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A magyarok kenyere is nemzeti
összetartozást fejez ki
AZ ÁLLAMALAPÍTÁST ÉS AZ ÚJ KENYERET ÜNNEPELTE VÁROSUNK
Államalapító királyunkra, több mint ezer éves államiságunkra és
az új kenyér ünnepére emlékezett Zalakaros augusztus 20-án.
Az ünneplőket a Szent István téren álló István és Gizella-szobornál a Dalárda-Vegyeskar műsora és Novák Ferenc polgármester
beszéde emlékeztette a jeles évfordulóra.
A polgármester ezúttal az új
kenyér és a kenyérszentelés hagyományát állította beszédének
középpontjába, hiszen – mint
mondta – az emberiség történelmében már évezredek óta fontos szerepet tölt be a kenyér, s a
magyarsági is ősi jövevényszavai
között tartja számon a kenyér
szót. A kenyér tehát a magyar
történelemhez erősen köthető és kötődő, de napjainkban is
újabb és újabb szokások kötődnek hozzá. Utóbbiak között említette a Magyarok kenyere mozgalmat, mely a magyar nemzet
összetartozását fejezi ki azáltal,
hogy a készítéshez szükséges
anyagokat az egykori nagy Magyarország területéről szállítják
hozzá: a Kárpát-medence magyar lakta területeiről összegyűjtik a felajánlott búzát, majd az
ünnepélyes összeöntés és őrlés
után készítik el. A vizet ehhez – a
Tisza forrásából hozzák Kárpát-

aljáról –, a sót pedig Parajdról,
az egyetlen magyarok művelte

sóbányából. A másik ilyen kezdeményezés a Kárpát-medence
kenyere, amelynek során Szolnokon egy hatalmas kemencében kisütnek egy több száz kilós
kenyeret, amelynek alapanyagait
a Kárpát-medence számos vidékéről adományozzák magyar

közösségek és magánszemélyek.
Az ünneplők a városi megemlékezésen zalakarosi kenyérből
részesülhettek, melyet Fodor Balázs diakónus áldott meg, majd a
felszeletelt kenyeret a Rügyecske táncegyüttes fiatal táncosai
kínálták körbe.

2

2017. augusztus 24.

Virágos Magyarországért verseny
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN ELSŐ HELYEN VÁROSUNK
Július végén ismételten górcső
alá vette városunkat a Virágos
Magyarországért környezetszépítő verseny zsűrije.
Zalakaros minden esztendőben
csatlakozik a települések szépítését
célzó kampányhoz, melynek keretében fogadja azt a szakmai zsűrit,
melynek tagjai szigorú szemle nyomán alkotnak képet arról, hogy a
jelentkezett település mennyiben
felel meg a környezetszépítési,
környezetvédelmi elvárásoknak, s
dönt arról is, hogy ki a legméltóbb
arra, hogy nemzetközi porondon is
képviselje majd hazánkat az európai városok versenyében.
– A Virágos Magyarország
Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága által meghirdetett
versenyre lélekszámtól függően
5 kategóriában jelentkezhettek a
hazai települések. A megmérettetés fő célja kezdetektől fogva
a kulturált és vonzó országkép
kialakítása. Évről évre hangsúlyosabb, alapvető elv a fenntartható
fejlődés szempontjainak követke-

zetes alkalmazása, a településen
élők összefogásának ösztönzése,
az életminőség javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az
építészeti örökség megőrzése és
gyarapítása – mondta el a verseny
kapcsán Biczó Tamás, a Karos-Park
Kft. ügyvezetője.
A zsűri július 26-án járt Zalakaroson, a kertészeti szakembereket
Novák Ferenc polgármester, Biczó
Tamás a Karos-Park Kft. ügyvezetője, Bors Mária, a kft. kertésze és
Molnár Veronika, a Tourinform-iroda vezetője fogadta a polgármesteri hivatalban.
A zsűri elnöke Lancsák Lajos
nyugalmazott főkertész volt, minősített még Kovács Mihály, Zalaegerszeg főkertésze és Lancsákné
Kámán Terézia kertészmérnök.
A polgármesteri köszöntő után
tájékoztató hangzott el az önkormányzati beruházásokról, fejlesztésekről, a stratégiai irányvonalakról,
valamint a lakosság, a vállalkozások
és a civil szervezetek összefogásáról. Ezt követően a Karos-Park Kft.

fotókkal színesített prezentációjára
került sor, ahol a parkfenntartás
sokrétű munkálatairól, településtisztasági feladatokról, közmunka
programról, hulladékgazdálkodásról esett szó.
A beszámolók után szemlére indult a zsűri. Gyalogosan járták körbe városunk turisztikai látnivalóit, a
termáltó és ökopart rekreációs célú
beruházását, a Kertmozit övező arborétumot, az új templom környékét; a város utcáit, tereit autóval
tekintették meg.
– A zsűri a bírálat során az
alábbi szempontokat vette figyelembe: a település gondozottsága, tisztasága, egységes képe:
növényalkalmazás,
burkolatok,
utcabútorok, fenntartás tervezettsége, minősége. A település
zöldfelületi programja, fejlődése.
Közösségi részvétel a település
zöldfelületeinek kialakításában,
a lakosság és a civil szervezetek
bevonása, a lakosság, helyi közösségek, vállalkozások részvétele a
közterületek szépítésében, a település turisztikai jelentősége és
felkészültsége. Az önkormányzat
erőfeszítése, fenntartói szerepe
és stratégiai gondolkodása, kör-

nyezetvédelem, fenntarthatóság,
környezeti nevelés. A nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei, a
korszerű hulladékgazdálkodás és
megújuló energia felhasználása.
Önkormányzat felkészültsége, a
versenyben való részvétele: szakmai felkészültség, tervszerűség,
stratégiai gondolkodás színvonala,
és a zsűrizés menetének lebonyolítása – részletezte Biczó Tamás.
A szakemberekből álló zsűri az
elért pontszámokat figyelembe
véve – a Szervező Bizottság javaslata alapján – a kiírók és a támogatók
által felajánlott díjakkal jutalmazza
a legjobbakat.
Mint megtudtuk: a júliusi szemlén kapott pontszámok alapján
városunkat Nyugat- Magyarország
régióban az 1. helyre jelölték, így
a főzsűri is megtekinti Zalakarost
várhatóan augusztus végén, hogy
döntést hozzanak az országos 1.
helyezettről.
A siker érdekében mindannyiunk feladata az előkertek, porták
ápolása, rendben tartása, hogy a
következő szakmai szemle alkalmával újra elismeréssel szóljanak
Zalakarosról.

FELHÍVÁS
TISZTELT KAROSIAK, INGATLANTULAJDONOSOK!
Településünk 1995. évben csatlakozott először a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, 2002. évben a Városok kategóriában
I. helyezést, majd 2003. évben az Entente Florale európai versenyen
ezüstminősítést szerzett, azóta is számos elismerés birtokosa. Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a megmérettetéshez.
A zsűrizés első fordulója után a nyugat-magyarországi régióban
első helyen zártuk a versenyt. Emiatt a főzsűri látogatására is számíthatunk, hiszen az ő szakmai véleményük dönt arról, hogy a
régiók első helyezettjei közül ki nyerheti el a hazai verseny fődíját, az európai versenyen való részvétel jogát. A főzsűri várhatóan augusztus végén fogja személyesen értékelni településünket.
Kérünk mindenkit, hogy a minél színvonalasabb városi megjelenés érdekében szíveskedjen ingatlanát rendbe tenni, megszépíteni,
hogy Zalakaros ismét sikeresen és eredményesen szerepelhessen a
versenyen, lakosaink és vendégeink pedig szép, virágos, rendezett
környezetben élhessenek, pihenhessenek!
Köszönettel:
Novák Ferenc s.k.
polgármester
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Napvilágot láttak a turizmus
első félévi statisztikai adatai, melyek alapján városunk az év első
hat hónapját eredménnyel zárhatja.
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
elmonda: Zalakaroson 72 314 vendég töltött el 224 938 vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken
2017 első fél évében. Ez több mint
13 %-os növekedés a vendégszám,
és több mint 10 % növekedés a vendégéjszakák számának vonatkozásában az előző év adataihoz képest.
– A tavalyi statisztikáknál meg-

Biztató eredmények
NÖVEKVŐ VENDÉGÉJSZAKÁK, KÖLTÉSEK ÉS WEBOLDAL-LÁTOGATOTTSÁG

torpanás mutatkozott az előszezonban, idén azonban egyértelműen kijelenthetjük, hogy sikerült
mérsékelnünk a szezonhatást Zalakaroson az előszezoni számok
növekedésével, hiszen az április-május-júniusi időszakban a vendégéjszakák több mint 16 %-kal
növekedtek bázishoz képest – jelezte az ügyvezető.
M i n t
mondta: a
külföldi vendégéjszakák összes
vendégéjszakákhoz
viszonyított
arányát tekintve is pozitív változás
t ap a s z t a l ható: 2016
első félévében ez az
arány 25,59
%, 2017 első
félévében
26,32% volt.
To v á b b i
jó hír, hogy
végre a költésekben
is
jelentős
n ö ve ke d é s
mutatkozik, hiszen a
bruttó szállásdíj árbevétel 17,37
%-kal nőtt
2016
első
félévéhez
képest, de
növekedtek a vendéglátásból
származó
bevételek is
(115,53 %), a
szoba átlagár (107,50
%), valamint
a
REVPAR
(111 %) mutatók is a kereskedelmi
szálláshelyeken.
– A fenti adatok,
valamint
az előszezont célzó

kampányaink eredményességének
fényében továbbra is a turizmusstatisztikai adatok kiértékelését
követően kell felépítenünk marketingaktivitásaink tér- és időbeli
ütemezését – hangsúlyozta Kovács Szabolcs.
A marketing aktivitásokat, kampányokat értékelve úgy fogalmazott: a 2017-es
május-júniusi weboldal
forgalom
növekedése egyértelműen az
előszezoni kampánynak
tudható be, a város szinte megduplázta (+80%) a weboldal
látogatottságát az előző év azonos
időszakához képest.
– A tavalyi turizmusstatisztikai adatok alapján céloztuk kifejezetten ezt az időszakot. A célzott időszakban – azaz májusban
és júniusban - a bázis évben 19, a
tárgyévben 165 ajánlatkérés érkezett, tisztán azonban csak a június vethető össze, mert a május
tavaly tört hónap volt, a városi
weboldal akkor készült el. 2015

júniusában 17, 2016 júniusában 91
db ajánlatkérést közvetítettünk a
zalakaros.hu-n keresztül, melynek
1/3-a magánszálláshelyekre ment.
2016-májusától év végéig 115 db
ajánlatot
közvetítettünk, 2017 januártól
Július 4-ig 322 db-ot,
melynek több mint fele
a kampányidőszakban
realizálódott:
Kovács Szabolcs külön kitért arra is, hogy
csak a Facebook-hirdetések több mint 11 ezer
átkattintást generáltak
(ez tartalmazza az organikus tartalmakat is) a zalakaros.hu-ra, ez
a teljes forgalom 48%-a az adott
időszakban. Előző év hasonló
terminusához képest az idei, Facebookról érkező forgalom megközelíti a tavalyi teljes forgalom
mértékét. 2017 vizsgált időszakában a Google Analytics szerint 52
ajánlatkérés érkezett a fizetett Facebook hirdetésekből. A Facebookra gyártott imázsfilmet pedig közel
250 ezren látták.
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Kóbor rókák a városban

MI MAGUNK IS SOKAT TEHETÜNK, HOGY MEGAKADÁLYOZZUK JELENLÉTÜKET
Az utóbbi időben több városból is hallhattunk híradást az
utcákon kóborló rókákról, és az e
probléma újabban településünket
is érinti.
Számos jelzés érkezett az önkormányzat és a KAROS-PARK
Kft. felé is, hogy a rókák bemerészkednek a házakhoz, játszóterekre, közterületekre, és többen
aggodalmuknak is hangot adtak
a rókát veszettségét firtatva.
Tudni kell, hogy a róka természeténél fogva idegenkedik az embertől – szögezte le Horváth József, aki
korábban közterület-felügyelőként
és vadászként is szembesült már ezzel a problémával. - Az, hogy mégis
bejön a városokba, jórészt nekünk,
embereknek köszönhető. Számtalan esetben a saját szememmel
láttam, hogy üdülővendégek, helybéliek kis tálkákat helyeznek ki az
utcákon álló tuják, egyéb fák, cserjék alá, hogy a macskákat etessék.
Ezzel együtt voltaképpen a rókákat
is etetik. Rendkívül finom szaglásának köszönhetően a róka már
messziről megérzi nemcsak a köztéri hulladéktárolókba dobott maradék élelmiszert, de például a kóbor
macskáknak szánt eledel nyomait
a földön. Ezért jön, és így próbál sokszor sajnos sikerrel - hozzájutni
az eldobált maradékokhoz.

Az új vadászati törvény nem
engedi meg, hogy közterületen
és zártkerben a rókákat kilőjük. Ez
erősen nehezíti a probléma sikeres
rendezését, és meglátásom szerint
az állatok elszaporodásához vezet
az immunizációval együtt. Utóbbit
a mi érdekünkben végzik, ugyanakkor csökkenti vele a rókaállomány pusztulásának mértékét is. A
gondot fokozza, hogy a kisrókák is
mostanra váltak el anyjuktól, önállósodnak, és természetes, hogy az
elsősorban a könnyen megszerezhető élelemforrás után néznek, ez
pedig a városokban adott.

ennek ők igyekeznek is eleget tenni.
Ha azonban az állatok sok táplálékot találnak a városon belül, hiába
csökkentik számukat, akkor is be
fognak járni a településekre a kön�nyű zsákmány reményében.
– A rókák jelenléte ellen a leghatásosabb módszer az, ha nem
hagyunk ételmaradékot a köztéri
szemetesekben, ha nem etetjük a
kóbor macskákat vagy nem szórjuk ki a földre az eleséget – figyelmeztetett.
Többen tartanak attól, hogy a
városokban kóborló rókák veszettséget hordoznak.

Novák Ferenc polgármester elmondta: jogszabályok rögzítik, hogy
a rókák létszámapasztását, csapdázását csakis a vadgazdálkodó jogosult végezni. A Polgármesteri Hivatal
minden évben felhívja a vadászatra
jogosultak figyelmét a rókák létszámapasztásának
szükségességére,

A szakmai fórumokon hangsúlyozzák: veszettség miatti emberi
megbetegedés 1994 óta nem volt
Magyarországon. Ennek fő oka az,
hogy 1992 óta repülőről történő
veszettség elleni immunizálást végeznek évente kétszer. Az az állat,
amelyik megeszi a kiszórt, vakcinát

tartalmazó csali falatot, védetté válik a betegséggel szemben.
Ha valaki élő rókát lát, a biztonság kedvéért semmi esetre se
próbálja megközelíteni, befogni,
megsimogatni! Az addig szelídnek
tűnő állat váratlanul, ijedtében
is támadhat, haraphat. Ha mégis
előfordul, a fertőzésveszély miatt
mindenképpen meg kell mutatni a
harapás helyét a házi- vagy az ügyeletes orvosnak!
A leghelyesebb, hogy amikor
találkozunk egy rókával a városban, szólunk egy rendőrnek vagy
állatorvosnak, vagy a városfenntartónak. Semmiképpen nem szabad
közel menni, vagy megsimogatni
az állatot. Ha éppen kutyát sétáltat
valaki, és a kutya esetleg odaszalad
a rókához, abban az esetben nem
kell aggódni, ha a kutya be van oltva veszettség ellen.
Egyébként, hogy egy róka veszett-e, az a viselkedéséből nagyrészt kiderül. A veszett állat közelít
az ember felé, ijesztésre nem szalad el, nem vadállatként viselkedik.
Emellett az első stádiumban garatbénulásuk van, így nem nagyon
tudnak enni, inni, ezért lesoványodnak.
Aki róka jelenlétét tapasztalja,
a Közös Önkormányzati Hivatalnál
vagy a KAROS-PARK Kft-nél tud
bejelentést tenni.

A Balatoni Szövetség is megoldást sürget
A belterületeken egyre nagyobb számban felbukkanó vadak miatt a földművelésügyi
miniszterhez fordult levélben a
Balatoni Szövetség (BSz), hiánypótló jogalkotást, valamint vadvédelmi szolgálat létrehozását
kérték, amelynek a legfontosabb
teendője a belterületeken felbukkanó vadak befogása, valamint a
lakosság tájékoztatása lenne.
A szövetség már év elején
jelezte: országos szintű problémáról van szó, amely a kiemelt üdülőkörzetben azért
jelentkezik hatványozottabban,
mert vízparti, természet-közeli
településekről van szó, ahol a
belterületek is kedvező életteret nyújthatnak a vadon élő
állatoknak. A lakott területekre bejáró vadak az esetenkénti

tetemes vadkárokon kívül veszélyhelyzeteket
teremthetnek, riadalmat okoznak, illetve
egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.
A BSZ szerint a legfontosabb
lenne a belterületi vadgazdálkodás jogi hátterének megteremtése, illetve a belterületeken
felbukkanó vad tulajdonviszonyának meghatározása. A jogszabályi gondok közt említette,
hogy a polgári törvénykönyv
szerint a belterületi vadkárok
megtérítésére az a vadásztársaság kötelezhető, amelynek a
területéről a vad a településre tévedt, ez azonban sokszor
nem egyértelmű, és nem bizonyítható.
A lakott területekre tévedt
vadak kezelése azért is nehéz-

kes, mert a vadászatra jogosultak csak a számukra kijelölt
vadászterületen gazdálkodhatnak, amelyeknek nem részei
a belterületek, a lakott területeken elejtett, befogott vadak
elszállítása pedig lopásnak számít.
Veszélyhelyzet
kezelésére
van lehetőség egyedi kilövési
engedélyek kiadására, de BSz
állásfoglalása szerint ez túl veszélyes megoldás lakott területeken. Az új szolgálat segítene
abban is, hogy a településeken
a jövőben csak élve befogás
történhessen.
A balatoni szervezet a szakmai javaslatokat összegezve
meghatározta azt is – egyhangúlag megszavazott elnökségi
határozatában –, kinek mi-

lyen felelőssége, szerepe van
a vad-probléma enyhítésében.
Eszerint: a vadásztársaságoknak a vadállomány túlzott elszaporodása ellen kell tenniük.
A vízügy a nádaratás nagyobb
területekre történő kiterjesztésével, a vadak lakott területen
található életterének szűkítésével segíthetnek. A hegyközségeknek az elhanyagolt szőlők
tulajdonosait, az önkormányzatoknak - szükség esetén új
helyi rendeltek alkotásával - az
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait kell rábírniuk a területik
rendbetételére. A lakossággal, üdülőtulajdonosokkal pedig meg kell értetni, miért ne
etessék a vadakat, és miért ne
nyújtsanak búvóhelyeket számukra.
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Folytatódik a fürdő felújítása
ZÖLD UTAT KAPOTT A GYÓGYCENTRUM FEJLESZTÉSE ÉS A SZAUNAUDVAR BŐVÍTÉSE
Rendkívüli ülésen került a képviselő-testület elé a Gránit Zrt.
gyógycentrum-fejlesztésének kérdése. A testületnek a fürdő által előkészített és beterjesztett beruházási javaslatot kellett megtárgyalnia,
véleményeznie, hiszen a fejlesztések az önkormányzat mint többségi
tulajdonos jóváhagyásával történhetnek.
A képviselők zárt ülésen vitatták
meg a témát, a megfogalmazott
határozatot – mely döntés természetesen már nyilvános – az alábbiakban közöljük.
Zalakaros Város Önkormányzat képviselő-testülete javasolja a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlése
számára a gyógyfürdő gyógycentruma I–II. számú nyitott és kupolás
medencéinek felújítását, új panorámás medence létrehozásával a
meglévő udvari szauna blokk bővítését az alábbiak szerint:
az I. és II. számú medencék és
környezetük felújítása, a tervezett
kivitelezési határidő: 2018. február 1-től 2018. május 31-ig. Meg
kell vizsgálni a gyógykertben lévő
gasztronómiai egység pontos helyének és működtetésének módjait.
Javasolja a testület új szabadtéri
panorámás medence létrehozását,
365 napos üzemeléssel – a strand
nyitva tartása idejében termálvíz
töltettel, vízforgatóval működtetve, téli időszakban gyógyvíz töltettel. Az új medence megvalósításá-

NYÁRBÚCSÚZTATÓ
STRANDPARTY
9.30: Mezítlábas torna
10.00–11.00: Csicsergő Pankival!
Mai téma: nyári élményeim
10.30: Aquafittness
13.00: Mesefeles a Mesefa alatt
13.30: Kártyajátékok 14:30 –
15.00: Vizes buli Pankival!
15.00–15.30: Fejlesztőjátékok
16.00–17.00: Ügyességi játékok
Pankival
17.00: Buli Pankival!
A strandi játszóházban és a főépület gyermek játszóházában
kiírt programokra bárki csatlakozhat.
Gyermekfelügyeletet
nem vállalunk! A szülők is csatlakozzanak bártan.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretetettel várjuk a gyermekeket és szüleiket a programokon!
Programcsapat

nál lehetővé kell tenni a gyógyvíz
jövőbeni forgatásának megoldását,
a gyógyvíz takarékos felhasználása
és a gazdaságos üzemeltetése érdekében.
A fedett fürdőből és a II. számú
gyógycentrumból is megközelíthetőnek kell lennie az új medencének, akadálymentes megoldással. A
medence csak komplex belépőjeg�gyel vehető igénybe.
Javasolja továbbá a testület a
meglévő szaunaudvar felújítását
és bővítését a nyugati oldalon, fedett pihenőrészekkel, vizesblokk
és napozóterasz kialakításával. Az
új panorámás medence alatti terület beépítése is javasolt különböző
szaunázási lehetőségek megteremtésével. A felújított és kibővített

szaunaudvar külön belépőjeg�gyel vehető igénybe, esetlegesen
megbontva az alap és a komplex
jegyhez vásárolható kiegészítő jegy
árat.
Kivitelezési
határidő
2018. október 1-től
2019. április 30-ig.
A képviselő-testület
a
beruházások kivitelezését két
ütemben
javasolja
megvalósítani, de az engedélyes
és kiviteli tervek elkészíttetése egy
ütemben javasolt az egymáshoz
kapcsolódó funkciók miatt. Az
engedélyes és kiviteli tervekre a
szerződést javasolja megkötni 31,5
millió forint összegben, az előtanul-

mányt készítő Arch InDeco Kft.-vel.
A képviselő-testület javasolja,
hogy a Közgyűlés járuljon hozzá
a projekt finanszírozásához szük-

séges 500-550 millió forint hitel
felvételéhez (legalább három hitelajánlat kérése alapján) és kinyilvánítja, hogy a 2017–2018–2019. évi
osztalék jogáról, mint tulajdonos
lemond a fejlesztések finanszírozása érdekében.

A ZALAKAROSI FÜRDŐ SZEPTEMBERI PROGRAMJAI
SZEPTEMBER 2.
JÁTÉK – JÁTÉK– JÁTÉK
10.30: Aquafitness – IV. számú medence (eső esetén
beltéri élményfürdő)
13.00–15.30: Játék – játék – játék
memóriajátékok, társasjátékok, kártyajátékok, sakk,
malom és dominó, kép és hangfelismerő játékok
egész délután Pankival és barátaival.
15.30: Aquasalsa IV. számú medence (eső esetén
beltéri élményfürdő). A strandi játszóházban és a
főépület gyermek játszóházában kiírt programokra
bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk! A szülők is csatlakozzanak bártan. A programváltozás jogát fenntartjuk!
SZEPTEMBER 9.
PANKI KREATÍV KUCKÓJA
10.30: Aquafitness – strand, IV. számú medence (eső
esetén beltéri élményfürdő)
13.00–15.30: Szárnyaljon a fantáziátok szabadon!
Kreatív alkotások délutánja Pankival és programfelelős barátaival. Mi biztosítjuk a hozzávalókat, nektek csak a fantáziátok szabhat határokat! Lesz ott
papír, olló, ragasztó, fonal, tű és cérna, gomb, fa és
kő, műanyag és karton, drót és zsinór, és még amit
találunk – Nektek csak alkotni kell!
15.30: Aquasalsa IV. számú medence (eső esetén
beltéri élményfürdő). A strandi játszóházban és a
főépület gyermek játszóházában kiírt programokra
bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk! A szülők is csatlakozzanak bártan. A programváltozás jogát fenntartjuk!

SZEPTEMBER 16.
ZÖLD NAP PANKIVAL – KÖRNYEZETVÉDELMI NAP
10.30: Aquafittness IV. számú medence (eső esetén
beltéri élményfürdő)
13.30: Szelektív hulladékgyűjtő társasjáték
14.00: Tiszteld a természetet társasjáték
14.30: Ökologiai dominó
15.00: Ecodobble
15.30: Aquasalsa IV. számú medence (eső esetén beltéri élményfürdő)
A strandi játszóházban és a főépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat.
Gyermekfelügyeletet nem vállalunk! A szülők is
csatlakozzanak bártan. A programváltozás jogát
fenntartjuk!
SZEPTEMBER 23.
II. ZALAKAROS – KIS – BALATON FUTÓVERSENY
Futóverseny reggelén bemelegítés Pankival és barátaival! Gyere! Tarts velünk!
10.30: Aquafittness (eső esetén beltéri élményfürdő)
14.30–15.30: Óriástalpas játék (ügyességi) Pankival és
barátaival
15.30: Aquasalsa IV. számú medence (eső esetén beltéri élményfürdő)
A főépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk! A szülők is csatlakozzanak bártan. A programváltozás jogát fenntartjuk!
Szeretetettel várjuk a gyermekeket és szüleiket
a programokon!
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E-naplót és e-ellenőrzőt vezetnek be
A MÓRA-ISKOLA FELKÉSZÜLT A TANÉVKEZDÉSRE
Megújulva fogadja a gyerekeket a Móra-iskola a szeptemberi tanévkezdéskor. Ott jártunkkor a festék terjengő illata tanúskodott arról,
hogy az intézmény több tanterme, egyéb eszköze frissítést kapott.
– Az épület előtti és az aulában lévő korlátok már megértek
az újra festésre, ezt erre az évkezdésre sikerült megoldanunk
– tudtuk meg Grófné Csatos Andrea iskolavezetőtől. – Újrafestettük
az alsós tantermeket és a magyar
termet, rendeztük az aula beázása
miatt lemállott falat. A munkálatokhoz a szükséges összeget a
tankerület biztosította számunkra. Aktuális feladat a tető javítása, erre adott be pályázatot a
fenntartó, reméljük, sikeres lesz
az elbírálása ennek, így ezt a feladatot is meg tudjuk majd oldani.
Komoly villanyszerelési munkákat
is kellett végeztetnünk itt és a
tornateremben is, az ehhez szükséges állványzatot a fürdő biztosította számunkra, ezt ezúton is
köszönjük.
Az igazgatónő elmondta: folyamatban van az iskolaudvar
játéklehetőségeinek bővítése is.
Kisméretű pálya kialakítását szeretnék megoldani pályázati pénzből,

amennyiben ez sikerül, ezzel párhuzamosan még egy homokozót is
alakítanának ki „A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány” jóvoltából.
A tanévkezdéshez minden
készen áll, a tankönyvek lapunk
megjelenésekor már rendelkezésre állnak, egyetlen könyv esetében
sem várható késői szállítás. Fontos
tudni, hogy a tankönyvek minden
diák számára ingyenesek, ám ezek
tartós könyvek. Ez azt jelenti, hogy
a könyvtár, illetve az iskola tulajdonát képezik, azokat megrongálni, azokba beleírni, firkálni semmi
esetre sem szabad, és tanév végén
mindet hiánytalanul és épségben
kell visszaadni az iskolának. Az elsősök és másodikosok munkatankönyvei képeznek ez alól kivételt,
hiszen azokba a gyerekek kell,
hogy dolgozzanak. A könyveket
a gyerekek az első tanítási napon
kapják meg, így az első szeptemberi hétvége nemes feladata (lesz,
akinek kihívása) a tankönyvek bekötése lesz.

A bejáró tanulók számára a bérleteket most is biztosítani fogják,
ugyanígy a gyerekek öt óráig tartó felügyeletét is vállalja az iskola
szükség esetén.
Ami az étkezést illeti, az az
eddigi feltételek és előírások szerint zajlik, jó hír, hogy e tanévben
is folytatódhat az iskolagyümölcs
akció, így a gyerekek a „gyümölcs
automatából” mindig friss gyümölcshöz juthatnak.
Az év nagy változása lesz
ugyanakkor az elektronikus napló
bevezetése. Az e-napló használatára mind több iskola tér át: a pedagógusok számítógépen vezetik
a haladást, a tanmenetet, elektronikus naplóba írják be a hiányzók
neveit, a tanulók érdemjegyeit.,
elektronikus felületen keresztül
kapnak értesítéseket az iskolától,
s a szülők ugyanezen a felületen
tudnak írásban jelezni a pedagógusoknak. Az e-naplóhoz minden
szülőnek – természetesen a saját
gyermekére vonatkozóan – lesz
belépési lehetősége, a belépéshez
jelszó szükséges, melyet a szülő
határoz meg. Így a csemeték már
nem biztos, hogy elsumákolhatják

érdemjegyeiket, még az is előfordulhat, hogy a szülő előbb értesül
az érdemjegyről, mint maga a diák,
amennyiben például egy dolgozat
érdemjegyét a pedagógus már a
dolgozatok értékelésekor bevezeti
az e-naplóba.
– Tisztában vagyunk azzal,
hogy nem mindenki rendelkezik
otthon számítógéppel vagy okostelefonnal, vagy épp nehezebben
barátkozik meg az elektronikus
rendszerrel. Ezért az e-naplóval
párhuzamosan megtartjuk az ellenőrzőket is a diákoknak, tehát
az a szülő, aki nem tudja digitálisan követni az „eseményeket”,
semmiről nem fog lemaradni. A
tanévnyitón, illetve a szülői értekezleten természetesen mindenki
tájékoztatást kap az e-ellenőrző
használatáról, és minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolunk – fogalmazott az igazgatónő.
Hozzátette: az e-napló használatát
a pedagógusok képzés során is
megismerhették, s úgy véli, ezzel az
új rendszerrel még áttekinthetőbb,
naprakészebb és követhetőbb lesz
az iskolai élet, a diákok teljesítménye.

A képzések igazi nyertesei a diákok
KÖZNEVELÉSI MESTERVEZETŐ A MÓRA-ISKOLA IGAZGATÓJA
Köznevelési mestervezető diplomát vehetett át a közelmúltban a Móra-iskola igazgatója, Grófné Csatos Andrea. A diplomát
országosan 24 oktatási intézményvezető
szerezte meg, megyénkből összesen ketten
büszkélkedhetnek ezzel a végzettséggel,
egyikük a karosi iskola vezetője.
– A képzést vezetői gyakorlattal rendelkező intézményvezetőknek hirdették meg. Ez
a diploma nem jelent más besorolást, plusz
bérezést; kifejezetten szakmai előmenetelre
adott és ad lehetőséget, a vezetői ismeretek
magasabb szintű gyakorlására – mondta el lapunknak Grófné Csatos Andrea.
– Fontosnak tartom a folyamatos tanulást, a vezetői tudás frissítését. Véleményem
szerint nem elegendő, ha valaki megszerzi a
pedagógus diplomáját. A szakmai felkészültséget folyamatosan újítani kell, arról nem
beszélve, hogy a körülöttünk lévő világ is folyamatosan változik, újabb és újabb kihívások
elé állít minket, melyekre „illik” rugalmasan,

jól reagálni. Büszke vagyok
arra, hogy a Móra-iskolában is
egyre több kolléga képzi magát, sokan végeztek vagy végeznek jelenleg is szakirányú
továbbképzést,
szakvizsgát
adó képzést. Ezeknek a képzéseknek azonban nemcsak a
pedagógus, de a diák is nyertese, sőt, azt mondhatnám, ők
az igazi nyertesei. A képzést
elvégző pedagógus a megszerzett tudását a gyakorlatba, azaz a tanórákba ülteti át,
új szemléletet, új eszközöket,
újfajta motivációt tud bevinni az osztályokba, s ezáltal a diákok is motiváltabbak lesznek, a tananyagot is remélhetőleg jobban
megértik, vagy más szempontok alapján közelítik meg, rendszerezik.
Az iskolaigazgató elmondta: a képzés során sok érdekes tantárgyat tanulhattak, ilyen
volt többek között az együttműködési képes-

ségek fejlesztése, az értekezlet
vezetési technikák, a digitális
média kezelés, az önismeret, az
információs műveltség, a szabályzatok kezelése, készítése. A
képzés szakdolgozat írással, védéssel és államvizsgával zárult.
– Nem volt egyszerű, sem
könnyű, de elmondhatom,
hogy minden kolléga nagyon
élvezte és kifejezetten hasznosnak tartotta a képzést.
Képet kaphattunk a magunk
munkájáról is: mi az, amiben
esetleg változtatni kell és főként hogyan, de megerősítést kaptunk abban
is, amit eddig jól csináltunk. Pedagógus kollégáim ugyanezzel a véleménnyel vannak az
általuk végzett képzésekről is. Bízom benne,
hogy hamarosan mi magunk is helyet, teret
adhatunk olyan előadásoknak, képzéseknek,
melyek a kollégák munkáit a jövőben is segíteni tudják.
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Jubileumot ünnepelhettünk a
Zalakarosi Bornapokon idén, hiszen immár huszadik alkalommal
rendezhette meg a város a négynapos borfesztivált.
A bornapok kétségtelenül az
egyik legnívósabb, legnagyobb
tömeget vonzó rendezvénye városunknak. Az idei esztendőben
számos borház kínált minőségi
borokat, a látogatók több mint
150 féle bort kóstolhattak a borházaknál.
A jubileumi esemény megnyitóján dr. Háda László plébános megáldotta a borokat, majd hagyományosan ekkor adta át a város bora
díjakat is Novák Ferenc polgármester.
A Zalakaros város vörösbora
elismerést idén a Bezerics Borház
2015-ös évjáratú Shiraz bora érdemelte ki. Fehérbor kategóriában pedig a Kányaváry Borbirtok
2016-os Bizsergő Cuvée-je kapta
a címet. „Ez azt jelenti, hogy az a
munka, az a sok-sok áldozat, amit
hozott, az valahol megtérül. És hát
idén a mi fehér cuvée-nk bizsergő változata lett Zalakaros város
bora, ami óriási megtiszteltetés,
és az első a Kányaváry Borbirtok
4 éves története alatt” – fogalmazott Szabadics Zoltán, a Kányaváry
Borbirtok borásza, társtulajdonosa.

Jubileumi borfesztivál
ÁTADTÁK A VÁROS BORA DÍJAKAT IS

– Nagy érdeklődésre tart számot ez a rendezvényünk, rengeteg látogatót vonz, vannak, akik
a szabadságukat is a bornapokra
időzítik – mondta Novák Ferenc
polgármester. – Ezzel a rendezvénnyel fel tudjuk hívni a figyelmet környékünk minőségi boraira,

gasztronómiájára, de Zala megye
szőlő- és borkultúrájának az ápolásához is hozzájárulunk. Különösen büszke vagyok arra, hogy a
borfesztivál alapítói között az én
nevem is ott van, sőt a Közösségi Ház, illetve a Tourinform-idoda korábbi vezetőjeként magam

szerveztem a programokat annak
idején. Nemcsak én ítélem sikeresnek a fesztivált, a résztvevők
száma, a hangulat magáért beszél.
A hangulat a tapasztalatok szerint valóban vidám volt, erről a jó
borok, a finom ételek, a koncertek
gondoskodtak.
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Előző oldalainkon írtunk arról,
hogy a Virágos Magyarországért
környezetszépítő mozgalom zsűrije látogatta végig településünket
és vizsgálta meg annak ápoltságát,
környezeti állapotát.
A tetszetős településképen túl
számos természeti értéket is fel tud
mutatni városunk, melyről a zsűri
tagjai is tájékozódtak, s ezek megismerése valamennyiünk számára
fontos lehet.
A városnapot megelőző tudományos konferencián szakember
segítségével is megismerhettük
ezeket az értékeket. Óvári Miklós,
a Zöld Zala Természetvédelmi Egyesület elnöke jóvoltából nyerhettünk
betekintést “zöld kincsesládánkba”.
Előadásából – melynek anyaga
könyv formájában is megjelenik –
megtudhattuk: a belterületi értékek közül a legjelentősebb a város
központjában található az Európa
park és Thermál úti arborétum. A
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Karos zöld kincsei
TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKEK VÁROSUNKBAN ÉS KÖRNYÉKÉN
gazdag, változatos összetételű faállomány összesen 468 darab 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 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 láthatók idős gesztenyék,
melyek jelentős természetvédelmi
és táji értéket képviselnek; gyepszintjükben 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.
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, barkó-

caberkenye, hólyagfa a gyakori. Az
erdőkben 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
találhatók itt. Valószínűsíthető,
hogy az egykor a Kis-Balaton déli
folytatását jelentő összefüggő lápés 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.
E csodálatos élővilág több növénye védett, talán leginkább a cikláment kellene kiemelnünk, melyet
előszeretettel szakítanak le az erdőt járók. Vigyázzunk zöld kincseinkre, hiszen – ahogyan a szakember is fogalmazott – ezek adják a
város különleges vonzerejét, szépségét, harmonikusan kiegészítve az
egyéb turisztikai attrakciókat.
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Zalai Nemzetközi Művésztelep
ERDÉLYI ÉS KÁRPÁTALJAI ALKOTÓK VÁROSUNKBAN
Ez évben is bekapcsolódott
településünk a Zalai Nemzetközi
Művésztelep munkájába.
A művésztelep1991 óta kerül
megrendezésre, melynek célja,
hogy az elsősorban határon túl
élő hivatásos magyar művészek
– grafikusok, festők, keramikusok – megismerkedhessenek, s
stíluskényszer nélkül alkothassanak. 2007 óta a Zaláért Egyesület
önálló szervezésében zajlik a művésztelep munkája.
A XXVII. Zalai Nemzetközi Művésztelep 2017. július 24. és augusztus 4. között került megszervezésre.
A művésztelep keretén belül
városunk öt művészt látott vendégül: Olga Lukach (Ungvár), Aleksandr Lukach (Ungvár), Bajkó
Attila (Csíkszereda), Fazekas Barna (Csíkszereda) és Kovács Ildikó
(Székelyudvarhely) dolgozott náA nyár derekán szakmai tapasztalatokban gazdag kalotaszegi és felcsíki kiránduláson
vettünk részt. Az út anyagi hátterét az együttes, a város, és a
résztvevők biztosították.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Zalakaros Város támogatását és egyúttal reméljük, hogy
később sem felejtenek el bennünket.
Régi vágyunk volt, egy olyan
kirándulás megvalósítása, amely
szakmai alapokon nyugszik, és
nem mentes a jókedvtől sem. Ez
a pár nap nem múlt el nyomtalanul, ami köszönhető Táncos Laura előzetes mindenre kiterjedő
szervező munkájának, és férje
Oláh János megbízható, rugalmas
lebonyolításának.
Honismereti
vezetőnek Újfalusi Csaba személyében egy igazi székely embert
választottak nekünk „Csíkból”.
Csaba bácsi habitusa rányomta
bélyegét túránkra, de ezt cseppet
sem bántuk.
Kalotaszentkirályon Varga
István „Kiscsipás” húzta nekünk
a talpalávalót és a bánffyhunyadi táncosokkal jártuk két éjjel a
Kalotaszegit. Napközben pihenés
képpen a Székelyjó vízesés (Havasrekettye) habjaiban hűsöltünk,
a Körösfői református templom
körül néztünk szét. De megfor-

lunk. Itt tartózkodásuk alatt több
festményt alkottak különböző
stílusokban. Alkotásaik megtekinthetőek a nagykanizsai Hevesi

szek ez mellett 2017. július 29-én
szombaton Zalabaksán a tóparton vettek részt egy közös találkozón.

Sándor Művelődési Központ Ősze
András Galériájában, amelyből két
alkotás fog Zalakarosra kerülni a
kiállítás sorozat végén. A művé-

A Zalakaroson alkotó művészek
közül hárman is különdíjban részesültek az elkészített műalkotások
alapján, Kovács Ildikó, Aleksandr

Lukach és Bajkó Attila kapott elismerést.
Idén a fogadó települések között szerepelt még Hévíz, Szepetnek, Szilvágy, Szentgyörgyvölgy,
Zalabaksa. A szervezők elmondták:
a települések évek óta örömmel
fogadják a résztvevőket, ugyanis
jelenlétük másfajta szellemiséget
és érdekességet biztosít az ott
élők számára. A hagyományoknak
megfelelően a művésztelep idején
az alkotói napok mellett közös találkozókat, kirándulásokat szerveznek.
A tábori program utolsó napján a hagyományoknak megfelelően záró kiállításra került sor,
melynek 2017-ben is a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési
Központ Ősze András Galériája
ad otthont.
A Zalakaroson alkotó művészek
mindegyikéről a továbbiakban egyegy rövidebb ismertető olvasható.

Hat nap 5 éjszaka
A BOTTAL-FOGÓ TÁNCEGYÜTTESSEL ERDÉLYBEN
dultunk a Kalota partján (Ady
Endre nyomán). Az út során nem
csak szervezett viselet bemutatón
vettünk részt, hanem a helybeli
szállásadóink sublótjából hamarjában szebbnél szebb
hosszú
hímzett szalagok, csüngő selyembojtok, gyöngyös főkötők, csipkés
vagy gyöngyös mellrevalók… kerültek elő.
Csíkrákoson Felcsíki táncrendet tanultunk a pávát nyert
kisfiú, a csíkmadarasi
Antal Adorján szüleitől.
Megfordultunk
még Nagyváradon, Kolozsváron, Korondon,
Máréfalván, Mádéfalván,
Marosvásárhelyen, Fehéregyházán,
Segesváron, Csíkszeredán…, de voltunk a
Gyilkos-tónál és a Békás-szorosban is.
Szakmai út volt ez
a javából, hisz testközelből ismerkedtünk
meg az érintett terület

néprajzával, természeti értékeivel, történelmével és az ott élő
emberek hétköznapjaival. A hat
nap és 5 éjszaka során új kapcsolatokra, tapasztalatokra tettünk
szert, melyeket majd igyekszünk
megosztani, új elképzeléseinkhez hasznosítani. Nem szégyen
másoktól tanulni emberségből,
hagyománytiszteletből, vendég-

szeretetből, és nem utolsó sorban
hazaszeretetből.
Végül, hogy miért született
meg ez a rövid útleírás?
Csaba bácsi szavaival: …csak
azért, hogy tudjáááák…
Gabi és Tamás
(Zalakaros legfiatalabb
kulturális csoportjából)
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AZ EZÜST KLUB
KRÓNIKÁJA
Virul az Ezüst Klub, mozgalmasabb, üdébb, frissebb, mint
valaha.
A minden szerdai összejövetel növeli a klub aktivitását.
A civil házbeli belső és külső
programok teszik változatosabbá a klub működését.
A külső programok az eltelt időkben a fürdő látogatás,
ausztriai kirándulás, kőszegi kiruccanás, öko-tavi gyalogtúra
voltak, utóbbi pizzás megvendégeléssel zárult.
Megünnepeltük városunk
20 éves évfordulóját, ökörpecsenye, tökmagos kalács, torta
fogyasztással egybekötve. A
városnapon fellépett a Dalárda-Vegyeskar is, melynek tagjai
többségében klubtagok.
Fedett téri program volt a
pünkösdi hagyományok felelevenítése, a Miénk a mikrofon
próza-, vers- és ének bemutató délutánja. Tréfás versíró
pályázatot hirdettünk meg az
Anyám tyúkja című vers parodizálására, mely értékeléssel és
négy pályázati vers jutalmazásával zárult.
A közelmúltban grillparti
volt házon belül, férfi szakácsok közreműködésével. Az
augusztus 20-i megemlékezés
volt a legfrissebb ténykedésünk. Sajnos, betegség miatt
több tagunk is hiányzik átmenetileg, nekik ezúton is jobbulást kívánunk.
Így viseljük el a hosszú, forró nyarat és várjuk az enyhülést.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Képviselő-testülete 2017. június 20-i ülésén módosította a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési díját, mely bruttó 3.900 Ft/m3. A szállításra jogosult vállalkozó Polainé Marek Valéria (Nagykanizsa Magyar u 162., telefon: 20/936-3585,
e-mail: talajerokanizsa@freemail.hu)
Képviselői kérésként felmerült, hogy a város területén működő szennyvíztelepre kerüljön befogadásra
és ártalmatlanításra a keletkezett szennyvíz. A Hivatal felülvizsgálta és egyeztetést folytatott az üzemeltetővel – Délzalai Víz – és Csatornamű Zrt-vel.
A szennyvíztelep jelenlegi vízjogi működési engedélyében nem szerepel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek befogadása és ártalmatlanítása. Amennyiben ezt a működési körébe be
kívánja venni, úgy terveztetni és a vízjogi létesítési engedélyt módosítani szükséges. A vízügyi hatóság jogosult engedélyezni a módosítást, amennyiben ez megtörténik, az átépítés az új műtárgy és szűrők
beépítésének becsült költsége bruttó 5-6 millió Ft lesz.
Ahhoz, hogy a zalakarosi szennyvíztelepen elhelyezhető legyen a szippantott szennyvíz a Vízműnek
szerződést kell kötnie az akkreditált beszállítóval. A szállító jelenleg Nagykanizsáról jön ki, aminek szintén
lesz kiszállási költsége, melyet még növel a befogadó felé fizetendő elhelyezési díj. A zalakarosi szennyvíztelepen való elhelyezés a fentiek alapján nem eredményez költség illetve díj csökkentést, ezért a szennyvíztelep átépítése nem indokolt.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város közigazgatási területén az E.ON Áramszolgáltató megbízásából a Vilkor Kft.
2017. július 31-én megkezdte a légvezetékeket veszélyeztető fák visszametszését.
Kérjük, hogy az ingatlanos a tulajdonában lévő fákról lemetszett, de a közterületre elhelyezett
fanyesedéket szíveskedjenek beszállítani a zöldhulladék lerakóba.
Amennyiben nem áll módjukban elszállítani a levágott ágakat, a Karos – Park Kft. munkatársai segítenek Önöknek. Elérhetőségük: 06/93/340-924, Biczó Tamás ügyvezető: 06/30/552-3425. Kérjük türelmüket és
amennyiben lehetőségük van, segítsék a Karos-Park Kft. munkáját. Megértésüket köszönjük.

Pataki Jánosné
klubtag

II. ZALAKAROS – KIS-BALATON
FUTÓVERSENY
2017. SZEPTEMBER 22-24.
Egy hétvége,
ami csak a futásról szól!
Idén második alkalommal kerül
megrendezésre a Zalakaros –
Kis-Balaton Futóverseny,
melyet idén 3 naposra terveztünk.
PROGRAM:
09.22-től (péntek) folyamatos rajtszám átvétel a helyszínen
09.23. (szombat) gyermek és családi versenyek
09.24 (vasárnap) A VERSENY! Táv-

ok: tízes, félmaraton, Kis-Balaton
kör (34 km)
Zalakaros-Kis-Balaton váltó (34
km): 3 fő (10 km, 12 km, 12 km)
VERSENYSZÁMOK:
KIS-BALATON KÖR (34 km): Zalakaros – Garabonc – Nagyrada
– Zalaszabar – Kis-Balaton – Balatonmagyaród – Zalakomár – Zalakaros
FÉLMARATON (21 km): Zalakaros
– Garabonc – Nagyrada – Zalaszabar – Nagyrada – Garabonc – Zalakaros
TÍZES (10 km): Zalakaros – Garabonc – Zalakaros
VÁLTÓ-férfi,női,vegyes (10 km, 12

km, 12km): Zalakaros – Garabonc
– Nagyrada – Zalaszabar – Kis-Balaton – Balatonmagyaród – Zalakomár – Zalakaros
Váltókra vonatkozó információk:
3 fő teljesíti a távot. Az első futó
lehet egyéni induló is. A váltás jól
észlelhető pontokon lesz. A csapattagok mindegyikének lesz egy
saját rajtszáma, melyet a váltáskor
át kell adni a következő futónak.
A Kanizsa Futóklub, a Zalakarosi
Futrinkánk és a zalakarosi lakosok
részére az egyéni nevezés díjából
1000 Ft kedvezményt biztosítunk
minden távon. A kedvezményes
ár a váltó versenyre nem vonat-

kozik, más kedvezménnyel nem
vonható össze.
KOROSZTÁLYOK ÉS TÁVOK:
34 km váltó: abszolút,19-39 év, 40
év felett
34 km: abszolút, 15-18 év,19-39 40 év felett
21 km: abszolút, 15-18 év, 19-39 év,
40 felett
10 km: abszolút, 10-14 év, 15-18 év,
19-39 év, 40 év felett
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány
Zalakarosi Futrinkák
https://zalakaros.hu/futoverseny
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A rajt felemásra sikeredett
MEGKEZDŐDTEK A KÜZDELMEK A LABDARÚGÓ MEGYEI OSZTÁLYOKBAN IS
Megkezdődtek a küzdelmek a labdarúgó megyei osztályokban
is. Zalakaros csapata két évnyi Keleti csoportbeli kitérő után ismét
a megyei III. osztály Déli csoportjában érdekelt. A gárda kerete jelentősen nem változott, mindössze Jankovics Attila hagyta abba az
aktív pályafutását, illetve fiatalokkal (Koma Bence, Csiszár Márk, Dobék András, Horváth Bálint, Hegedűs Dominik) igyekeztünk a keretet
megerősíteni.
A rajt felemásra sikeredett, hisz
idegenben magabiztos győzelmet
arattunk, míg a hazai rajt sajnos
vereséggel indult. Az első fordulóban Bajcsára látogattunk. A hazaiak vezetője háromesélyesnek ítélte
meg az összecsapást, szerencsére a
hazaiak vezetése után sikerült erre
rácáfolnunk, hisz már az első félidőben megfordítottuk az eredményt,
melyet a második félidőben tovább

növeltünk, így végül 7-1 arányú
győzelmet arattunk. Góljainkat
Csöndör Zoltán (2-t), Szörcsök Noel,
Koma Bence, Tolnai Tamás, Szabados Gyula és Sinkovics Norbert
szerezte. Második fordulóban Pogányszentpéter csapatát fogadtuk,
akik az előző szezonban a negyedik helyet szerezték meg, így igazi
erőfelmérő lehetett számunkra.
Az első két ziccer csapatunk előtt

adódott, de ezek sajnos kimaradtak, nem úgy, mint a túloldalon,
a vendégek első gólhelyzetüket
gólra is váltották. Előnyüket a
félidő végén egy átlövéssel még
növelni is tudták, így kétgólos
hátrányban vonultunk pihenőre.
A második félidőben cserékkel
próbáltunk frissíteni, de a túlzott
gólszerzési vágy megbosszulta
magát, a vendégek könyörtelenül
használták ki csapatunk megingásait. A mérkőzés végén Sinkovics
Norbert révén a becsületgól azért
összejött (1-6).
Reméljük, hogy a szezon hátralévő részében focistáink a jobbik
formájukat mutatják, melyhez várjuk a szurkolóink támogatását.

Őszi szezon hátralévő mérkőzései:
2017.08.27. 17.30 Letenye SE
– Zalakaros, 2017.09.02. 16.30 Zalakaros – Galambok, 2017.09.09.
16.30 Szerdahely FC – Zalakaros,
2017.09.16. 16.00 Zalakaros – Bagola
SE, 2017.09.23. 16.00 Petrivente SE –
Zalakaros, 2017.09.30. 16.00 Zalakaros – Murakeresztúr SE, 2017.10.08.
15.00 Palini FC – Zalakaros,
2017.10.14. 15.00 Zalakaros – Eszteregnye TSZ SE, 2017.10.22. 14.30
Sormás SE – Zalakaros, 2017.10.28.
14.30 Zalakaros – Napred SE Sumarton, 2017.11.05. 13.30 Sandi SE –
Zalakaros, 2017.11.12. 13.30 Zalavár
SC – Zalakaros, 2017.11.18. 13.00
Zalakaros – Újudvar SE. Szurkoljunk
együtt csapatunknak!

Sikerült megvédeni a bajnoki címet
ÉVADZÁRÓ BANKETTEL ÉS ÉREMÁTADÁS AZ ASZTALITENISZEZŐKNÉL
A Zalakaros és Térsége Sportegyesület
asztaliteniszezői
számára évadzáró bankettel és
éremátadással fejeződött be a
2016/2017. évi megyei bajnokság.
A Civil Házban megrendezett
éremátadáson immár sorozatban harmadszor akasztották az
aranyérmet a csapat tagjainak
a nyakába. Takács Péter szakosztályvezető elmondta, hogy
rendkívül erős mezőnyben és
színvonalas küzdelmek után
sikerült megvédeniük a bajnoki címüket. Félidőben még a
második helyen telelt a csapat,
tavasszal azonban veretlenül
vívták meg mérkőzéseiket, így
sikerült visszavágni Zalakomárnak az őszi vereségért, és ismét
elhódítani a bajnoki címet. Zalakomár végül a második helyről
is lecsúszott, melyet a Zalavíz
csapata szerzett meg.
Az egyesület ezúton is köszönetét fejezik ki Zalakaros
város önkormányzatának, az iskola vezetésének, és mindenkinek, akik támogatásukkal segítették a szakosztály munkáját.
Ez a siker az ő sikerük is.
Végezetül pedig álljon itt a
bajnokcsapat tagjainak névso-

ra: Adorján József, Takács Péter, Halász Lajos, Kovács Antal,
Anda Zoltán, Szarka Sándor,
Nagy Zoltán, Kocsis Dénes, Zsiga László.
Csapatunknak ezúton is gratulálunk, reméljük, hogy a következő bajnokságban is hasonlóan szép eredményeket ér el.
Asztaliteniszezőnk, Adorján

József az idén is indult az immár tizenharmadik alkalommal
megrendezett TIBHAR KUPA
Nemzetközi Asztalitenisz Veteránversenyen Balatonfüreden.
A verseny rangját jelzi, hogy 19
versenyszámban 110 versenyző
indult 7 országból, köztük a világbajnoki második helyezett
ausztrál Horst Fröhlich-Bernard

Wright férfi páros. Versenyzőnk az elmúlt években rendre
éremmel tért haza e színvonalas versenyről, szerencsére
ez a jó széria az idén is folytatódott, hisz korosztályában
Zoltai Zoltán oldalán a párosok küzdelmében a harmadik
helyet szerezte meg, melyhez
ezúton is gratulálunk.
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TISZTELT ZALAKAROSIAK!
Ebben az esztendőben is
folytatódnak a településünk
és Puchheim közötti baráti
kapcsolatok. Az idei évben
október 20. és október 23.
között látogatunk el németországi testvérvárosunkba.
Az úton váló részvétel
lehetőségét a jelentkezések
sorrendje és a korábbi kapcsolatokban való részvétel
jelenti.
A kiránduláson részvevőknek csak az útiköltséget kell
téríteni, amely a jelentkezők
létszámától függ.
Kérjük mindazokat, akiket
érdekel a lehetőség és szeretnének a baráti kapcsolathoz
csatlakozni, ezt jelezni szíveskedjenek 2017. szeptember
15-ig!
Jelentkezés, információ:
Közösségi Ház iroda,
8749 Zalakaros Zrínyi u.2.
Tel: 30/9833-944
e-mail:
kozossegihaz@zalakaros.hu
Novák Ferenc
polgármester

TANÉVNYITÓ A MÓRA-ISKOLÁBAN
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a tanévnyitó ünnepély 2017.
szeptember 1-jén (pénteken) 8.10 órakor lesz az iskola aulájában. Kérem, hogy a gyermekek ünneplő ruhában jöjjenek és táskát is hozzanak magukkal! Az iskolai foglalkozások már az első napon 16.00 óráig tartanak, de a gyerekek számára 17.00 óráig felügyeletet biztosítunk. Ezen a napon
kerülnek a tankönyvek kiosztásra. Az első tanítási napon tízórait nem, de ebédet és uzsonnát biztosítunk minden tanuló számára.
Az intézmény telefonszáma megváltozott: +36/30/451-6074
Grófné Csatos Andrea, intézményvezető
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

