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Huszonöt éves barátság
PUCHHEIM ÉS ZALAKAROS EGYÜTT ÜNNEPEL
Negyed évszázados múltra tekint vissza Puchheim és Zalakaros
kapcsolata.
A jubileumot a testvértelepülési
együttmûködés dokumentumainak
megerõsítésével, illetve az ahhoz
kapcsolódó ünnepi mûsorral tette
emlékezetessé a két város.
Városunk az erre az alkalomra
érkezett hivatalos delegációt és a
puchheimi Német-Magyar Egylet
tagjait, a bajor város lakóit és az õ
karosi vendéglátóikat az általános
iskolában rendezett ünnepségen
köszöntötte.
(Folytatás a 7. oldalon.)
A remények szerint még legalább
újabb 25 évre megpecsételték
a barátságot.
A dokumentumokat Norbert Seidl
és Novák Ferenc írták alá.

Civil találkozó

A városban mûködõ civil szervezetek képviselõit hívta baráti találkozóra az önkormányzat. A parkerdei pikniken bográcsos- és grilll
ételekkel várták egymást a civilek, a gyerekeket kézmûves foglalkozással, mini diszkóval, focival kötötték le, a felnõttek pedig a Dalárda és a Karos Fúvósegyüttes mûsorát élvezhették. A meghívottakat Novák Ferenc polgármester köszöntötte, kiemelve a civilek közösségért végzett lelkes és önkéntes munkáját.
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Az áprilisi testületi döntésekrõl
FORGALMI REND, IPARI PARK, TERMÁLTÓ, INTERREG, ÖSZTÖNDÍJ-RENDELET
FORGALMIREND
VÁLTOZÁS:
A Termáltó és Ökopart parkoló
forgalmi rendjének rendezése érdekében a parkoló útjának déli
ágára egy kötelezõ haladási irány
jelzõtáblát, az északi ágra behajtani
tilos jelzõtáblát, valamint elsõbbségadás kötelezõ jelzõtáblát helyeznek ki – errõl is döntött a képviselõ-testület akkor, amikor a város
forgalmi rendjérõl szóló beszámolót tekintette át. A parkolóhoz vezetõ bejárati útra megállást tiltó jelzõtáblát, valamint 30 km/h sebességcsökkentõ táblát is helyeznek ki.
Az árurakodás segítése érdekében a fürdõ déli bejárata melletti
útszakasz meglévõ, „mozgáskorlátozott parkoló” és a Termál út közötti szakaszára „várakozni tilos kivéve árurakodás” jelzõtábla kihelyezését, a Bodahegyi útra fekvõrendõr elhelyezését rendelték el.
IPARI PARK PÁLYÁZAT:
A képviselõ-testület egyetértett
a Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére témában „Ipari terület fejlesztése Behiákpusztán”
pályázat tartalmával és annak határidõre való benyújtatásával.
Zalakaros Város Önkormányzata
a projektet az alábbi tartalommal
fogadta el: elõzetes tanulmányterv
és tételes tervezõi költségbecslés

alapján az iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése: úthálózat,
kerítés, kapuk, tereprendezés. Az I.
ütemben 372 négyzetméter, a II.
300 négyzetméter csarnok építése.
A tanulmányterv szerint a mûszaki
tartalmat úgy kell átdolgozni, hogy
a költségek a bruttó 185.000 ezer
forintot nem haladják meg, így az
egyéb költségekkel (tervezés, közbeszerzés, mûszaki ellenõrzés, stb.)
együtt a bruttó 200 millió forintos
projektköltséget ne haladja meg a
város.
Az iparterületen kialakított
mintegy 700 négyzetméteres csarnok két vállalkozásnak adna helyet,
amire az átadást követõen írnak ki
pályázatot. A park szabadtéri területe esetleg további vállalkozásoknak adhat telephelyet, de erre vonatkozóan a pályázatban vállalást
nem tesz a testület.
Felhatalmazták a polgármestert,
hogy gondoskodjon a projektkoncepció pályázati felhívásoknak
megfelelõ elõkészítésérõl, a pályázatok és a szükséges mellékletek
kidolgozásáról. Sikeres részvétel érdekében a rendezési terv módosítását soron kívül elindítják.
TERMÁLTÓ ÉS ÖKOPART
ÜZEMELTETÉSE:
A Termáltó és Ökopart üzemeltetését a jövõben a Gránit Zrt. és a
Karos-Park Kft látja el.
A Karos-Park Kft végzi a zöldte-

ZÁRTKERTI INGATLANOK
TEHERGÉPJÁRMÛVEL TÖRTÉNÕ
MEGKÖZELÍTÉSE:
Zalakaros Város Önkormányzata is észlelte azt a problémát,
amelyet a zártkerti ingatlanok tehergépjármûvel történõ megközelítésének korlátozása (3,5 t súlykorlátozás) okoz a lakosságnak.
Önkormányzatunk törekszik arra, hogy ne akadályozza azon
embereket, akik szorgalmukkal a zártkerti ingatlanaikat mûvelni
szeretnék, ezért figyelembe véve az utak állapotának megóvását
megvizsgáljuk annak lehetõségét, hogy az életvitelszerûen ott
élõk, illetve életvitelszerûen ott gazdálkodók a birtokaik mûvelése érdekében ingatlanaikat tehergépjármûvel korlátozás
nélkül milyen formában közelíthetik meg.
A zártkertek mûvelt állapotának hosszú távú fenntartása érdekében ez közös érdekünk.
Zalakaros Város Önkormányzata

Hamarosan üzembe helyezik a száraz csúszdát,
az üzemeltetés a fürdõ feladata lesz.
rület kezelését és tisztán tartását, illetve gondoskodik a tó élõvilágának megfelelõ szintû gondozásáról,
a növények ápolásáról és a nyilvános illemhely üzemeltetésérõl. A
csúszda a végsõ engedélyének
megérkezését követõen a Gránit
Zrt. üzemeltetésébe kerül; a Zrt. ellátja a tó üzemeltetésének vízjogi
üzemeltetési engedélybõl fakadó
feladatait is.
Fontos, hogy az ökopart látogatása során minden kedves érdeklõdõ tartsa be azokat a szabályokat,
amelyek a tó körüli park nyugodt
felfedezésének zavartalanságát biztosítják,ilyen többek között a kutyák pórázon sétáltatása, vízbe lépés tiltása – hangzott el az ülésen.
HORVÁT-MAGYAR
ITERREG PÁLYÁZATON VALÓ
RÉSZVÉTEL:
A képviselõ-testület a településünk kerékpárút hálózatának bõvítése érdekében horvát-magyar határon átnyúló pályázaton való indu-

lásról döntött, amelyben a horvát
partner Krizevci városa.
ÖSZTÖNDÍJ RENDELET:
Módosította helyi ösztöndíj rendeletét a képviselõ-testület. A rendelet továbbra is a szociális rászorultságot és a tanulmányi eredményt együttesen vizsgálja. A változtatás egyrészt a köznevelési törvény módosításának átvezetése miatt vált szükségessé, mely alapján
2016. szeptember 1-tõl változik a
középiskolai intézményrendszer.
Marad a gimnázium, azonban új
elem a szakgimnázium, és átalakul
a szakközépiskolai és szakiskolai
rendszer. A rendeletben a tanulmányi átlagnál a szakközépiskola illetve szakgimnázium esetén két kategória lesz, 4,5-4,7 tanulmányi átlag
között 7.500,- Ft/hó, 4,7-5 tanulmányi átlag között 10 000 Ft/hó a tanulmányi ösztöndíj, a gimnáziumnál
marad a jelenlegi szabályozás, 4,7-5
tanulmányi átlag esetén az ösztöndíj összege 10 000 Ft/hó.
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Sárkányölõ Szent György, a
rendõrség védõszentjének napján, április 24-én a zalakarosi
rendõrõrs állományának mondott
köszönetet munkájáért Novák Ferenc polgármester. Köszöntõjében úgy fogalmazott: a rendõrök
rendkívül fontos szerepet töltenek be településünk életében, hiszen annak egyik legfontosabb
értéket, a biztonságát adják.

A VIRÁGOS
TELEPÜLÉSÉRT
A Virágos Magyarországért környezetszépítõ versenyre vonatkozó pályázati
felhíváshoz ez évben is csatlakozik városunk, errõl is
döntött többek között a
képviselõ-testület legutóbb.
Zalakaros város elsõ alkalommal 1995-ben kapcsolódott be a településszépítõ
akcióba, azóta minden évben
csatlakozott a „Virágos Magyarországért”
pályázati
programhoz.
A várost több ízben ismerték el oklevéllel és különdíjjal,
1995-ben a Virágos Magyarországért nagydíját kapta meg
településünk ,míg 2002-ben
elnyerte a Magyarország legvirágosabb városa címet.

A védõszent ünnepén
A RENDÕRÖK MUNKÁJÁT KÖSZÖNTÉK MEG
– A közbiztonságnak mérhetõ
gazdasági szerepe van – hangsúlyozta. – Helyi õrsünk eredményesen mûködik,
feltételrendszerét folyamatosan javítjuk. Jól mûködik az iskolarendõr akció,
nyáron a bûnmegelõzési
iroda. A rendõrõrs munkáját
hatékonyan
támogatja és egészíti ki a polgárõr egyesület, illetve a
Zalakaros
Közbiztonságáért
Közhasznú Köza l a p í t v á n y.
Komoly elõrelépést jelentett városunk biztonsági helyzetének javítása terén a térfigyelõ rendszer
kiépítése majd bõvítése, modernizálása. Úgy tapasztaltuk, hogy en-

nek óriási visszatartó ereje van,
ezért jövõre tovább kívánjuk fejleszteni, bõvíteni azt.

Köszönete jeléül szerény vendéglátással és mûsorral kedveskedett a város nevében a rendõrõrs

A polgármester köszönetet
mondott azért a partnerségért,
mely a helyi õrs és a kanizsai valamint megyei kapitányság és az önkormányzat között mûködik.

tagjainak. A mûsorban fellépett az
óvoda Búzavirág csoportja, majd a
polgármester emléklapot nyújtott
át Tóth Árpád volt rendõrõrs parancsnoknak eddigi munkájáért.

Mi lehet helyi érték?
ÖNÁLLÓ BIZOTTSÁG TESZ JAVASLATOT AZ ÉRTÉKTÁRBA KERÜLÉSRÕL
A képviselõ-testület korábban már döntött arról, hogy a
magyar nemzeti értékek és a
hungarikumok
gondozásáról
szóló kormányrendelet kitétele
alapján élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetõségével.
Hogy mi kerüljön be helyi értékeink közé, azzal kapcsolatban a lakosság véleményét is kikérték több
ízben, illetve létrejött a települési
értéktár bizottság is (tagjai Novák
Ferenc polgármester, Klie Zoltán fõépítész, Horváthné Nagy Elvira a
Közösségi Ház és Könyvtár vezetõje), mely a javaslatokat megvizsgálta, illetve maga is tett javaslatot az
értéktárba való felvételre.
A Zalakarosi Értéktár Testület a
helyi értéktárból az alábbiakat javasolta a megyei értéktárba való fel-

vételre: zalakarosi gyógyvíz- és fürdõkultúra, Zalakarosi Borfesztivál, a
Tónai mint helyi borfajta, valamint
a helyi népviselet fejdísze, a gyöngyös necc.
A képviselõ-testület április végi
ülésén önálló napirend keretében
foglalkozott a helyi értéktár testülete munkájával, illetve a bizottság
beszámolójával.
Elhangzott: a felsorolt értékek
megyei értéktárba küldése folyamatban van, egyes értékekhez dokumentumok beszerzése szükséges,
mert csak abban az esetben fogadják el a javaslatokat, ha a megfelelõ
dokumentumok is rendelkezésre állnak az érték mellett. A gyöngyös
necc mellé például csatolni kell a
szakmai zsûri véleményét is. Mindezek mellett a bizottság már megvizsgálta, és a települési értéktárba
való felvételre javasolja a Zalakarosi

Nemzetközi
Sakkfesztivált,
mely
több
mint három
évtizedes
múltra tekint
már vissza, valamint az évtizedes múlttal
re n d e l ke z õ
Tour De Karos
ke r é k p á ro s
versenyt is.
Az elképzelés az, hogy
a Zalakarosi
Értéktár Testülete fórumon
keresztül tájékoztatja a lakosságot az
eddig felvett
értékekrõl.

Helyi értékeink sorába bekerült a gyöngyös necc is.
A képen látható fejdísz Strobl Györgyné munkája.
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Gyermekeink érdekében
BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS -VÉDELMI FELADATOKRÓL
Szakemberek és az önkormányzat összefogásával, komoly munkájával szeretné elérni városunk, hogy mind a Zalakaroson, mind a kistérségben minél problémamentesebben és mind nyugodtabb körülmények között élhessenek és nevelõdhessenek a gyermekek.
Arról, hogy érdekükben mi mindent tettek az elmúlt év során, a
testület elõtt is beszámoltak a feladat ellátásában érintettek.
Ami városunkat, illetve a polgármesteri hivatal munkáját érinti, arról elöljáróban elmondható: a 2470
állandó lakosból 382 kiskorút tart
számon Zalakaros, ebbõl 116 a nem
tanköteles korú, 204 gyermek a 614 éves korosztály tagja, és 62 15-18
évest tartanak számon.
Az önkormányzat rendszeres és
rendkívüli ellátásban részesíti az arra rászoruló gyermekeket és gondoskodik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról.
A jegyzõ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 14 család 26 gyermeke részére állapított meg. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódóan minden évben a
gyermekek után egyszeri kiegészítés is társul augusztus és november
hónapokban.
A települési támogatást létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli
élethelyzetbe került családok, gyermekek esetében állapítják meg, illetve ugyancsak ezen a jogcímen
vehetõ igénybe a iskoláztatási támogatás is. Települési támogatásban tavaly 13 család 18 gyermeke
részesült, számukra összesen 264
ezer forintot utalt ki az önkormányzat.
Babakelengye támogatást 2015ben 11 zalakarosi újszülött szülõje
kapott, az önkormányzat erre a célra 1 millió 155 ezer forintot fordított.
„Hazavárunk” ösztöndíj támogatásra tavaly 4 felsõoktatásban tanuló fiatal nyújtott be kérelmet és
kapott támogatást, e célra 87 ezer
forintot fordított a város.
A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató
fiatalok közül egy jelentkezõt támogattak 2015-ben összesen 556
ezer forinttal.
A napirend keretében a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Központ
gyermekjóléti szolgálata is beszámolt tevékenységérõl. Az írásos

szoruló családok részére eljuttatni
az I. Zalakarosi Jótékonysági Futás
rendezvényt követõen.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2015ben kapcsolat ügyeletet is mûköd-

Az elsõ jótékonysági futáson összegyûlt rengeteg adományt
folyamatosan osztották ki a rászorulók között.
anyag hangsúlyozza: az ellátási területen élõ családok nagy része abszolút és relatív szegénységgel
küzd. (A szolgálathoz tartozik
Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán,
Kisrécse, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand, Zalamerenye, Zalasárszeg, Zalaszabar, Zalaszentjakab
és Zalaújlak – a szerk.). E településeken a családok körében gyakoriak a
gyermeknevelési és beilleszkedési
problémák, a tankötelezettség elmulasztása, az alkoholfogyasztás és
egyéb szenvedélybetegségek, és sajnálatos módon a családon belüli
bántalmazás is.
A szolgálat feladatai között kiemelt helyen a családgondozás állt
az elmúlt év folyamán. A családgondozók a felmerült problémák
megoldása érdekében szükség szerint, az esetben érintett, és elérhetõ
jelzõrendszeri tagokkal az esetet
folyamatosan megbeszélve végezték munkájukat. Városunkat érintõen 10 zalakarosi gyermeket gondozott a szolgálat:
Zábrádi Andrea, a szolgálat
megbízott vezetõje jelezte: a családok számára egész évben juttatnak
az intézményhez érkezõ adományokból. Az adventi idõszakban a
Zalakarosi Futrinkákkal karöltve
szervezett tartós élelmiszer és játékgyûjtés zajlott, melynek során
több mint 100 csomagot tudtak rá-

tetett. Egy gyermek esetében
gyámhatóság, 2 gyermek esetében
bíróság által elrendelve. Mindhárom gyermek zalakarosi illetõségû
volt.
Ez évtõl a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítõ Szolgálat öszszevonásával létrejött a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, mely házi
segítségnyújtás szolgáltatás mellett
a továbbiakban Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulás Szociális Alapellátó Szolgálat mint intézmény kereteiben mûködik. A hatósági eljárással érintett gyermekek ügye a járásközponthoz került, jogszabályi változások következtében, azonban a

szolgálatnak továbbra is jelentõs
szerep jut ezen családok életében.
Havi három alkalommal családlátogatás keretében szociális segítõ tevékenységet végez a családsegítõ
és ellátja az ezzel összefüggõ adminisztratív tevékenységet is.
A szolgálat jelenleg kilenc településen lát el családsegítéssel, gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat: Zalakaros, Zalaszabar,
Zalamerenye,
Gelse,
Kilimán,
Nagyrada, Garabonc, valamint
Gelsesziget és Kacorlak.
A tervek szerint hangsúlyosabb
szerepet kap a jövõben a prevenció, valamint törekednek a jelzõrendszer hatékonyságának további
növelésére, a jelzési kötelezettség
fontosságának és jelentõségének
hangsúlyozására.
A jövõbeni feladatok tekintetében az elõterjesztés úgy fogalmaz:
a gyermekek napközbeni ellátásának törvényben biztosított lehetõségeit szélesebb körben szükséges
lenne kihasználni, különösen a
Többcélú Társulások adta finanszírozás figyelembe vételével, valamint a pályázati lehetõségek felhasználásával.
A rendõrõrs továbbra is folytatja az iskolákban elkezdett és sikeresen folyó D.A.D.A. oktatást, emellett az egy iskola - egy rendõr mozgalomban részt vesznek a szolgálat
kollégái, jellemzõen a területileg illetékes körzeti megbízottak. Ez
utóbbi tevékenységet esetenként
az óvodákra is kiterjesztik.
Pozitív hír, hogy gyermekkorú és
a fiatalkorú bûnelkövetõ a településen nincsen.

Ötvenedik
Ötvenedik alkalommal nyitotta meg a szezonra a kapuit a
Zalakarosi Fürdõ strandja.
Ahogyan az már hagyomány nyá vált, a strand elsõ vendégeit
pezsgõvel fogadta Novák Ferenc
polgármester és Krampek Mihály,
a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója.
Az idei strandnyitó különlegessége volt, hogy azon a
Zalakaros és Puchheim testvérvárosi kapcsolatának 25. évforduló-

ját ünneplõ, jelenleg városunk
vendéglátását élvezõ puchheimi
vendégeket, az Anna Nagel vezette Puchheimi Német-Magyar
Egylet tagjait és a bajor város hivatalos delegációja is részt vett.
Norbert Seidl puchheimi polgármester elismerõ szavakkal
méltatta a fürdõ fél évszázados
múltját, sikereit, s úgy fogalmazott: még sokáig hozzon a létesítmény komoly bevételt és megélhetést Zalakarosnak.
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Ismét felgyorsultak az események
A JÖVÕ SZEZONRA MÁR MÛKÖDTETNI SZERETNÉK AZ ÚJ SZÁLLODÁT
Új, négycsillagos szálloda épül a fürdõ mellett – errõl korábban
már adtunk hírt lapunkban.
Az építkezés gyors ütemben zajlik, az építtetõ – a tiszta magyar
tulajdonú budapesti székhelyû zrt. – a jövõ szezonra már szeretné is
üzembe helyezni a létesítményt. Annak ellenére, hogy az események
jelenleg erõsen felgyorsultak, rögös út vezetett az építkezésig; a szálak egészen a ’90-es évek végéig nyúlnak vissza.
– A ’90-es évek végét a fürdõ
részérõl turisztikai szemléletváltás, illetve pozíciói újbóli meghatározásának igénye jellemezte. A
város vezetése elfogadta a fürdõ
javaslatára, hogy a fürdõ középtávú stratégiájában szálláskapacitás
fejlesztés, konkrétan egy magasabb kategóriájú szálloda és egy
kedvezõbb árfekvésû kemping
építése, kialakítása történjen meg
– elevenítette fel a döntés hátterét
Horváth Vencel képviselõ, a gazdasági és városfejlesztési bizottság elnöke, aki az elõkészítési munkákban korábban a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. vezérigazgatójaként vett részt.
Mint mondta: sem akkor, sem
azóta egyetlen városvezetés sem
kérdõjelezte meg a szállodaépítés
fontosságát, mégpedig azért nem,
mert annak célja egyértelmûen a
fürdõ forgalomnövelése és stabilitása volt.
– A szállodát már akkor is a
fürdõ melletti területen képzeltük el, mégpedig úgy, hogy annak
minden gyógy-és wellness szolgáltatása a fürdõhöz legyen köthetõ.
Azaz a szálló majdani vendégei
egy összekötõ folyosón át tudjanak sétálni a fürdõbe, és az ott kínált szolgáltatásokat, attrakciókat
vegyék igénybe, ugyanúgy, ahogyan például a Freya esetében teszik most is.

Az is biztos volt már akkor,
hogy egy ilyen építést önerõbõl
sem a fürdõ, sem pedig az önkormányzat nem tud megvalósítani.
Ha hitelt vesz fel akár a fürdõ,
akár a város, akkor pedig az alaptevékenységek fejlesztése lassult
volna erõteljesen.
Horváth Vencel azt is elmondta: már a kezdetektõl két céget
bíztak meg tervek kidolgozásával
és vállalkozó bevonásával. 2007ben felgyorsulni látszottak az események, mivel az egyik cég kapcsolatot tudott teremteni az építtetõ Zrt-vel (õk mûködtetik
egyébként a sárvári Park Inn hotelt, illetve Budapesten is szállodájuk készült tavaly – a szerk.), akikkel megegyezés is született 2008ban. A fürdõ ekkor ezzel párhuzamosan kidolgozta rekonstrukciós
programját, azzal a nem titkolt
céllal, hogy a felújítások, a fogadóépület és az építeni kívánt szálloda kínálata és igénye találkozzék egymással, azok idõben egyszerre készülenek el. A fürdõ részérõl például fejlesztésként szerepelt az élményfürdõ pihenõterének bõvítése, átalakítása, éppen
azért, hogy az a leendõ szálloda
vendégkörének fogadására is alkalmassá váljon.
– A 2008-as gazdasági válság
azonban megakasztotta a szálloda-

Gyors ütemben épül az új szálloda.

Az épülõ hotel látványterve. Átadás a jövõ szezonra várható.
építés folyamatát, függetlenül attól, hogy a fürdõ elkészítette a saját projektjét 2011-re. A befektetõk akkor nem vállalták be a kivitelezést, és nem akadt olyan új be-

strandi szezonnyitó

fektetõ sem, aki a projektet tovább vitte volna. A fürdõ így várakozó álláspontra helyezkedett.
Az elmúlt évben sikerült a befektetõknek hitelt kapni, így kezdhette el aztán a társaság az építkezést.
Az új létesítmény 70–100 munkahelyet generál az itt élõk és a
környezõ települések lakói részére, valamint a városnak természetesen idegenforgalmi-, iparûzésiés építményadóval gyarapítja a
költségvetését. Kétségtelen, hogy
a már meglévõ szállodákra is kis
mértékben hatással lesz az új építkezés, azaz várható a vendégkör
egy részének átpártolása, ugyanakkor a „vendég kegyeiért” mindenkit erõfeszítésekre is késztet,
úgy a fürdõt, mind a szállodákat,
mind a piaci megjelenésben, mind
a fejlesztések, felújítások tekintetében – fejtette ki a bizottsági elnök.
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Koraszülött gyermekek támogatását vállalták
Fantasztikus élményben lehetett részük azoknak a zalakarosiaknak, akik a Koraszülöttmentõ
és Gyermek-intenzív Alapítvány
felhívására részt vettek az alapítvány kuratóriuma futókkal, futóegyesületekkel, önkormányzatokkal, sok-sok támogatóval összefogva szervezett jótékonysági
futásán május 8-án.
A futással a koraszülötteket kívánták segíteni, a nevezési díjak
minden forintja az alapítvány pénzét gyarapítja.
A Zalaegerszegtõl Keszthelyig
húzódó, 50 kilométeres távot egyé-

nileg és váltóban is lefuthatták a
nevezõk. A Karos Sprint Úszóklub
hét fõs, gyermekekbõl álló csapattal nevezett, váltójuk különlegessé-

kis szívdobbanás, majd csecsemõsírás, illetve az azt követõ szirénahangra rajtoltak el a résztvevõk Zalaegerszegrõl, hogy aztán a megle-

FUTÁSSAL SEGÍTETTEK
gét adta többek között, hogy õk
voltak a legtöbb fiatalt felvonultató
csapat, s a nevezõk között három
fiatalember koraszülöttként jött világra. A futásra a Zalakarosi Futrinkák is neveztek, kétszer három fõs
csapattal.
Tíz szívdobbanás után sír fel az
újszülött baba, s pontosan tíz apró

hetõsen kemény, több helyütt 300
méteres szintemelkedéssel, hegyen-völgyön, erdõkön át húzódó
terepen át fussanak be Keszthelyre.
A résztvevõk váltóhelyszínként
érintették Nemesapáti, Bezeréd,
Kallosd, Kehidakustány, Nemesbük
településeket, valamint a hévízi tófürdõt és a keszthelyi kastélyparkot

A mi szemetünk, de õk szedték
Városunk ez évben is csatlakozott a Te szedd! országos akcióhoz, melynek keretében a
Karos-Park Kft. munkatársai és a
Móra-iskola felsõsei a Tulipán
utca melletti erdõsávot tisztították meg a lerakott szeméttõl.
A szerzett tapasztalatokat
Csöndör Kamilla és Molnár Tün-

de, a Móra-iskola 8, osztályos
diákjai az alábbiakban foglalták
össze:
– Mielõtt elkezdtük volna a
munkát, a Karos-Park Kft, képviselõje és Bognár Ottó, a polgármesteri hivatal munkatársa
tájékoztattak bennünket a legfontosabb balesetvédelmi sza-

bályokról és kaptunk megfelelõ felszerelést: gumikesztyût,
szemeteszsákot és kullancsirtót.
Az erdõ szélén rengeteg szemét fogadott bennünket; a
rozsdás lábasokon át a jobb napokat látott cipõkig, amelyek
csak a felszedésre vártak. A
munkamegosztásnak és a jó
hangulatnak köszönhetõen hamar összegyûjtöttünk rengeteg
zsák hulladékot. A végére kellemesen elfáradt mindenki. Ám
igazán megérte, hiszen tisztábbá tettük, akár egy kicsivel is
környezetünket, Földünket.
Biczó Tamás, a Karos-Park
Kft. ügyvezetõje elmondta:
négy köbméter szemetet gyûjtöttek össze a gyerekek segítségével, akiknek munkáját ezúton is köszönik.

is, ahol frissítõpontok és szurkolók
várták õket.
A jelen futás jelképes is volt: a
Koraszülöttmentõ
és
Gyermekintenzív Alapítvány mentõautója rendszeresen járja Zala
megyét, néha annak határait is átlépve, hogy koraszülötteket mentsen. A Zalaegerszeget Keszthellyel
összekötõ futással a mentõautó által megtett távokat szimbolizálták
a futók, az önkéntes segítõk és a
nézõk a pálya teljes, mintegy 50
km-es hosszában.
Részt vett a futásban dr. Velkey
György, a Bethesda Gyermekkórház
fõigazgatója, dr. Zacher Gábor fõorvos, toxikológus, a Honvédkórház
sürgõsségi osztályának vezetõje,
Ivan Cudin (Olaszország), a 24 órás
futás Európa-bajnoka és Makai Viktória, az Év Ultrafutója 2015-ben, a
100 km-es és a 24 órás ultrafutás
magyar bajnoka , két újszülött, köztük egy kis súlyú koraszülött örökbefogadója.
E nem mindennapi versenyt a
karosiak sikerrel zárták, a fiatalok
csapata a csapatok között második
helyen futott be, ami hatalmas dicsõség a felnõtt futók közötti versengésben. A csapat tagjai: Bertók
Olivér, Szörcsök Martin, Novák Lázár, Novák Máté, Marton Bálint,
Strobl Ábel, Strobl Áron. Köszönet
illeti a kerékpáros kíséretre vállalkozó Szörcsökné Tóth Bernadettet és
Egry Milénát, valamint a Futrinkák
(Józsa Zsanett, Józsa Attila, Hegyi
Mónika, Vörös Bernadett, Léránt
Brigitta, Antal Anita) kíséretét és
szállítását végzõ Kovács Zoltánt és
Strobl Gábort, illetve a Zalakaros
Sportjáért Alapítványt és a város
önkormányzatát a gyermekek futásának támogatásáért.
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Huszonöt éves barátság
PUCHHEIM ÉS ZALAKAROS EGYÜTT ÜNNEPEL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Norbert Seidl, Puchheim polgármestere kiemelte: a két nép
történelme sok közös vonást, rengeteg párhuzamot mutat, s komoly fordulópontok során találkozott is. Ezek között kiemelte a
’89-es határnyitást, valamint az Európai Unióhoz csatlakozást.
A testvérvárosi kapcsolat aláírása óta pedig baráti kötelékek
fûzik össze a bajorokat és a magyarokat, s nagyon örül annak,
hogy Zalakaroson ezt egy szoborkompozíció (Szent István és Gizella szobra) is szimbolizálja.
– Hazánk fõvárosáig, Berlinig
is hosszabb utat kell megtennünk, és utaznunk kell akkor is,
amikor ide, Zalakarosra jövünk.
Berlinben ismerõsöket, honfitársakat találok. Zalakaroson barátokat – emelte ki a kapcsolatok lényegét beszédében, hangsúlyozva: együttmûködésre, sokoldalúságra, toleranciára épült a két település kapcsolata, mely példaként
szolgálhat mindenki számára.
– Nekünk, karosiaknak ez a
két és fél évtized rengeteg élményt és barátságot, szakmaiságot adott, melyet ezúton is köszönünk, ahogyan azt a sok támogatást is, melynek felhasználásával pozitív folyamatokat tudtunk elindítani, szép dolgokat
megvalósítani. Nem lehet azonban szétválasztani a hivatalos
kapcsolatokat és a rájuk épülõ civil tevékenységet, ugyanis azok

összefonódtak, szerves egységet
alkotnak – jelezte ünnepi beszédében Novák Ferenc polgármester, hozzátéve: a kapcsolatok ápolásában oroszlánrészt vállalt a

ért és tartalommal való megtöltéséért, a beszédeket követõen pedig a
két jelenlegi polgármester aláírta az
együttmûködés megújításáról szóló
dokumentumot.

Egymás kölcsönös megajándékozását követõen ünnepi vacsorával zárult az est, melyen fellépett
a Bottal-fogó együttes, valamint
operett mûsorral is kedveskedtek

Puchheimi vendégeink a város új büszkeségével, a termáltó és ökopart beruházással is megismerkedtek.
puchheimi Német–Magyar Egylet.
Mint mondta: intenzív együttmûködésrõl beszélhetünk a két
város esetében, nemcsak a polgárok, de a szakmai csoportok (óvoda, hivatal, iskola) és a mûvészeti
csoportok esetében is.
Novák Ferenc az ünnepségen
köszönetet mondott az elõzõ puchheimi és zalakarosi polgármesternek is az együttmûködés elindításá-

A kapcsolat erõsségét, tartósságát jelzi a közösen elültettt tölgyfa.

A vendégek tiszteletére a Móra-iskola diákjai és a zeneiskola növendékei adtak mûsort, majd Anna Nagel, a Német-Magyar Egylet
vezetõje is méltatta a baráti kapcsolatot, és az egylet ajándékaként 500 eurós támogatást nyújtott át Grófné Csatos Andreának,
a Zalakarosi Kulturális Egyesület
vezetõjének kulturális céljaik megvalósítására.

a vendégeknek.
A jubileum tiszteletére a termáltó melletti parkban faültetésre
is sor került az ünnep délelõttjén.
A német és magyar vendégek
tölgyfa ültetésével kívánták szimbolizálni a kapcsolat erõsségét és
tartósságát, a facsemete mellett
pedig emlékkövet helyeztek el,
mely minden látogató számára jelzi a fa különleges, egyedi értékét.

Kovács Luca és Horváth Tamara klarinét elõadása az ünnepségen.
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VERSENYEREDMÉNYEK
Bárczi Géza Anyanyelvi
Verseny Megyei Döntõ
Csöndör Kamilla, 8. osztály
3. helyezés,
Molnár Attila, 7. osztály
9. helyezés,
Farkas Abigél, 5. osztály
8. helyezés,
Horváth Kornél, 5. osztály
11. helyezés.
Felkészítõ tanár: Bakonyi Rita
Kõrösi Csoma Sándor
szövegértõ megyei verseny
Nagy Julianna, 3. osztály
3. helyezés
Felkészítõ tanár: Hohl Lászlóné
Horváth Kornél, 5. osztály
1. helyezés
Felkészítõ tanár: Bakonyi Rita
Czimondor Anna 2. osztályos
tanuló a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI
névadásának 20. évfordulója
alkalmából meghirdetett rajzpályázaton 2. helyezést ért el.
Felkészítõ tanár: Baloghné
Lengyel Éva

Tanszaki
fúvóskoncert
A könnyed matinékoncert egyéni produkciókkal kezdõdött. Sok nehéz, ám szép mûvet
hallhattunk, melyeket az újonc zenészpalánták
is profik módjára adtak elõ.
Kisebb hibák és a kottaállvány szétesése ellenére igazán egyben volt minden darab.
A
koncert
csúcspontja
a
Karos
Fúvósegyüttes mûsora volt. Az elõadott zeneszámok közül a legtöbbet most játszották elõször közönség elõtt. Ezért is lehetett még nagyobb számukra a dicsõség, ugyanis a nézõk kitörõ örömmel és tapsviharral fogadták õket.
Reméljük, nemsokára újra hallhatjuk majd
kedvenc fúvósainkat!
Csöndör Kamilla
8. osztály

A Tánc Világnapján
A Tánc Világnapja alkalmából, csaknem nyolcszáz táncos részvételével rendeztek felvonulást
Nagykanizsán, a KanizsaFest 4. napján.
A táncosok az Eraklin Táncklub felhívására érkeztek a megyei jogú városba, s büszkék lehetünk
rá, hogy közöttük Zalakaros hagyományõrzõi is helyet kaptak: a Rügyecske és a Gyöngyvirág Táncegyüttes ifjú táncosai mutatkoztak be a közönség
elõtt ezen a napon.
A látványos menet végighaladt a városon, feldíszített kamionok, samba táncosok, dobosok, csaknem
800 résztvevõ vonult az Erzsébet térig. Idõközben
megálltak, hogy ízelítõt adjanak saját stílusukból, a
felvonulás össztánccal ért véget a város szívében.

„Sokat tud az én kezem”
megyei rajzverseny
Nívódíjat kapott: Horváth
Dominik 1. osztályos tanuló
Felkészítõ tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina

A tavasz sok kellemes programot hozott az Ezüst Klub tagságának. A tagok nagy lelkesedéssel
folytatják a 15 éve megkezdett
munkájukat, a klub fennállásának
jeles évfordulóját december 15-én
ünnepeljük.
A tavasz egyik kedvenc programja volt a Nõnap, Férfinap. Egyedülálló tevékenysége a klubnak a
férfiakkal megosztott Nõnap, kölcsönös köszöntéssel, ünnepléssel,
ajándékozással.
A hagyományos húsvéti klubnap
is a szokott módon versekkel, beszéddel, sonkás-tojásos vendégléssel történt.
Volt egy nosztalgia klubnapunk
is, régi szereplések megtekintése videón. Kellemes volt a 10-15 éve látottakat újra megtekinteni. A Költészet Napját is ünnepeltük teadélután keretében. Bárki elmondhatta
kedvenc versét, énekét.

Az Ezüst Klub krónikája
Vidám vetélkedõ zajlott az egyik
áprilisi klubnapon két négyfõs csapat részvételével. Májusi elsõ programunk volt a hangulatos dottós
kisvonatozás a merenyei felújított
malomhoz. Az elsõ félévünket júniusban kirándulással zárjuk, a sümegi Hotel Kapitány igénybevételével.
Eztán már csak a szokásos, program nélküli összejövetelek következnek kéthetente szerdánként. S
nyáron jönnek a városi rendezvények, ahol a tagság újfent találkozhat, s számos rendezvényen a klub
dalárdista tagjai is fellépnek.
Kívánunk mindenkinek kellemes, élménydús, szép nyarat, jó
szórakozást, kikapcsolódást!
Az Ezüst Klubosok nevében
Pataki Jánosné
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Májusfát állítottak

TÁMOGATÁSOK
– TÉTELESEN

Régi hagyományt elevenített fel
Zalakaros a májusfa állítással április
utolsó napján.
A Gyógyfürdõ téren helyi fiatalok közremûködésével került a he-

A Nonprofit Szervezetek
által benyújtott pályázatok
alapján az alábbi összegek
kerültek megállapításra számukra támogatásként:

lyére a májusfa, a gyerekek, vendégek díszítették annak ágait.
A sikeres májusfaállítást koccintással és tánccal ünnepelték aztán,
a mûsorban és a kínálgatásban a

Felülrõl
Pünkösd közeledtével érdemes szembe nézni olyan
kérdésekkel, amelyek foglalkoztatják a mai kor emberét is! Ilyen az újjászületés, mely a keresztyén
hitnek fontos alappillére. A profán életben is
használjuk a kifejezést,
amikor valaki túlél egy
tragédiát: újjászületik,
bár errõl tudjuk, hogy
átvitt értelemben használjuk. Többen gondolhatnak a lélekvándorlás alapján az új testben való újjászületésre
is, de ez keresztyén hitünkkel összeegyeztethetetlen.
A Bibliában, az Újszövetségben az újjászületés nem azt jelenti, hogy újra születni,
hanem – az eredeti gö-

Zöld Ág Táncegyüttes mûködött
közre.
A majálisi hangulatot a borházak kínálata és a kézmûvesek
kirakodóvására emelte.

rög szöveg szerint – felülrõl születni. Jézus mondja:
„Szükség néktek felülrõl születni”. Csakis felülrõl lehet
újonnan születni, az égbõl küldött Lélek által. „Amikor
pedig eljött a pünkösd napja… szélrohamhoz hasonló
zúgás támadt az égbõl (felülrõl)… mindnyájan megteltek Szentlélekkel.” (ApCsel 2,1-4) Sokan az ott levõk
közül megtértek, megkeresztelkedtek Jézus Krisztus
nevében a bûnök bocsánatára, és megkapták a Szentlélek ajándékát.
Isten tehát más utat
mutat, amely ebben az
egyetlen szóban van,
hogy: felülrõl. Nem belülrõl, mint ahogy nagyon sok vallás, eszme,
gondolat hirdeti: valósítsd meg önmagad,
légy istenné, hiszen
minden benned van
ehhez.
Ezt a lelki, felülrõl
való újjászületést végezze el bennünk a mi
Urunk!
Áldott pünkösdi ünnepeket kívánok minden Olvasónak!
Kovács István református lelkipásztor

– Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány:
..............................6.500.000 Ft
– Kanizsa Diákkosárlabda Klub:
................................300.000 Ft
– Karos Sprint Úszóklub:
..............................1.700.000 Ft
– Zalakaros és Térsége SE:
..............................1.867.000 Ft
– Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület:
................................400.000 Ft
– Kanizsa Lovasklub Sportegyesület: ............152.000 Ft
– Ezüst Klub: ..........350.000 Ft
– Bottal Fogó Néptánc-csoport: ....................250.000 Ft
– Dalárda-Vegyeskar:
................................350.000 Ft
– Rügyecske Táncegyüttes:
..................................159.000 Ft
– Óvodai Búzavirág csoport:
..................................30.000 Ft
– Gyöngyvirág népi gyerekjáték csoport: ..........12.000 Ft
– Zöld Ág néptánc-csoport:
................................250.000 Ft
– Zalakarosi Nõi Kar:
................................300.000 Ft
– Karos Fúvós együttes:
................................480.000 Ft
– Önkéntes Tûzoltóegyesület
Zalakaros: ............250.000 Ft
– Zalakaros Új Templomáért
Közalapítvány: ..800.000 Ft
– Polgárõr Egyesület:
................................200.000 Ft
– Zalakaros Közbiztonságáért
Közalapítvány: ..400.000 Ft
– Zalakaros Kulturális Egyesület: ........................100.000 Ft
– EUROHÁZ 2000 Egyesület:
..................................50.000 Ft
– Zala Megyei önkormányzat
(Zalavári történelmi emlékpark mûk.i támogatása):
..................................150.000 Ft
Összesen:............15.050.000 Ft
Valamint a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványának ezen felül további 2,3
millió Ft-os támogatást biztosít az önkormányzat, melyet a
TAO pályázathoz szükséges
önrész biztosításához használhatnak fel, mely pályázat keretében valósul meg az iskolai
tornaterem ablakainak cseréje.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
AZ ERDÕ- ÉS SZABADTÉRI TÜZEK
MEGELÕZÉSÉRE
Az enyhébb tavaszi idõjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkezõ tüzek
megelõzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz, különösen erõs szél
esetén. A szabadtéri tûzesetek keletkezésének fõ oka az emberi
gondatlanság. A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben,
ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival.
A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti
hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak
a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi
hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti
grillezés és a tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete
mellett.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és
minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tûz könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentõ, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tûz kockázata jelentõsen függ az idõjárási viszonyoktól, a száraz és szeles idõjárás elõsegíti a tûz kialakulását, továbbterjedését. Erdõtûz-veszélyes idõszakban országos szinten a
vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tûzgyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett területen akkor is tilos a tûzgyújtás – beleértve a kijelölt tûzrakóhelyeket is –,
ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérõ vagy
hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság és a tûzvédelmi
hatóság bírságot szabhat ki.
Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait
(http://www.katasztrofavedelem.hu, http://…..katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthetõek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_vide
o_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_vide
o_index2&vid=32

Idén is gyûjthetjük
Idén is indít a lakosság körében parlagfû gyûjtési akciót az önkormányzat. A legtöbb gyökeres gyomnövényt leadók jutalmazására
35.000 forintot biztosítanak, melyet ajándékutalványok formájában
osztanak majd ki az akció lezárását követõen.
A testület célul tûzte ki, hogy
továbbfejleszti a parlagfû mentesítésben érintettek együttmûködési
formáit, egyeztetve a településfejlesztési osztály, a település gondnokság, a Zala Megyei Kormányhivatal és a helyi civil szervezetek
képviselõivel.

A gyûjtési akcióba a Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatalt és
más közintézményeket is bevonnak, a lakosság nagyobb mértékû
bevonása érdekében pedig jelentõsebb propagandát kívánnak folytatni.

STRAND NYITVATARTÁS
Április 30-tól a következõ medencék üzemelnek (9.00–19.00)
• Sportmedence
• III-as számú strandi gyógyvizes medence
• IV. számú termálvizes medence
• V. számú családi medence
Április 30-tól a Dísz tér felõli strandbejárat, valamint a strandi öltözõk is üzemelnek.
Májusban a Vízipók-Csodapók Gyermekvilág, a hullám medence
és a családi csúszdapark nem üzemel. A Vízipók-Csodapók Gyermekvilág elõreláthatólag június elsõ hétvégéjétõl üzemel, idõjárástól függõen.
Májusban a Neckermann Lollo & Bernie Kids Club kuckó (strandi
játszóház) jó idõ esetén hétvégente nyitva tart.
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Jeles évfordulóhoz érkezett a
Tour de Zalakaros országúti kerékpáros rendezvény. Éppen tizedik alkalommal állhatnak rajthoz
a bringázás szerelmesei városunkban, hogy aztán megtegyék
a családi 33 km-es, vagy épp a 60,
illetve 127 km-es kerékpáros távokat.
A versenyekre június 19-én kerül
sor, a bringásokat azonban már az
azt megelõzõ napon is várják.
A szombaton érkezõk aznap
délután részt vehetnek például egy
ingyenes Kis-Balaton bemelegítõ
túrán, este pedig összemérhetik
gyorsaságukat egymással, hiszen
egy sprintversenyt szerveznek
amatõröknek városunk fõutcáján
400 méteres távon.
A kiemelt események természetesen vasárnap zajlanak: a csak túrázni vágyók és a családok bejárhatják a környéket saját tempóban
a 33 kilométeres Karos Spa Kis-Balaton Családi túrán és a 66 kilométeres Zobori KalandoZoo Teljesít-

Ismét indul a Tour de Zalakaros
BRINGÁSOK ÖZÖNLIK EL A VÁROST
ménytúrán, vagy
versenyzõként a
127 kilométer távú Bianchi Zalakaros Maratonon.
További részletek és regisztráció
a MAPEI Tour de
Zalakaros honlapján: www.tourdezalakaros.hu
Mindenkit
szertettel
vár
Zalakaros Város
Önkormányzata
és a TEKER Egyesület nevében a
szervezõ Vuelta
Sportiroda.

Sportprogramok
Sportprogramme
2016. május 17. (kedd), 15.30
NEMZETI BOR MARATON
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér. Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai Egyesület,
Sportszervezõ; +36 30 227 3223
2016. május 21. (szombat),10.00
SZENT ORBÁN NAP
Zalakaros, Orbán szobor. Szervezõ:
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
2016. május 21. (szombat) 9.00
SZENT ORBÁN TELJESÍTMÉNY- ÉS
GYALOGTÚRA
Zalakaros–Zalamerenye–Orosztony
–Zalakaros; Gyülekezõ a Kertmozinál. Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai
Egyesület, Sportszervezõ; +36 30
227 3223
2016. május 27–június 4.
XXXV. NEMZETKÖZI SAKKFESZTIVÁL
Zalakaros: Hotel Karos Spa, Móra
Ferenc Általános Iskola. Szervezõ:
Zalakarosi Turisztikai Egyesület,
Sportszervezõ; +36 30 227 3223
2016. május 28. (szombat), 18.00
TÉRZENE – KAROS FÚVÓSEGYÜTTES
Zalakaros, Termál tó. Szervezõ: Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
2016. május 29. (vasárnap), 09.00
(rossz idõ esetén 2016. június 5.
vasárnap 09.00) GYERMEKNAP
Zalakaros, Sportcentrum
Szervezõ: Zalakarosi Közösségi Ház
és Könyvtár

17. Mai 2016 (Dienstag) 15.30
NATIONALE WEIN MARATHON
Zalakaros, Gyógyfürdõ Platz. Organisator: Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Sportveranstalter; +36 30 227 3223
21. Mai 2016 (Samstag) 10.00
TAG „SZENT ORBÁN”
Zalakaros, Statue Szent Orbán
Organisator: Zalakaroser Kulturhaus und Bibliothek
21. Mai 2016 (Samstag) 9.00
SZENT ORBÁN LEISTUNG WANDERUNG
Zalakaros–Zalamerenye–Orosztony
–Zalakaros; Treffpunkt: Freilichtkino. Organisator: Zalakarosi Turisztikai Egyesület, Sportveranstalter;
+36 30 227 3223
27. Mai – 4. Juni 2016
XXXV. INTERNATIONALE
SCHACHTURNIER
Zalakaros: Hotel Karos Spa, Móra
Ferenc Grundschule. Organisator:
Zalakarosi Turisztikai Egyesület,
Sportveranstalter; +36 30 227 3223
28. Mai 2016 (Samstag) 18.00 AUFTRITT
VON „KAROS” BLAS-KAPELLE Zalakaros, Thermalsee und Ökoufer, Org.:
Zalakaroser Kulturhaus und Bibliothek
29. Mai 2016 (Sonntag) 09:00
(bei schlechtem Wetter: 5. Juni
2016 Sonntag 09.00) KINDERTAG
Zalakaros, Sportcentrum
Szervezõ: Zalakaroser Kulturhaus
und Bibliothek

NEMZETKÖZI SAKKFESZTIVÁL
Immár 35. alkalommal ad otthont városunk 2016. május 27- június 4.
között a Zalakaros Kupa Nemzetközi Sakkfesztiválnak, ami nyílt magyar
egyben. Lapunkat Horváth Tamás szakmai fõigazgató tájékoztatta.
Horváth Tamás elmondta, hogy az idei évben elõször 3 csoportban rendezik meg a versenyt. A korábbi években megszokott „A” és
„B” csoport mellett az idén „C” csoport is meghirdetésre került, mely
csoport a gyerekek, illetve az amatõr sakkozók részére biztosít versenyzési lehetõséget.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a verseny két helyszínen kerül lebonyolításra. A Hotel Karos Spa konferenciatermében a 2300 élõpontszám feletti versenyzõk („A” csoport) ülnek asztalhoz, míg a Móra
Ferenc Általános Iskola tornatermében a „B” és „C” csoport küzdhetnek. A Magyar Sakkszövetség, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület és
Zalakaros Város Önkormányzata által megrendezett fesztiválra a
szervezõk minden eddiginél nagyobb mezõnyt várnak, hisz három
héttel a verseny kezdete elõtt is már több mint 250 nevezés érkezett.
Szinte egész Európa képviselteti magát, de érkezett nevezés Izraelbõl, Indiából, az USA-ból és Kanadából is. Természetesen a hazai sakk
élmezõny is asztalhoz ül városunkban. A fõigazgató érdekességként
kiemelte a nevezõk közül az indiai Harika Dronavalli nagymesternõt,
aki legutóbb a Világkupán ért el III. helyezést, s így a világ harmadik
legjobb nõi sakkozójának számít. Európai viszonylatban is az egyik
szakmailag legrangosabb verseny lett a Zalakarosi Sakkfesztivál, amit
az is mutat, hogy már most 30 felett van a nevezett nemzetközi
nagymesterek száma. A verseny rangját jelzi az összdíjazás is, ami az
idén 5.000.000 forint. A verseny lebonyolítása 9 fordulós svájci rendszerû, a FIDE szabályai szerint, a fordulók minden nap 15 órakor kezdõdnek az utolsó kivételével, amelynek kezdési idõpontja 10 óra.
A fõverseny mellett természetesen megrendezésre kerülnek a
sakk népszerûsítését szolgáló rendezvények, így például május 31-én
a fürdõn élõsakk bemutató lesz, míg az iskolában a gyerekek részére szimultán lesz egy nagymesterrel.
A szervezõk ezúton is köszönik Zalakaros Város Önkormányzatának, a Zalakarosi Turisztikai Egyesületnek és minden támogatónak
azt a segítséget, támogatást, mellyel hozzájárulnak e verseny színvonalas megrendezéséhez. Reméljük, hogy az idei verseny is beváltja a
hozzá fûzõdõ reményeket és a korábbi évekhez hasonló, színvonalas
verseny keretén belül találkozhattunk ismét a versenyzõkkel.
– bognár –
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FELHÍVÁS!
TISZTELT MAGÁNSZÁLLÁSADÓ!
Ezúton szeretnénk informálni, hogy mind a zalakaros.hu
weboldal, mind a szállásfoglaló rendszerünk megújul. A jövõben lényegesen több forrást és energiát szánunk értékesítés
támogató marketingre, amivel a weboldalunkat fogjuk népszerûsíteni.
Amennyiben részletesebb tájékoztatást szeretne az új
zalakaros.hu honlapon való megjelenésrõl, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetõségek valamelyikén.

Tourinform Iroda
Zalakaros
8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ
tér 10.
+36 93 340 421
zalakaros@
tourinform.hu

Szent Orbán nap
St. Urban Fest
2016. május 21. szombat 10 óra
Helyszín: Szent Orbán út, Szent Orbán
szobor, Szent Orbán Borozó
PROGRAM:
10.00: Szent Orbán szobor megáldása/
Segnung der Statue von St. Urban
Kulturális program/Kulturelles Program
• Dalárda – Vegyeskar
17.00: Orbán Bál a Szent Orbán borozóban/
Ball in der Weinstube zum St.
Urban

Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt!
Wir warten auf Sie!

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

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

