és borfajtáját, Kovács Gyula
pórszombati Tündérkertjét és a Zalai
Borcégér – Keszthelyi Borünnepet.
Az egészség és életmód kategóriában

pedig a Hévízi-tavat és a tradicionális
hévízi gyógyászatot. Az épített környezet kategóriában a balatongyöröki Balaton utca és a Kossuth utca
helyi védett utcaképét, a keszthelyi
Monarchia-korabeli Balaton-partot.
Az ipari és műszaki megoldások kategóriában a Zalaerdő Zrt.-hez tartozó
Csömödéri Állami Erdei Vasutat.
A kulturális örökség kategóriában
a Zalavári Történelmi Emlékparkot, a
Göcseji Falumúzeumot, a türjei premontrei templomot és kolostort, a
hetési szőttest, a keszthelyi Helikoni
ünnepségeket, a keszthelyi Festetics-kastélyt, a Hét Vezér emlékhelyet,
amit a Zalaerdő Zrt. a Zala Megyei
Vadászszövetséggel közösen alakított ki. Továbbá a magyar szablya,
magyar szablyavívás és Borsody-vívórendszert, a Pannónia csipkét, a Nagyváthy Néptáncegyüttest, a Georgikon
Néptáncegyüttest, szintén a Zalaer-

Az oklevelek büszke tulajdonosai, első sorban Novák Ferenc
polgármester (jobbról a második).

dőhöz tartozó, a sohollári völgyben
található Vadászok életfáját, illetve a
gyöngyös necc fejdíszt, amely a zalakarosi helyi népviselet meghatározó
eleme. Zala Megyei Értéknek nyilvánították a Goldmark Károly Művelődési
Központ népművészeti szakköreit
és Németh János Kossuth-díjas népi
iparművész életművét. Sport kategóriában a Keszthelyi kilométerek maratonfutó versenyt.
A természeti környezet kategóriában a balatongyöröki Szépkilátót és
az onnét feltáruló tájat, a Budafai Ar-

borétumot, a Hévízi-tavat és véderdejét, valamint a Vétyemi ősbükköst.
A turizmus és vendéglátás kategóriában a hetési és göcseji tájegységhez,
valamint a Muravidékhez köthető fumut, a kanizsai dödöllét és a Kanizsai
Bor- és Dödölle Fesztivált, a Zalakarosi
Borfesztivált, a Bugyborék Vízitúra és
Szabadidősport Egyesület túraútvonalait, a vonyarcvashegyi Festetics
Helikon Tavernát és Bormúzeumot,
a zalakarosi gyógyvíz- és fürdőkultúrát és a vonyarcvashegyi Szent Mihály-dombot és -kápolnát.

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY
Zalakaros Város Önkormányzata a 22/2012. (V. 11.) számú, a Gólyafészek otthonokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az
alábbi lakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Zalakaros, Jegenye sor 8. I. em. l.
a.) A lakás alapterülete: 70 m2
szobaszám: 3 szobás
komfortfokozata: összkomfortos
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület
A lakás épületen belüli fekvése: első emeleti lakás
c.) Otthonhasználati díj összege: 20.000 Ft/hó
d.) Egyéb költségek: egyedi mérőn alapuló, havi közüzemi díjfizetés
induló előtakarékosság legkisebb összege: 285.000 Ft
minimum 20.000 Ft/hó kötelező elő-takarékosság
e.) A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap
2. Zalakaros, Jegenye sor 8. II. em. 4.
a.) A lakás alapterülete: 60 m2
szobaszám: 2 szobás
komfortfokozata: összkomfortos
b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület
A lakás épületen belüli fekvése: második emeleti lakás
c.) Szálláshasználati díj összege: 15.000 Ft
d.) Egyéb költségek: egyedi mérőn alapuló, havi közüzemi díjfizetés
induló előtakarékosság legkisebb összege: 285.000 Ft
minimum 20.000 Ft/hó kötelező élő-takarékosság
e.) A bérleti jogviszony időtartama: legfeljebb 60 hónap
A lakások megtekintésének időpontja:
2017. október 3. (kedd) 14.00–15.00-ig
A pályázatokat az e célra rendszeresített nyomtatványon, Zalakaros Város Polgármesteréhez (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) kell
benyújtani. Pályázati tájékoztató és nyomtatvány a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatalban kapható, valamint a www.zalakaros.hu
oldalról tölthető le!
A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. október 13. (péntek 12.00 óra)
A pályázatokról a képviselőtestület,
a november havi soros ülésen dönt.
Zalakaros, 2017. szeptember 18.

A borfesztivált is a Zalaikumok között tartják immár számon.

Novák Ferenc polgármester
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Folytatódik a fasorok egységesítése
FELMÉRIK AZ UTCÁK FÁINAK ÁLLAPOTÁT IS
Hamarosan indulnak az új kerékpárút építésének munkálatai az
útvonal kijelölésével, kimérésével, illetve az ehhez kapcsolódó munkálatok elvégzésével.
Utóbbihoz
tartozik a terep
r e n d e z é s e,
a nyomvonal kialakítása
miatt
több fát is
kivesznek,
á t t e l ep í t e nek.
Ezzel
párhuzamosan az ősz
beköszöntével aktuálissá vált az
utcák fáinak
á l l ap o t f e l mérése
is.
Mindkét feladatot a KAR O S - PA R K
Kft. végzi.
– A KAROS-PARK Kft. szakértő bevonásával, az ősz folyamán
megvizsgálja az utcafák állapotát,
felülvizsgálja a pár éve elkészített
fásítási tervet úgy, hogy figyel a
várható beruházásokra, felújításokra, a megváltozott, szigorúbb
közmű védőtávolságok betartására – jelezte lapunknak Biczó Tamás,
a Kft. ügyvezetője.
– Az első beavatkozásokra
várhatóan a vegetációs időszak

végén már szükség lesz a kerékpárút szélesítése miatt. A Fő út
nyugati oldalán található japán
díszcseresznye sor jelentős része
beleesik a nyomvonal szélesítésébe, így a még átültetésre alkalmas
díszfákat a Kft. a keleti oldalra
tervezi áttelepíteni. Elsősorban
a keleti oldalon álló elöregedett,
beteg, az autókijáratók beláthatóságát akadályozó tuják egy
részét vágnánk ki, hogy a koráb-

Megtekinthetők
a pályázati tervek
A képviselő-testület 2017.
szeptember 14-i ülésén a településközpontban lévő sportlétesítmény területét kiemelt fejlesztési
területté nyilvánította.
Önkormányzatunk a fejlesztési
területen egy új rendezvénytér és
a sportcentrum Fürdő Vendégház
felőli részen egy fogadóépület kialakítását tervezi pályázati forrásból,
mely tervek kidolgozása jelenleg
zajlik. Az új rendezvénytéren a város nagyrendezvényei kapnak megfelelő helyet, a fogadóépületben

pedig közel 300 fős rendezvények
is megszervezhetőek. A pályázat
keretében az Arborétum funkciója
is bővülne: felnőtt fittness park kialakítása, valamint a díszkivilágítás
és a kertmozi hangtechnika fejlesztése van tervben. A tervek megvalósítása szükségessé teszi a labdarúgó
pálya áthelyezését a behiáki területre, ahol a város már korábban is
sportfunkciók kialakítását tervezte.
A pályázati tervek a Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési
osztályán megtekinthetőek.
Zalakaros Város Önkormányzata

bi ültetési terv szerinti egységes
utcafasor jöhessen létre.
Biczó Tamás elmondta: további
beavatkozásként a temetőben az

elszáradt és száradó félben lévő
tuják kivágása szükséges, amely főként a főbejárati úttól keletre a 4-es
és 5-ös parcella között található.

– A tuják pusztulását az idei
rendkívül száraz, meleg időjárás
tovább erősítette és várhatóan
még tovább fog folytatódni, ezért
a Kft. tervet
készíttet a
tuják cseréjére. Az út
mentén nagyon kevés
hely áll rendelkezésre a
sírsorok miatt, így a növénycserénél
az oszlopos
n ö ve ke d é sű örökzöldek
jöhetnek
szóba
–
hangsúlyozta.
A fák telepítése, cseréje, kivágása
h a m a ro s a n
kezdetét
veszi, mind a városgazdálkodás,
mind az önkormányzat a lakosság
megértését és türelmét kéri ez
úton is.

Ismét szemétszedési akciót
tartottak a városban
Az önkormányzat, a Móra-iskola és a Karos-Park Kft. ez évben
is megszervezte közös szemétszedési akcióját, melynek során a
résztvevők Zalakaros külterületeit tisztították meg az illegálisan
lerakott hulladéktól.
Az akcióban a Móra-iskola felsős diákjai is aktívan részt vettek,
sajnos több zsáknyi összeszedett szemét jelezte, hogy sokan nem
veszik komolyan szűkebb és tágabb környezetünk tisztaságának,
védelmének, ápolásának kérdését. Az összeszedett hulladékot –
53 zsáknyi szemetet – a Karos-Park Kft. szállította el.
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Cégér avatással ünnepeltek
NÉGY ÉVTIZEDE MŰKÖDIK TÖRETLENÜL A SZILÁGYI CUKRÁSZDA
Ünnepelt városunk legrégebb óta folyamatosan működő családi
vállalkozása, a Szilágyi Cukrászda.
A sokunk életét megédesítő vendéglátó egység negyven esztendeje működik Zalakaroson, a jeles születésnapot bensőségesen,
együttműködő partnerek, törzsvendégek társaságában ünnepelték a
tulajdonosok, és – a városban elsőként – cégér avatással „koronázták
meg” a kiemelkedő napot.
Mi mással is ünnepelhettek volna egy nagy múltú cukrászdában,
mint az alapítók receptjéből készített, töretlen népszerűségnek
örvendő házi csokitortával, nosztalgia-fotók felvonultatásával, és a
leghitelesebb személyek: Szilágyi
Istvánné, Irénke, Szirmai Judit és
Dobrádi Mónika múltat felelevenítő történeteivel.
A vállalkozást a családfő, Szilágyi
István alapította. Az aranykoszorús
cukrászmester Budapesten, a mostani Gerbeaud cukrászdában kezdte pályafutását, feleségét, Irénkét,
aki tanítóként dolgozott, Balatonfenyvesen ismerte meg.
Nagy merészségnek tűnt akkoriban egy zalakarosi telekvásárlás
és vállalkozás indítás. Szomor Imre
fotós biztatására vették meg 1974ben azt a telket, mely azokban az
időkben a „falu végén” helyezkedett el, a saroktelek épp a mocsárra
nézett, melynek helyén ma a Bodahegyi út látható. 1977-ben indult a
cukrász karrier, 50 filléres fagyival,
egy kicsi és egy nagy adagoló kanállal, hat tégelyes fagyipulttal. A
házaspár együtt dolgozott a cukrászatban, de bármennyire is igyekeztek a szezont kihasználni, annak
rövidsége az első években nem biztosított a család számára megélhetést. Az áttörést a fürdő nyitása és
az ottani „fagyizó” létesítése hozta
meg, Szilágyiék karamell fagyijáért

és tiroli réteséért képesek voltak
a nyaralók több méteres sort állni.
Végre eljöhetett az az idő is, amikor a téli megélhetéstől nem kellett rettegni, és megvalósulhatott
a Petőfi utcai ház kerthelyiséggel
történő bővítése. A család három gyermeket nevelt, akik – bár
akadt, aki kis kitérővel – valamen�-

nyien cukrász végzettséget szereztek. Szorgalmuk, megújulni tudásuk, minőségre törekvésük igazi
márkanévvé formálta a Szilágyi
nevet, a családi vállalkozás mára
húsz fővel dolgozó munkahellyé,
külön termelőüzemmel működő
cukrászdává nőtte ki magát, s né-

lágyi Cukrászda mára különleges
színfoltja, kiemelkedő vendéglátó
egysége a városnak. A család munkáját Zalakaros önkormányzata
kitüntetésekkel is elismerte, és a
családtagok közéleti tevékenységükért is vehettek át elismerést a
várostól.

hány évvel ezelőtt Nagykanizsán
is sikerült „hont foglalniuk”. 2000ben komoly felújításon és bővítésen ment át a cukrászda, bővülő
profillal áll a vendégek rendelkezésére.
Bár a család számára rengeteg lemondással, munkával töltött
nyárral járt és jár a munka, a Szi-

A 40 esztendős cukrászdának
a születésnapi ünnepségen Novák
Ferenc polgármester elismerő oklevél átadásával gratulált, s Dobrádi Mónikával és Szirmai Judittal
együtt leplezte le az első városi
cégért is, mely az itt megvalósított
nívós munkát, minőségi termékeket
hirdeti a vendégek számára.
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Szüreti Szőlőkapkodó

A szüretet hagyományosan, minden évben szeptember közepén rendezi meg a Zalakarosi Turisztikai Egyesület. Így volt ez idén is. Bár
az időjárás korántsem kényeztette el a Szüreti Szőlőkapkodó résztvevőit, elmondhatjuk, hogy a hagyományos szüreti felvonuláson sokan
vettek részt, és a Gyógyfürdő térre érkező felvonulókat már népes nézősereg fogadta, akik tapssal biztatták a felvonuló táncosokat, illetve a
különböző művészeti csoportok képviselőit. Ahogy minden évben, úgy most is lehetőség nyílt a finom helyi és környékbeli borok kóstolására, s a rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, kézművesek bemutatói és borházak várták a vendégeket. A napot jó hangulatú szüreti bál zárta.

Betekintés a Kis-Balaton
káprázatos élővilágába
Szeptember utolsó hétvégéjén rendezte meg városunk a Kis-Balaton futóversenyt, melyen 250 futó vett részt, közülük sokan vállalták
a legnagyobb távot, a Kis-Balaton kört.
A futók és kísérőik így betekintést nyerhettek a Kis-Balaton élővilágába. S bár mi, akik itt élünk,talán úgy érezzük, mindent tudunk
erről a csodálatos vízi világról, talán nem baj, ha egy kicsit közelebbről
is megismerhetjük Fejes Éva, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park ökoturisztikai referensével, aki a városnaphoz kötődő tudományos konferencián is tartott előadást e témában.
A Kis-Balaton nemcsak hazai,
hanem nemzetközi viszonylatban
is kiemelkedő, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, fokozottan védett vizes terület, amely
elsősorban gazdag madárvilágáról
ismert. E 150 km2 kiterjedésű, elsősorban vizes élőhelyek mozaikszerű
szövevényéből álló területen közel
300 madárfajt észleltek, amelyek
csaknem fele itt is fészkel. A hazai természetvédelem bölcsőjének
tekinthető, mivel az első kócsagőr,
Európa első természetvédelmi alkalmazottja, itt szolgálta az akkor
szinte eltűnéséig vadászott nagy
kócsag védelmét 1922-től, ennek
köszönhetően vált e hófehér madár a természetvédelem címerállatává. Az akkor még 1400 ha-on
lévő „szanktuárium” 1951-ben került védelem alá, 1986-ban pedig
tájvédelmi körzetként több mint
tízszeresére növelték területét.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
1997-es megalakulása óta ennek
egyik tájegysége.
Az Európában hatodik legnagyobb összefüggő, kis-balatoni
nádas, víztisztító funkciója mellett,
gazdag élővilágot rejt. Az avas
(öreg) nádasokban találhatók a
gémfélék vegyes telepei, ezekben
százával fészkelnek fokozottan
védett, nem csak gémfélékhez
tartozó fajaink, mint a kis és nagy
kócsag, vörös gém, kis kárókatona,
kanalasgém, selyemgém. A nádiposzáták, különösen a nádirigó
hangját minden vízparti ember ismeri. A nádi énekesmadarak közül
kiemelendő a fülemülesitke és a
kékbegy.
Erdősült területek a somogyi oldalon találhatók, illetve a vizesebb
területeken fűz, éger, szürke nyár
alkotja leginkább a fásszárúak állományait. Vadállományunk jellegze-

tes képviselői a gímszarvas, az őz,
és a vaddisznó. A fajgazdag ragadozóemlős-állomány védett fajai a
hermelin, a nyuszt, a vidra és a vadmacska. A hazai 28 denevérfajból
13 él területünkön. Az erdőfoltokban a hazai harkályfélék legtöbbjét
megtaláljuk, az ízeltlábúak közül
pedig említést érdemel a kéreg
alatt élő remetebogár.
A fűzbokros, zsombékos területeken él a már eltűntnek vélt
északi pocok Méhelyi alfajának jelentős populációja, s megkerült a
Kis-Balatonról kipusztultnak hitt,
fokozottan védett éjjeli lepkénk, a
keleti lápibagoly. A kisemlősfauna
fajgazdagsága és egyedszáma fontos a ragadozó emlősök és a madarak szempontjából is.
A lápi víz minőségét jelzi az
orvosi pióca és a magyar nadály
jelenléte. Jellegzetes lápi halunk a
valaha népeledelként fogyasztott,
ma már védett réti csík, és a fokozottan védett lápi póc. Kiemelkedő
a vizek nyurgaponty-állománya. A
hínárnövényzet tetszetős fajai a fehér tündérrózsa és a sárga vízitök,
a sulyom egyre nagyobb vízfelületen alkot összefüggő szőnyeget.
Ugyancsak a víz felszínét borítja
világ legkisebb virágos növénye,
a vízidara. Kétéltűinket illetően a

pettyes és a dunai tarajosgőte, a
kockás és a vízisikló, s a hazai 12 békafajból 10 él a Kis-Balatonon.
Természetvédelmi értékkel bír
egy hagyományos állatfajtánk, a
házi bivaly, amely génmegőrzését
célzó telepein legelésével természetvédelmi kezelést folytat. A
Kápolnapusztai Bivalyrezervátum
látogatható bivalycsordája igazi
kuriózum, mint ahogy az ott élő,
Zala megyében legnagyobb ürgekolónia is.
A madárfajoknak pedig se vége,
se hossza: az itt költő és a vonuló récefajok színes kavalkádja, a
különösen télen látványos lúdsokadalom, a hatalmas fészekkel és
testméretekkel bíró, impozáns rétisasok, a dankasirály-kolóniák, a
szintén telepesen fészkelő küszvágó csérek, fattyúszerkők, s a nyáron
érkező, az iszapon tömegével pihenő vagy a sekély vízből táplálkozó
partimadarak, a cankók, partfutók,
lilék változatos méretű-alakú-hangú seregei, mind e különleges
adottságú terület zavartalanságának és védelmének köszönhető, és
csak e módon szavatolható.
A zárt terület látogatása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei által vezetett szakvezetések keretében lehetséges.
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Kis-Balaton futóverseny
TÖBB MINT KÉTSZÁZÖTVENEN A KÉTNAPOS FESZTIVÁLON
Főszerepben a futás. Így jellemezhetnénk a szeptember 2324-i zalakarosi sport hétvégét,
hiszen két napon át a futás állt
a sportkínálat középpontjában
városunkban.
Közel 250
résztvevőt
mozgatott
meg a második
alkalommal
megrendezett
Kis-Balaton
Fu t ó ve r s e n y,
mely ebben az
évben a verseny fő támogatóját megjelenítendő, a
MenDan Zalakaros Kis-Balaton
Futóverseny nevet
viselte.
Ugyancsak

első ízben szervezték meg a versenynapot megelőzően a Szabadics
gyermek- és családi futóversenyt,
melynek fő támogatója a Szabadics
Kft. volt.
A versengéseket az önkormányzat, a turisztikai egyesület és a
Zalakarosi Futrinkák szervezték és
koordinálták, a gyakorlati megvalósításban polgárőrök, önkéntesek és
a Kanizsa Futóklub tagjai is közreműködtek.
Mindkét versenynap remek hangulatban és igazi futóidőben telt. A
sportolókat Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester köszöntötte, s ő
adta át a versenyek végén a győzteseknek a megérdemelt érmet,
kupát és oklevelet.
A gyermek- és családi versenyen
tíz család, összesen ötven futó
képviselte magát, akadtak olyan
családok is, akik zalakarosi nyaralásukból „áldoztak” egy délelőttöt
erre a programra. A fő versenyen,
vasárnap az indulók 10 és 21 km-en,

illetve a 34 kilométeres Kis-Balaton
körön mérethették meg magukat,
utóbbin egyéni és váltófutásra is lehetőség nyílt.
A futókat a nagykanizsai Fitpoint Mozgásközpont vezető
edzője, Pintér Andrea és segítője,
Kuzma Fanni melegítette be meglehetős alapossággal, a futókat Czimondor Nándor, a MenDan Hotel
igazgatója köszöntötte és indította
útnak. Mielőtt a már izgatottan dobogó lábak futásnak indulhattak
volna, a verseny igazi névadójáról,
magáról a Kis-Balatonról hallgathattak meg egy csodálatos Fekete
István idézetet a résztvevők, hogy
ezzel felvértezve aztán saját maguk
is megtapasztalhassák a kis-balatoni táj megejtő szépségét.
S bár a maga választotta táv
mindenkinek küzdelmes volt, a befutók egyöntetűen megállapították: profi és gördülékeny szervezés,
csodás zalai táj, minőségi frissítés
várta őket.

8

2017. szeptember 28.

TARTÁSJAVÍTÓ
GERINCTORNA

OKTÓBERI VÁSÁRI FORGATAG ÉS UTCABÁL
2017. október 21-23.

2017. OKTÓBER 21. (SZOMBAT)
10.00: VI. Országfutás
14.00–21.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
17.00–22.00: Retro Disco Dj. Attee-val

Tartásjavító gerinctornával
várnak minden egészségével
törődő zalakarosit korra, nemre való tekintet nélkül!
A tornák Biczó Andrea
gyógytornász
vezetésével
keddenkénti 18.00, csütörtökönként 17.00 órakor kezdődnek a Civil Házban.
Nem kell más, csak kényelmes öltözék, törölköző.
A torna teljesen ingyenes,
azt csak a zalakarosi lakosok
vehetik igénybe.

2017. OKTÓBER 22. (VASÁRNAP)
14.00–21.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
17.00–22.00: Bál a Rió Zenekarral
2017. OKTÓBER 23. (HÉTFŐ)
10.00: Októberi Forradalom és Szabadságharc ünnepe
Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola
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. – Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
+36 93 340 421 • www.zalakaros.hu

Zalakaroson erős faszerkezetű,
jó állapotban levő gépkocsibeálló
eladó! (15x15 cm fa gerendatartó,
kb. 10 m hosszú , 5 m széles, 4 autó
részére.) Az építmény egyéb célra is
alkalmas. Irányár: 500.000 Ft.
Érdeklődni: 06/20-260-5875 vagy
06/93-340-180.

Mozgásra fel!
HELYSZÍN: ZALAKAROSI FÜRDŐ
OKTÓBER 7. MOZGÁSRA FEL!
VENDÉGÜNK BÉRES ALEXANDRA!
9.30: Életmód tanácsadás: Hogyan készüljünk a
télre? Béres Alexandrával – súlyfürdő előtti tér
10.30: Aquafittness Béres Alexandrával
14.30–15.30: Óriástalpas játék Pankival és barátaival – főépület, gyermekjátszó
15.30: Aquasalsa IV. számú medence (eső esetén
beltéri élményfürdő)

Szeretettel várunk mindenkit!
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

