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Megújul a gyógycentrum
FELÚJÍTJÁK A FÜRDŐ 1992-BEN ÁTADOTT GYÓGYCENTRUMÁT
Ezt Cziráki László, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója jelentette be a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.
A teljes rekonstrukció október elsején indul, a közbeszerzési
eljárást követően a kivitelezési munkákat a Szabadics Zrt. végzi.

idén augusztusig 169 millió forint
volt, ez meghaladja a három évvel
ezelőtti éves bevételt.
Hangsúlyozta ugyanakkor:
nemcsak a fürdő, de ezzel párhu-

zamosan a város is fejlődik, hiszen
hamarosan indulhat az egymilliárd forint értékű gyógyhelyfejlesztési projekt, emellett bővül a
Civil Ház, napkollektoros beruhá-

A felújítás során új tetőszerkezetet kap az épület, megújulnak a
nyílászárók, a fogadótér, új burkolatot kap az egész helyiség, megújul az épületgépészet és a vizesblokk is, és új kerítést kap a
létesítmény.
A vezérigazgató bejelentette
azt is: méltó születésnapi ajándék
(szeptember 5-én nyitott a fürdő
51 évvel ezelőtt), hogy az Év Fürdője szavazáson második helyen
végzett a Zalakarosi Fürdő, mely
eddig a negyedik helyen „tartotta
magát”. Nem titkolt cél – mutatott rá –, hogy a jövő év végéig az
Európai Fürdőszövetség (ESPA)
EuropeSpa Med ötcsillagos minősítését szerezzék meg.
Novák Ferenc polgármester
amellett, hogy a fürdő jeles fejlesztéseit, évfordulóit idézte, elmondta: tavaly több mint 654
ezer látogatója volt a zalakarosi
fürdőkomplexumnak, idén pedig
mintegy 10 százalékos növekedést
regisztráltak mostanáig, a város
idegenforgalmi adóbevételei pedig 15 százalékkal nőttek. Utóbbi
zások indulnak, kerékpárutak épülnek,
és
a
belterületi utak javítására is fordíthatnak pénzt.
Míg a város beruházásainak nagy
része pályázatokból történik, a fürdő a gyógycentrum
felújítását saját forrásból finanszírozza, a munkálatok
nettó 642 millió
forintba kerülnek.
A felújítás jövő évben lesz készen.
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Fűtési költségtérítés igényelhető
EGYSZERI TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST NYÚJTANAK
Megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.)
Korm. határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek.
A természetbeni támogatás forrásbiztosításához felmérést végeznek a kormányhivatalok a
nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtő
háztartások településenkénti számáról, amelyet
a Statisztikai Hivatal ellenőriz.
A Kormány a felmérés keretében lehetővé
teszi, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban

nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 2018. október 15-ig bejelentsék igényüket. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási időben. A nyomtatvány a Hivatal
honlapjáról is letölthető.
Az önkormányzatok összesítik és haladéktalanul továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a határozat értelmében
a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.
§ (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózko-

FIGYELEM! EBOLTÁS!
Értesítjük az ebtartókat, hogy ZALAKAROS városban
2018. szeptember 24-én (hétfő) 7.00 órától 8.00 óráig
kerül sor az EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.
Az oltás helye: TŰZOLTÓSÁG UDVARA, Zalakaros Jegenye sor 8.
Díja – helyszínen: ..........................................................................4.500 Ft/eb
Háznál történő oltás: október 15-ig: .......................................5.500 Ft/eb
Háznál történő oltás: október 15-e után: .5.500 Ft + kiszállási díj/eb
Kisállat Egészségügyi Könyv díja: ............................................1.000 Ft/db
Chippelés díja: ................................................................................4.500 Ft/eb
KÉRJÜK, HOGY AZ EB OLTÁSI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
36. § (9) bekezdése alapján:
(9) A kertes mezőgazdasági területen kerítést és közműépítményt elhelyezni az út tengelyétől számított 4 méteren, gazdasági épületet pedig az út tengelyétől számított 8 méteren túl
lehet.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat,
hogy a zártkerti ingatlanjaik utcafronti kerítéseit a rendeletnek
megfelelően szíveskedjenek elhelyezni, illetve átépíteni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcafronti kerítések létesítése,
annak átépítése csak településképi bejelentést követően kerülhet
sor. Azon kerítések esetén, melyek településképi bejelentés nélkül épülnek (épültek), Hivatalunk kötelezési eljárást kezdeményez a tulajdonossal szemben, melynek eredménye bontás, illetve bírság is lehet.
		
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

dási hellyel rendelkező személyek közössége
értendő,
b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült,
c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra
vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb,
például a szállítási, darabolási költségeket.
A helyi önkormányzatok által elvégzett
igényfelmérés eredményéről a belügyminiszter
tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot tesz a
forrásbiztosítás módjára.
Szabóné dr. Csányi Marianna
Jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
A településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V. 28.) számú
önkormányzati rendelet és a településképi véleményezési eljárásról
szóló 15/2013 (V. 28.) számú önkormányzati rendelet szabályairól és
abból adódó kötelezettségekről
1.) A településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet alapján az alábbi szabályok kell betartani:
Településképi bejelentési kötelezettségnek kell eleget tenni az
alábbi esetekben:
– meglévő építmény homlokzati nyílászárójának cseréje, homlokzat
felületképzésének megváltoztatása,
– új, önálló, 6,0 m-t meg nem haladó magasságú kémény építése,
– meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése,
– 20 m2 alapterületet meg nem haladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület építése, bővítése,
– 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot meg nem haladó
melléképület építése, bővítése,
– közterületi kerítés, közterületről látható kerti építmény építése,
átalakítása, bővítése,
– szellőző-, klíma berendezés közterületről látható elhelyezése, ha
ahhoz nem kell az építmény tartószerkezetét megváltoztatni, megerősíteni, újjáépíteni
– legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
– utcai mobil árusító standok, pavilonok, pultok, mobil WC-k elhelyezése,
– építmények homlokzatára, kerítésére, kapujára vagy támfalára
rögzített cég- és címtábla, cégérszerű reklámtábla, amennyiben meghaladja a 0,5 m2-t.
Településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez
papíralapon benyújtott bejelentésére indul. A megadást követően lehet
megkezdeni az ügyfél által kért építési tevékenységet.
2.) A településképi véleményezési eljárásról szóló 15/2013 (V. 28.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza azon alábbiakban felsorolt
építések körét, melyek települési véleményezési eljáráshoz kötöttek:
– új építmény építése
– meglévő építmény bővítése, településképet érintő átalakítása
– jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
munkák
Településképi véleményezési eljárás az építtető vagy tervező által a
polgármesterhez papíralapon benyújtott kérelemre indul, melyet adathordozón (CD, DVD) vagy elektronikus formában is mellékelni kell.
Zalakaros Város Főépítésze
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Mindent megtesznek a helyreállításért
TAVASSZAL ÚJRA ÜZEMELHET AZ ÖKOTÓ
Mindent elkövet az önkormányzat annak érdekében, hogy a jövő
tavaszra, az idegenforgalmi szezon kezdetére az ökotó vízzel telve,
eredeti pompájában fogadja a látogatókat.
Mindezt Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester hangsúlyozta, amikor a tó jelenlegi helyzetéről, a helyreállításról, illetve a lakosságot, vendégeket általában is foglalkoztató
tó-kérdésről beszélgettünk velük.
– A nagy visszhangot kiváltó
„víz eltűnés” májusban történt.
Azonnal indult vizsgálat, megállapították a csőrendszer hibáját.
Kívülállóként az ember úgy gondolná, hogy innentől fogva gyorsan haladhatnak az események,
kijavítják a hibát, újra lesz víz,
szezonra „kész” a tó. Nem ez
történt. Miért húzódik el ennyire
a helyreállítás folyamata?
– Való igaz, hogy azonnal vizsgálatot indítottunk, ez megállapította, hogy a meder alatt húzódó
csövek törése miatt szivárgott el a
víz. Az, hogy ezt a hibát hogyan
lehet orvosolni, mi több: hosszú
távra, megnyugtatóan rendezni,
már nem volt ilyen egyszerű – fogalmazott Novák Ferenc polgármester.
– A szakértők több technikai-műszaki megoldás megvalósíthatóságát vizsgálták, több variációt is letettek a testület
asztalára; megvizsgáltunk mindent, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg – tette hozzá
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester. – Az biztos volt, hogy az
eltört csöveket ki kell venni, de
hogy az új csövet hol és hogyan
vezessük, az kérdés volt. Mindenki egy hosszú távú, megnyugtató
megoldást szeretne, hogy ne történhessen újra ilyen katasztrófa.
A helyreállítás mindegyik variációja tervezést igényel, újabb engedélyeztetési eljárásokra is szükség
lehet, ezek miatt, bárhogy is szerettük volna, nem lehetett gyorsítani a folyamatokat.
– Milyen döntés született végül a helyreállítást illetően? Tudtommal a testület több alkalommal is tárgyalt az ügyben, zárt
ajtók mögött.
– Igen. A testület folyamatosan
egyeztetett a szakértőkkel az
ügyben. Felmerült közben a tervezői hiba kérdése is, melyet a
tervező cég (egy budapesti cégről
van szó – a szerk.) felé jeleztünk.
Ők nem ismerik el saját hibaként,
ami történt, de ez egy másik történet. A testület végül szakértői

állásfoglalások alapján, a tó további üzemeltetési feltételeinek
figyelembe vételével (a tó táplálása és a víz mozgatási miatt mindenképpen kellene csőnek maradnia a tó alatt) azt a döntést hozta,
hogy nem a tavat délről megkerülve, hanem továbbra is a meder
alatt viszi el az új csövet – így a
polgármester.

minek alapján hivatkoznak konkrét összegre – jegyezte meg Novák
Ferenc.
– Jelezték, hogy a felelősség
kiderítése azért fontos, mert a
helyreállítási költségek „elosztásában” ennek szerepe lesz. Ez azt
jelenti, hogy amíg nincs felelős,
addig nincs helyreállítás?
– Nem, egyáltalán nem ezt jelenti. A felelősség vizsgálata és az
azt követő esetleges eljárás párhuzamosan fut a tó eredeti állapotának visszaállításával, mely
most már felgyorsulhat, miután
végleges döntés született a műszaki megoldásokat illetően. A
későbbiek során azonban, ha ki-

„Abban
mindenki
egyetért, hogy most ezt
meg kell finanszíroznunk, beszéljünk akár
fürdőről, akár önkormányzatról és majd, ha a
felelősségről döntés születik, a munkák árát, vagy
annak egy részét tovább
kívánjuk hárítani...”
– Az önkormányzat fontolgatja eljárás, per indítását a tervező
cég ellen?
– A megegyezésre törekszünk,
első körben tárgyalást kezdeményeztünk velük. Amennyiben ez
nem vezet eredményre, akkor elképzelhető a bírósági eljárás. Fontosnak tartjuk, hogy kiderüljön,
kit és milyen mértékben terhel a
felelősség, hiszen a helyreállítási
költségek finanszírozásának ez
lehet a későbbiekben az alapja –
jelezte az alpolgármester.
– Több országos sajtóorgánum foglalkozott a tó ügyével,
és tényként beszélnek 50 millió
forintos helyreállítási összegről.
Ez valóban tény?
– A költségbecslések alapján
több tízmilliós tételről biztosan
szó van, de mivel folyamatban
van a tervezés, még egyáltalán
nincs végleges költségvetés, csak
nagyságrendekről tudunk beszélni. Így tehát nem mernék számokat mondani, nem értem, a lapok

derül a felelősség kérdése, aránya,
a munkák költségeit ennek arányában szeretnénk továbbterhelni.
– Olvashattunk arról is, hogy a
fürdő és az önkormányzat között van vita, ki fizesse a munkák
árát.
– Ebből annyi a tény, hogy a tó
helyreállítását valakinek elő kell
finanszírozni. Az önkormányzat
és a fürdő is nagy fejlesztések
előtt áll, a költségvetések rendkívül feszítettek. Uniós források is
múlhatnak az önerő biztosításán,
és a fürdő jövő évi tervezett fejlesztéseit is érintheti, ha nagyobb
összeget a tó helyreállítására kell
fordítania. A finanszírozás tekintetében még nincsen egyetértés,
polgármester úr úgy véli, hogy a
fürdő biztonságos működését
szolgáló csatornát a fürdőnek, a
tó működéséhez szükséges beruházásokat pedig az önkormányzatnak kell állnia. Jómagam olyan
közös finanszírozási megoldást

tartanék szerencsésnek, amely
egyik szervezetet sem hozza lehetetlen helyzetbe. Igaz, hogy a terület és a cső a fürdőé, de a tavat
az önkormányzat építette rá –
mondta Czirákiné Pakulár Judit. Át kell gondolni, hogy hosszú távon
mi
a
jó
megoldás.
Polgármester úr úgy véli, hogy a
fürdő fejlesztései megnyugtató
mederben tudnak folyni.
Abban mindenki egyetért,
hogy most ezt meg kell finanszíroznunk, beszéljünk akár fürdőről, akár önkormányzatról, és
majd, ha a felelősségről döntés
születik, a munkák árát, vagy annak egy részét tovább kívánjuk
hárítani. Bízom benne, hogy mindenki számára elfogadható megoldást születik. Több tízmillió forint egy település költségvetésében
sem apróság.
– Egész nyáron nem volt víz a
tóban. Tudjuk, hogy bevételt
nem hoz, tehát ilyen értelemben
anyagi kár nem igazán keletkezett (kivételt képeznek az ide
tervezett esküvők). Volt-e azonban vendég reklamáció, esetleg
a szállodák jeleztek-e arról, hogy
érkezett panasz, kifogás a tó állapota miatt? Azaz: az erkölcsi
károk mennyiben okoztak problémát a városnak?
– Természetesen kaptunk vis�szajelzéseket mi is, a szállodák is.
Alapvetően a vendégek többsége
türelmesen fogadta a megváltozott állapotot, de nyilván olyan
levelek is érkeztek hozzánk, melyekben az itt nyaralók kifogásolták a szikkadt tómeder látványát.
Miután azonban a tó és a körülötte lévő terület tucatnyi attrakciót
tartalmaz, és ebből egy a tó maga,
maradt 11 attrakció, amit továbbra is igénybe lehetett és lehet
venni. A játszótér, a tanösvény, a
hangok labirintusa, a fitness játszótér, a száraz csúszda, és sorolhatnám. Aki tehát lement a tóhoz,
sok más érdekességet is talált és
igénybe is vette azokat. Az esztétikai látványkárosodás tagadhatatlan, de a tó környezetében
lévő egyéb lehetőségek sok mindent ellensúlyoznak – szögezte le
a polgármester.
– Kijelenthetjük, hogy tavaszra újra lesz tavunk?
– Mindent elkövetünk azért,
hogy így legyen – kaptuk mindkét
fél részéről a választ.
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Példátlan támogatás a turizmusban
ZALAKAROSI PÁLYÁZÓKNAK 176 MILLIÓ FORINTOT ÍTÉLTEK ODA
A 2. számú választókörzetben
a panziók, szállodák által a Kisfaludy-program első ütemében beadott 14 milliárdos fejlesztési
igényhez 5,3 milliárd forinttal járul hozzá a kormány – jelentette
be egy Hévízen tartott sajtótájékoztató keretében Manninger
Jenő kormánypárti országgyűlési
képviselő.
Mint mondta: összességében
országos szinten több mint 700
panzió és szálloda fejlesztésére, illetve új szálláshely létesítésre benyújtott pályázatot részesített kedvező elbírálásban a Magyar
Turisztikai Ügynökség a Kisfaludy
Program első ütemében.
– Példátlan az a támogatás,
amit ez a szektor kapott a Kisfaludy-program első ütemében –
mutatott rá Manninger Jenő.
Ami Zalakarost illeti: 252 millió
forintos támogatási igényről döntöttek, ebből az összegből a pályázók 176 millió forinthoz juthattak
hozzá.

A legnagyobb tételt városunkban a Fürdő Hotel (korábban Sport
Hotel) mondhatja magáénak, ennek fejlesztésére ugyanis egészen
pontosan 103.334.259 forintot ítéltek meg.
A beadott pályázat az önkormányzat tulajdonában álló 3*-os
szálloda, a Fürdő Hotel teljes külső,
belső megújítását tartalmazza.
A fürdő üzemeltetésében lévő,
2017-ben 3*-os HOTELSTARS minősítést szerzett, 22 szobával, 55 férőhellyel rendelkező szálloda megújítása jól tud kapcsolódni a gyógyhely
fejlesztési projekthez is.
A szálloda teljes külső, belső
megújításon eshet át, a 22 szobát
teljes berendezéssel együtt felújítják, s egy új akadálymentes szoba
építését, akadálymentes parkolóval
és a konyha, felszerelésekkel együtt
való átalakítását is tartalmazza a
projekt. A fejlesztés eredményeként minőségileg megújult szállodaképpel és teljesen átalakult
gasztronómiai tevékenységekre
képes konyhával fog rendelkezni.

Az udvarban gumiszőnyeges játszótér, mozgáskorlátozott fitnesz
eszközök, elektromos gépkocsi töltő kialakításával várnak új vendégkört, ezek a gyermekesek, fogyatékossággal élők. De az idősebb
korosztály mozgását is segíti a lift,
közérzetüket javítja a minden szobában meglévő légkondicionálás és
a nordic walking lehetőség. Az értékesítés támogatására új honlapot
készíttettek és új szoba-foglalási
rendszer segíti majd a vendégeket.

A pályázati támogatás mellett a
beruházáshoz az önkormányzat
önerőt is biztosított, ennek összege 46.050.412 forint.
Novák Ferenc polgármester elmondta: a pályázat nyerteseinek
kihirdetése után most a közbeszerzési eljárás következhet, a beruházás ennek lezárulta után indul, a
remények szerint azt már jövő év
elején el is kezdenék, hogy a szezonra már a megújult létesítmény
fogadja a vendégeket.

Jazz & Karos

2018. OKTÓBER 6. (ESŐNAP: 2018.OKTÓBER 7.)
Helyszín: Gyógyfürdő tér
2018. OKTÓBER 6. (SZOMBAT)
16.30: Party Service zenekar amerikai jazz műsora
18.30: Sophiestic & Mézing: Kecskés Tímea, Trecskó Zsófia, Baronits Gábor, Magyar Attila, Sándor Dávid, Kovács András Attila, Axmann Péter
20.00: Hot Club of Hungary
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: Nem-Vág Bt. – www.zalakaros.hu

Autómentes nap
ORSZÁGOS FELHÍVÁS RÉSZEKÉNT
Idén is csatlakozik városunk az országosan meghirdetett autómentes naphoz.
A tavaly sikerrel megrendezett programot ebben az évben a szervező önkormányzat szeptember 22-én, a Zobori kid’s run futóversenyhez
kapcsolva rendezi meg.
– Úgy gondoltuk, hogy a két rendezvény összekötjük, ezzel is
ösztönözve a gyerekeket a testmozgásra és a környezettudatos életmódra. A futóversennyel egy időben a gyerekek részt vehetnek különféle sportvetélkedőkön illetve rajzversenyen is – jelezte a nap
házigazdája, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester.
Az alábbiakban az autómentes nap részletes programját közöljük,
melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak, a programok díjmentesek!
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A gŐZgombóc a középpontban
FESZTIVÁLON MUTATKOZOTT BE A GASZTRONÓMIAI KÜLÖNLEGESSÉG

Az országos szempontból is kiemelkedő eseményről több turisztikai portál is beszámolt már, kiemelve
Zalakarosnak
a
gasztronómiai újításban betöltött
szerepét.
A VADEX Mezőföldi Zrt. a Ma-

mellett a fesztivál legfőbb küldetése ezúttal is a vadgasztronómia
népszerűsítése volt. Az eseményre
külön meghívást kapott az Élmén�nyel Teli Ízek Zalakaroson receptgyűjtő verseny új kategóriát alkotó
győztese, Magyarország első Wild
Food étele, így fesztivál köntösben
is debütálhatott a gombócba zárt
vadság.
Az ételkülönlegességek között
is kuriózumnak számító gŐZgombóc mellett egy rókagombás vad-

gyar Vadgazdálkodók Egyesülete
és a Fejér Megyei Önkormányzat
társszervezésében zajlott a 12.
Nemzetközi Vadgasztronómiai
Fesztivál és Megyekorzó. Itt a kulturális programok és koncertek

raguval töltött kelt-tésztás lepényt
is kóstolhattak a fesztiválozók, ami
szintén óriási sikert aratott.
Az ételkülönlegességet több zalakarosi szálloda éttermében és
vendéglőkben is kínálják.

Vadételeket felvonultató fesztiválon mutatkozott be a zalakarosi gŐZgombóc, amit az ország
első Wild Foodjának választottak.

ZOBORI KIDS’ RUN ÉS AUTÓMENTES NAP
2018. SZEPTEMBER 22.
Gyermek és családi futóversenyre a nevezés csak a helyszínen
lehetséges! Zalakarosi diákigazolvánnyal rendelkező gyermekek részére az egyéni távra való nevezés díjmentes!
08.00–09.30: Regisztráció, rajtszám átvétel a Zobori Kids’ run futóversenyre
08.00–12.00: Legyél egy kicsit kőkorszaki szaki! - Lábbal hajtható
kisautók kipróbálása
08.00–13.00: Kerékpáros ügyességi feladatok
08.00–13.00: Aszfaltrajzolás verseny – „Hogyan képzelsz el egy napot autó nélkül?” – Alsó és felső osztályosokat szeretettel várunk egyaránt!
09.35–09.45: Közös bemelegítés a Zalakarosi Fürdő animátoraival és
Szurival a Zobori Élménypark kabalaállatával
09.50–09.55: Köszöntő
09.55–10.00: Egyéni felkészülés a rajtra
10.00: Zobori Kids’ Run rajt
11.00–11.20: Zobori Kids’ Run díjátadás
13.00: Aszfaltrajz verseny díjátadó

TARTALÉKOSOKAT KÉPEZNEK KI
Elkezdődött a járásokban az önkéntes területvédelmi tartalékos századok kialakítása, feltöltése.
A Magyar Honvédség korábban átalakította és megújította
önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként önkéntes
területvédelmi tartalékos szolgálati formát hoztak létre az ország valamennyi járásában. A cél, hogy szükség esetén helyben
álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható
erő, mely természeti, ipari katasztrófák esetében, megelőzés,
védelem céljából, vagy rendezvényeken segíti a hivatásos erők
munkáját.
Az önkénteseket minden esetben a járás 20 km-es körzetében
vetik be, a honvédség forrásokkal is támogatja az önkéntesek
munkáját.
A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, amely a helyi
közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi
vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Emellett protokolláris feladataik is lehetnek ünnepi megemlékezéseken, koszorúzásokon.
Aki már most jelentkezni szeretne, az a zalaegerszegi toborzó
ügyfélszolgálatnál, a kormányablakon keresztül is megteheti.
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Vízen innen, vízen túl
KIADVÁNY KAROS ZÖLD KINCSEIRŐL
Impozáns kiadványt jelentetett meg az önkormányzat Karos zöld
kincsei címmel, mely városunk természeti értékeinek bemutatkozására vállalkozik. A könyv elsősorban a Zalakaros iránt érdeklődőket
szólítja meg a város „zöld szíván” keresztül.
– Városunk nemzetközileg is
ismert gyógyüdülőhely, melyet
több évtizedes fennállása óta közel 30 millióan látogattak el pihenést és gyógyulást keresve. A
gyógyvíz és a fürdő szolgáltatásai
mellett a település és környezetének természeti értékei jelentek
komoly vonzerőt az idelátogatók
számára. Ezen értékek bemutatására vállalkozik e könyv. A kötetben elvonultatott sok szép fotó
jól mutatja a természeti kincsek
sokaságát. „Meríts erőt a természet csodáiból” – hangzik a település jelmondata, amely a gyógyvíz és ezen kincsek harmóniájának
és szövedékének együttesét is jelenti. Páratlan az a gazdag természeti változatosság, amely jelen
van itt, amely mintegy körülöleli
ezt a szép fekvésű kisvárost –
mondta el a könyv kapcsán Novák
Ferenc polgármester.
Sorolhatjuk bőven városunk és
környéke szépségeit: dombok, szőlőhegyek, erdők, rétek, források, a
Kis-Balaton és a Badacsony fantasztikus panorámája teszi feledhetetlenné az itt töltött időt. Zalakaros maga pedig a parkok, a ligetek
és a virágok városa, ahol a tájnak
megfelelő növénytársulások, zöld
tisztások és impozáns virágágyások
váltják egymást. A városban évente
csak a közterületeken több mint
félszázezer virágot ültetnek el. A
muskátlik, árvácskák, rózsák mellett
a település jellegzetes virága a kannavirág (Cana indica), amelyből
évente mintegy hamincezer tövet
ültetnek ki.
A nagy kiterjedésű parkok egy
részét 2012-ben képviselő-testületi
döntés értelmében helyileg védett
természeti területté nyilvánítottak,
így az Európa Parkot, a Termál úti
arborétumot, illetve a Termál úti
fasort és a temetőben lévő impozáns fenyőfasort.
A köztereket szobrok díszítik,
melyek a környező növényzettel
harmonikus összhangot sugároznak, sajátos miliőt kölcsönözve a
településnek.
– Az ökoturizmus fontosságát
jól mutatja, hogy a séta- és túraútvonalak mellett a település hatá-

rában két nagyszerű tanösvény is
található: a Csiga-túra tanösvény
2015-ben – a Zalaerdő Zrt. beruházásában – az Év Ökoturisztikai
Létesítménye pályázaton első helyezést kapott. A tanösvény a
lassítást, a szemlélődést helyezi a
középpontba, ahol hallgatni lehet
az erdő hangjait, megpihenni egy
szép kilátóponton, és közben
megismerkedni a környék jellemző növény- és állatvilágával- interaktív táblák segítségével. Az
Éger-ösvény 2015-ben készült el a
termáltó és ökopart projekt részeként. Az emelt szintű pallós
tanösvény a nyomvonal környezetébe áttelepített védett növényfajok (1061 zászpa,5588 db tavaszi
tőzike) bemutatását is szolgálja. A

szolgáltatások kizárólagosságát
jelenti, hanem annak a táji környezetnek a megismerését, védelmét,
amiben él. Ennek a vezérlőelvnek
megfelelően egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a bel- és külterületi,
természeti értékekben gazdag területek, melyek a védelem mellett
a bemutatatást, ezzel együtt a turisztikai fejlesztést is szolgálják –
e területek bemutatására vállalkozik e könyv – jelezte.
A belterületi értékek közül a
legjelentősebb a város központjában található: az Európa park és
Thermál úti arborétum. A gazdag,
változatos összetételű faállomány
összesen 468 db fa melyek 52 faj,
illetve fajta egyedei, az őshonos
fajok aránya 38%, A park gyűjteményes kert jellegű, melyben bőségesen találhatók exóták. A parkban kialakított sétányok és
pihenőpadok teszik teljessé a rekreációs funkciót. A temető idős

létesítmény a helyi természeti
értékek mellett a természet széleskörű, életérzést jelentő felfedezésére, élmények és ismeretek
humoros bemutatásával környezettudatos cselekvésre, szemléletmódra ösztönöz. Az Év Ökoturisztikai
Létesítménye
2016-os
országos pályázaton a második
helyezést ért el – ecsetelte a polgármester a könyv előszavában.
A könyvet az önkormányzat
adta ki, szerzője Óvári Miklós zalai
botanikus, a Zöld Zala Természetvédő Egyesület elnöke.
– Egy értékeire büszke, környezettudatos település, mint Zalakaros fürdőváros számára a természet nem a termálvíz nyújtotta

lucfenyőin számtalan madárfaj találja meg életfeltételeit, a feketeés énekesrigó, háziveréb, csicsörke,
erdei pinty, szelíd örvösgalamb
mellett az erdei fülesbagoly is fészkel, illetve csapatokban telel át.
A belterülettől nyugatra a Zalaapáti-hát lankás domboldalain találhatók a város szőlőhegyei. Itt a
település üdülőkarakteréből fakadóan a területek intenzív igénybevételének ellenére a mai napig
maradtak fenn természetvédelmi
szempontból értékes területek,
melyek a helyi biológiai sokféleség
túlélő helyszínei. A szőlőhegyeken
többfelé látható idős gesztenyék,
melyek jelentős természetvédelmi
és táji értéket képviselnek; gyep-

szintjükben az egykori erdők fajkészletét találjuk, a fehér pimpó,
soktérdű salamonpecsét, ujjas sás,
baracklevelű- csalánlevelű- és csomós harangvirág nyílik. A szőlők
közötti mélyebb vízmosásokban,
meredek oldalakban tavaszi aspektusban még az egykori erdők túlélő
növényei láthatók: keltikék, kapotnyak, ciklámen stb.
A települések tájképi-természeti
értékeinek jelentős helyszíne a Kanicza-erdő, melyben őshonos fajokból álló gyertyános-tölgyesek,
bükkösök díszlenek, ahol az említett fő fafajok mellett a mezei- és
hegyi juhar, kislevelű hárs, vadcseresznye, barkócaberkenye, hólyagfa
a gyakori. Az üde erdőkben látványos a tavaszi aspektus; a lombfakadást megelőzően milliónyi keltike, bogláros- és berki szellőrózsa,
salátaboglárka, télizöld meténg
borítja a talajt. A nedvesebb részeken veselkések fejlődnek foltos- és
sárgaárvacsalánnal. Gyepszintjük
fajgazdag, számos védett növényfaj található itt, mint a ciklámen,
májvirág, zalai bükköny, farkasboroszlán, vagy a szabadföldi orchideák, mint a fehér- és kardos madársisak, kétlevelű sarkvirág, kislevelű-,
széleslevelű-, pirosló- és keskenyajkú nőszőfű. Igazi kuriózum a mediterrán cserje, a lónyelvű csodabogyó előfordulása. A város keleti
oldalán a völgyben lévő rétek is
értékesek; a magassásos, lápi növényzettől a mezofil kaszálókig
terjedően sok növényközösség található itt. Valószínűsíthető, hogy
az egykor a Kis-Balaton déli folytatását jelentő összefüggő láp- és
mocsárvilág fennmaradt területéről van szó. A mélyen fekvő, vízjárta területek sásosaiban, kékperjéseiben a hússzínű ujjaskosbor,
mocsári kosbor, mocsári nőszőfű,
fehér zászpa, szarvas hagyma nyílik. A rétek magasulatainak csenkeszeseiben a gömbtermésű sárma, mezei szegfű és az agárkosbor
fordul elő.
A polgármester úgy fogalmazott: a kiadvány remekül mutatja
be, amire Zalakaros amúgy is büszke lehet, a természeti értékeinket,
vagy ahogyan a cím is fogalmaz:
zöld kincseinket. Az impozáns fotók segítenek „feléleszteni” a növény- és állatvilágot, közel hozva
az olvasóhoz, az érdeklődőhöz Zalakaros „vízen túli” oldalát.

7

2018. szeptember 20.

Őszi tennivalók városszerte
NEMCSAK A VÁROSGAZDÁLKODÁSNAK JELENT FELADATOT
Az ősz beköszöntével is sok munka vár a kertészkedőkre és a városgazdálkodás szakembereire is. A fákról elkezdett hullani a levél,
amelyet folyamatosan kell gyűjteni és elszállítani a zöldhulladék lerakóba. Biczó Tamás, a KAROS-PARK Kft. ügyvezetője elmondta: ebben
az időszakban kell elvégezni a gyalogos, kerékpáros és gépjármű
forgalmat zavaró, akadályozó, útra hajló ágak, fák, bokrok visszavágását, melyek a biztonságos közlekedés feltételeit jelentik. Ezzel már
a téli időjárásra is készülnek, melynél a növényzetre lehullott hó, illetve jég képződése a súlyánál fogva tovább rontja a helyzetet.
– Fontos, hogy az útkereszteződések beláthatóak legyenek, a
KRESZ táblákat a növényzet ne
takarja el, a nagyobb gépjárművek
(például a tűzoltó autók) minden
időjárási körülmények mellett elérhessék az adott helyszínt –
hangsúlyozta a munkák kapcsán az
ügyvezető. – Természetesen ezek
a munkálatok nemcsak a KAROSPARK-nak jelentenek feladatot; a
magánterületeken lévő növényzet
is átlóghat, kihajolhat a közterületi úthálózatra, járdákra, ezzel akadályozva a biztonságos közlekedést. Ezúton is szeretnénk kérni a
lakosságot, hogy segítsék a nö-

E-töltő
létesült
DÍJMENTESEN
HASZNÁLHATJÁK
Az állami tulajdonban lévő
e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. 2018. első félévében
2db elektromos autó töltőállomást létesített városunk központi
területén, a Gyógyfürdő téren.
A töltőpontok kiépítése elősegíti a hazai elektromobilitás elterjesztését, biztosítva az országos
lefedettséget.
Az elektromos autótöltő állomás beüzemelése és átadása
megtörtént, így most már rendelkezésére áll az elektromos meghajtású autótulajdonosok részére.
A töltőpontokon vételezett
villamosenergia a felhasználó számára jelenleg díjmentes.

vényzet szükséges visszavágásával
az közlekedő utak, járhatóságát.
A vegetációs időszak vége felé
közeledve a virágágyások őszi
munkái is megkezdődtek. Az egynyári növénybeültetéseket hamarosan az árvácskák a tavaszi hagymás virágok váltják. Ilyenkor
történik az elnyílt növények kiszedése, talaj előkészítés, tápanyag
visszapótlás, melyet elsősorban
érett szerves trágyával biztosítunk.
A kannavirágok rizómáinak felszedése és téliesítése az elkövetkező hetekben történik.
Azt követően a hagymás tavaszi
virágok hagymáinak lerakása a soron lévő feladat. A frekventált helyeken lévő pázsit felületeket a tél
beállta előtt komplex műtrágyával
szórunk be, hogy a téli csapadékkal
bemosódhasson.
– A megváltozott időjárási viszonyokat nem csak a csapadékelvezető rendszer tervezésénél kell
figyelembe venni, hanem a karbantartásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. A hirtelen nagy mennyiségben lehullt esővíz elvezetésénél
fontos, hogy nyílt árkok tiszták legyenek. A megfelelő keresztmetszet biztosítható, ha a lerakott
hordalék, ill. a feltöltődés eltávolításra kerül. A Kft. a várható őszi
csapadékos időjárás előtt ellenőrzi
és elvégzi az önkormányzati ingatlanokhoz tartozó árkok tisztítását.
Ezúton is kérjük a lakosság segítségét, hogy a magán tulajdonú ingatlanok előtt lévő árkok megfelelő
működéséhez a kitisztítást biztosítani szíveskedjenek.
Az ősz egyéb munkát is ad,
ilyenkor kerülnek felújításra a köztéri padok, szemetesek, hidak és a
fából készült műalkotások.
A parkfenntartási munkálatok
mellett nagy gondot fordít a Kft. a
gépek, adapterek téli üzemre való
felkészítésére, valamint a síkosságmentesítő anyag időben történő
beszerzésére.
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A dobogó második helyén
LEZÁRULT AZ ÉV FÜRDŐJE SZAVAZÁS
Második helyen végzett az Év fürdője szavazáson a Zalakarosi
Fürdő. Az eddigi években folyamatosan a 4. helyet tartotta a létesítmény, a vendégek szavazatai alapján azonban most jelentős előretörés figyelhető meg.
A június elseje és augusztus 31.
között zajló voksverseny a magyarországi fürdők legnagyobb megmérettetése. melyet a Termalfurdo.
hu internetes portál végez. Az idei
évben 200 fürdő vett részt a versenyben. A Zalakarosi Fürdő eredménye az állandó és átgondolt fejlesztéseknek is köszönhető, de a
vendégek számára vonzó a fürdő
zöld környezete, a számos, minden
generációhoz szóló program.

Cziráki László, a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatója elmondta:
a Zalakarosi Fürdő vezetése szeretné elérni, hogy az intézmény
jövőre kiérdemelje az ötcsillagos
nemzetközi minősítést az Európai Fürdőszövetségtől. Ehhez jelentős lépés az induló gyógycentrum fejlesztés, de nagyon
fontos számukra a vendégek
pozitív visszajelzése és megerősítése.

Szenior sakkbajnokság
Lezajlott a Magyarországi Önkormányzatok Szenior Rapid Sakkbajnoksága, immáron 15. alkalommal Nagykanizsán a Medgyaszay
Házban. Az esemény egyik fő támogatója a Zalakarosi Fürdő volt.
Cziráki László, a fürdő vezérigazgatója örömmel prezentálta a sakkmesterek számára a folyamatosan fejlődő fürdő aktualitásait, beleértve a
napokban kezdődő gyógycentrum és gyógykert felújítását.
Sakkozó barátaink között akadtak jópáran, akik az ország távolabbi
pontján élve is megemlékeztek a Zalakaroson, azon belül is a fürdőn töltött gyermekéveikről. Az elhangzottak és látottak nyomán vált még világosabbá, hogy a Zalakarosi Fürdő valóban a generációk találkozóhelye.
Osztozni örömükben, gratulálni sikerükhöz, egy egészen különleges
élmény volt.
– bm –

JÓ TUDNI
HASZNOS INFORMÁCIÓK A GYÓGYCENTRUM
ÉS GYÓGYKERT FELÚJÍTÁSRÓL
PONTOSAN HOL ZAJLANAK A MUNKÁLATOK?
• Csak a KUPOLÁS MEDENCETÉR ÉS A GYÓGYKERT területén
zajlanak a felújítási munkálatok
• A fürdő összes gyógy-és wellness kezelése zavartalanul rendelkezésre áll, a kezelések igénybe vételét a rekonstrukció egyáltalán nem érinti
• Fürdőnk nagy kiterjedésének köszönhetően a munkálatok jól
elhatárolt területen zajlanak, így azok vendégeink kényelmét és
pihenését egyáltalán nem befolyásolják
MIT NYÚJTUNK A FELÚJÍTÁS ALATT?
• A kupolás medencetérről le kell mondani, de csak erről, hiszen
vendégeink rendelkezésére áll:
–2
 db gyógyvizes medence beltéren a nemrégiben megújult
fedett fürdőben, modern környzetben
– a felújítás alatt a strandon lévő kültéri, részben fedett gyógyvizes medence is használható lesz komplex jegyet vásárló
vendégeink részére
• Terveink szerint a felújítás ideje alatt a szauna udvar komplex
jeggyel látogatható lesz kiegészítő jegy megvásárlása nélkül. A naponta megrendezésre kerülő szauna ceremóniákra regisztráció
szükséges a helyszínen az adott napon a szauna mesternél közvetlenül.
• 2018. október 1-től a komplex jegy ára 4.300 Ft helyett 4.000 Ft/
fő áron vásárolható meg
Munkatársaink célja, hogy a munkálatok alatt is folyamatosan
biztosítani tudjuk vendégeink kényelmét, és hamarosan egy ötcsillagos fürdőrészt adhassunk át.
Kedves Vendégeink megértésére viszont legalább annyira szükségünk lesz, mint a legjobb építőanyagokra. A felújítás végeztével a
megújuló gyógycentrum falai között ott lesz a 2018-as év vendégeinek türelme, várakozása és megértése.
Mottónk, hogy „egy család vagyunk”, így minden apró részletnek
fontos része minden Vendégünk!
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Szüreti szőlőkapkodó
TÁNCCAL, FELVONULÁSSAL ÜNNEPELTEK
Tánccal, felvonulással, szőlőkóstolással ünnepelte a szüreti
időszakot városunk.
A turisztikai egyesület és a
közösségi ház által szervezett
Szüreti Szőlőkapkodón művészeti
csoportok képviselői vonultak végig a városon hagyományőrző
ruhákban, lovaskocsin, traktoron,
egy-egy tánc erejéig megállva a
város különböző pontjain.
A felvonulást nagyon sokan
nézték végig, a Gyógyfürdő térre
érkezőket tapssal fogadta a közönség. A Bottal-fogó Tánccsoport, a Zöld Ág Tánccsoport, a
Rügyecske Tánccsoport, valamint
a Dalárda Vegyeskar mellett érdekes színfoltja volt az idei műsornak a horvátországi Nedelisce
művészeti együttesének produkciója, mely nagy tetszést aratott.
Ahogyan ők hozták saját zenészeiket, úgy a „hazaiak” is élőzene mellett vonultak fel: őket a
Bojtár Népzenei Együttes kísérte.
A látványos és vidám felvonulás mellett megkóstolhatták a
vendégek a szőlőhegy gyümölcs
termését, illetve az abból készült
bort is.
Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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26. alkalommal találkoztak
az ország legjobbjai
LEÁNY KOSÁRLABDA UTÁNPÓTLÁS TORNA
A Kanizsa Diákkosárlabda
Klub 26. alkalommal rendezte
meg Zalakaroson a Leány Kosárlabda Utánpótlás tornáját 2018.
augusztus 20-25. között a Móra
Ferenc Általános Iskola sportlétesítményében.
Ebben az évben rekord létszámú
csapatok vettek részt a tornán, 34
csapat 45 mérkőzést játszott hat
nap alatt. Junior korosztályban 6,
kadet korosztályban 9, serdülő korosztályban 10 és gyermek korosztályban 5 csapat nevezett a tornára.
A találkozón Nyíregyháza, Miskolc, Sopron, Győr, Szekszárd, Budapest valamint Nagykanizsa városa képviseltette magát.
Nagykanizsa csapatainak eredményei:
Junior korosztályban:
Kanizsai Vadmacskák SE–KSC

Szekszárd 80-78, Nyíregyháza–Kanizsai Vadmacskák SE 64-73, Csata
DSE–Kanizsai Vadmacskák SE 5953. Junior korosztályban a budapesti Csata DSE mögött Kanizsai
Vadmacskák SE 2. helyen végzett.
Kadet korosztályban:
Kanizsa Diákkosárlabda Klub–
Szekszárd 50-81, Kanizsa Diákkosárlabda Klub–Zágráb 73-35, Vasas
Budapest–Kanizsa Diákkosárlabda
Klub 75-63.
Serdülő korosztályban:
Széchenyi Akadémia Győr–Kanizsa Diákkosárlabda Klub 37-42,
Vasas/B–Kanizsa Diákkosárlabda
Klub 38-54, Csata DSE–Kanizsa Diákkosárlabda Klub 108-29. Serdülő
korosztályban Kanizsa DKK csapata Csata DSE Budapest mögött a 2.
helyen végzett.
Gyermek korosztály:
Vasas–Kanizsa Diákkosárlabda

Klub 29-55, Kanizsa Diákkosárlabda
Klub–Vasas 44-27, Kanizsa Diákkosárlabda Klub–Zsíros Akadémia Budapest 18-60, Csata DSE–Kanizsa
Diákkosárlabda Klub 20-53. Kanizsa
DKK gyermek csapat 3. helyen végzett a Csata DSE és a Zsíros AK
mögött.

Minden csapatból a legjobb teljesítményt nyújtó játékosok Gránit
Gyógyfürdő ajándékát vehette át.
Nagykanizsa csapatainak különdíjasai: Junior korosztályban Zsámár Lili,
kadet korosztályban Kötő Luca, serdülő korosztályban Bercsi Luca, gyermek korosztályban Molnár Virág.

KEDVEZMÉNYES ÚSZÁSOKTATÁS

… hol máshol, mint a Zalakarosi Fürdőn a KAROS SPRINT ÚSZÓKLUB
SZÁRNYAI ALATT – Elindult az úszásoktatás a Zalakarosi Fürdő támogatásával a 2018/2019-es tanévben.
Nagy szeretettel, elhivatottan várjuk 4 csoportban, hetente kétszer egyórás
foglalkozásra azokat a kicsiket és nagyokat, akik kedvet éreznek, hogy magabiztos úszástechnikával vessék bele magukat a vizes sport örömeibe.
A négy csoport felépítése életkoronként került kialakításra. Kezdő és
haladó csoportoknál is nagy hangsúlyt fektetettek arra, hogy a gyermekek azonos érettségű, azonos érdeklődési körűek legyenek.
Az úszásoktatás időpontjai: Hétfő: 16.00–20.00 óra,
Kedd: 16.00–19.00 óra Szerda: 17.00–20.00 óra
JELENTKEZÉS: Stégli János, sportszervező – Tel.: +36-30-227-32-23
E-mail: sport@zalakaros.hu
SZEMÉLYESEN: hétfő, kedd és szerdai napokon 17 órától a fürdő déli
bejáratánál.
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