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25 éves a Tourinform-iroda
AZ EDDIGI ÉS JELENLEGI MUNKATÁRSAK EGYÜTT ÜNNEPELTEK
Negyed évszázada áll a városba érkezők rendelkezésére a
Tourinform-iroda.
A jubileumot az iroda korábbi
és jelenlegi vezetői, munkatársai
együtt ünnepelték október 17-én.
Az iroda munkáját Novák Ferenc polgármester méltatta nem
titkolt elfogultsággal és nosztalgiával, hiszen ő maga is 13 évig vezetőként dolgozott itt, így többek
között saját emlékeit is megosztotta a jelenlévőkkel, de ecsetelte a
szakmai munka változásait is.

Mint mondta: az iroda ma már
széleskörű feladatokkal rendelkezik, így rendezvényszervezéssel,
kerékpár-bérbeadással is foglalkozik.
Molnár Veronika, az iroda jelenlegi vezetője elmondta: nagyon
sok vendég fordul meg náluk, felvilágosításért, prospektusokért,
vagy akár csak a várossal kapcsolatos észrevételek okán. Főként német, osztrák, cseh és lengyel területekről érkeznek, és természetesen
sok magyar vendég is megfordul
náluk.
Az ünnepségen oklevelet kaptak azok, akik az elmúlt 25 évben
az irodát vezették.
Az ünnepségen vehette át
Cziráki László, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke Sánta Tibortól,
a thermalfurdo.hu vezetőjétől azt
a tanúsítványt is, amely bizonyítja,
hogy a Zalakarosi Fürdő a 2018-as
„Év fürdője” versenyen a második
helyezést érte el.
Az átadásokat követően a Fürdő Hotelben Czirákiné Pakulár Judit
turizmusért felelős alpolgármester
mondott pohárköszöntőt, melyben a turisztikai ágazatban dolgozók erőfeszítéseit és eredményeit
méltatta és köszönte meg.

Szalmabála labirintus szórakoztató feladatokkal
AZ ORSZÁGBAN A LEGNAGYOBB
Városunkban épült meg az ország legnagyobb szalmabála
labirintusa, mely immár hivatalosan is bekerült a hazai rekordok
közé. Az építményben 339 m2-en 519 db szalmabála között kell
megtalálni a helyes utat a gyerekeknek, miközben a szülők egy
kis pihenőben múlathatják idejüket némi forralt bor mellett. A
látogatót állomások várják tréfás kérdésekkel, valamint a bálákra rajzolt betűkből is ki lehet rakni egy szót megfejtésül.
A labirintushoz a feladatokat tartalmazó füzetet a Tourinform-irodában lehet kérni.
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TISZTELT ZALAKAROSI
LAKOSSÁG!

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.)
tájékoztatja a lakosságot, hogy a településen a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladékok (papír, műanyag/fém) gyűjtése 2018.
október 1. napjával megváltozik.

Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki 2019.
évre a tanulmányaikat a felsőoktatásban folytató, illetve megkezdő
hallgatók részére.

A házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladékok (papír,
műanyag/fém) – kék és sárga zsákok – gyűjtése 2018. október 1-jét
követően ugyanazon a napon fog történni, 4 hetente.
Kérjük a jövőben is a hulladékgyűjtő zsákoknak megfelelő hulladékot helyezzenek el, a sárga zsákba műanyag/fém hulladékokat, a
kék zsákba pedig a papír hulladékokat tegyék.
Tekintettel a fentiekre 2018. évben az alábbi napokon történik a
házhoz menő, elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítása:
Naptári hét

Dátum

Nap

Hulladék típusa

42.

2018.10.18.

Csütörtök

papír és műanyag

46.

2018.11.15.

Csütörtök

papír és műanyag

50.

2018.12.13.

Csütörtök

papír és műanyag

Zalakaros, 2018. szeptember 18.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Nemzetközi
víztechnológiai
konferencia
A Víz- és szennyvízkezelés az
iparban elnevezésű tudományos
fórumot a kanizsai Soós Ernő
Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő
Központ szervezte.
A találkozón 40 ipari szereplő és
10 kutatóintézet, egyetem képviselői gyűltek össze, hogy megismerjék és alkalmazzák egymás munkáját, eredményeit a vízminőség
javítása érdekében.
– Sokkal inkább közel kell hozni a valósághoz és a piachoz a kutatásfejlesztési, és általában az innovációs megközelítéseket. Másik
oldalról nagyon fontos a magyar
tulajdonú kis- és középvállalkozóknak minél nagyobb mértékű
bevonása ebbe az új típusú gondolkodásba – mondta Dr. Birkner
Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. A
vízkészlet, a vízminőség helyzete
globális probléma, ezért fontos
minden lépés a javítás útján, a
megoldást pedig nem lehet elodázni, nem lehet várni, a helyzet javítása a jelenkor felelőssége.

A részletes „A” és „B” típusú pályázati felhívás megtekinthető a
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, Zalakaros város honlapján, valamint érdeklődni lehet személyesen a Hivatal 1. számú
szobájában, vagy telefonon (93/340-100/112 mellék).
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra
fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2018. NOVEMBER 6.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy pontosításra, kiegészítésre kerültek az
ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, a
zöldterületek ápolásával kapcsolatos teendőikről
rendelkező helyi szabályozások és ezek be nem
tartása esetén alkalmazható szankciók.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a a helyi környezet védelméről
és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014.
(VI.21.) önkormányzati rendelete alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:
– az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá
a járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen
terület gondozásáról, tisztán tartásáról
– az ingatlannal határos nyílt árkok és azok
műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
hulladékok eltávolításáról, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosításáról
– a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre
szolgáló terület, valamint az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető
ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy
azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forga-

lom akadálymentességét és köteles gondoskodni a
nyesedék elszállíttatásáról,
– a rendelet szerinti hó- és síkosságmentesítésről.
Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy ingatlanaik előtti közterületek gondozásáról, a telkükről a járda, illetve
úttest fölé növő ágak levágásáról, illetve a vízelvezető árkok karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az, aki a helyi
környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott ingatlanhasználó köztisztasággal és közterület tisztántartásával kapcsolatos
kötelezettségeit megszegi százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
A rendelet alapján felhívjuk a figyelmüket arra,
hogy a hó- és síkosságmentesítés is az ingatlantulajdonosok kötelessége, ezért - különös tekintettel
a magánutakra – a Karos-Park Kft. csak térítés ellenében köteles e munkákat elvégezni.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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A település szépkorúit köszöntötték
AZ IDŐSEK HAGYOMÁNYAI TARTÓPILLÉREI AZ IGAZ EMBERNEK
Településünk szépkorú lakóit
köszöntötte az önkormányzat az
Idősek Világnapjához kötődően.
– Minden karosi polgár nevében köszönetet szeretnék mondani Önöknek!
Példát adtak nekünk arra,
hogy mi is megmutassuk és megtanítsuk azt fiainknak és lányainknak, ami a világban szép és
nemes. Köszönjük, hogy tovább

adták álmaikat és olyan értékeket
bíztak ránk, mint a munka becsülete, az otthon melege, a család
biztonsága és a mindennél erősebb és önzetlenebb szülői szeretet. Ezekre a sokszor konzervatívnak titulált eszmékre, értékekre
igenis szükség van, hiszen ezek az
igazi tartópillérek, kapaszkodók
az igazi emberek számára – e szavakkal köszöntötte az időseket az
általános iskola aulájában tartott

Arad vértanúi
előtt tisztelegtek

Az 1849. október 6-án Aradon kivégzett tábornokok és az ezen a napon Pesten kivégzett Batthyány Lajos, az első felelős, független magyar
kormány miniszterelnöke emléke előtt tisztelegve koszorúzott október
6-án a Batthyány-szobornál Novák Ferenc polgármester és Szabóné dr.
Csányi Marianna jegyző.
Október 6. 2003 óta nemzeti gyásznapunk, a ’48-as szabadságharc
hőseinek, mártírjainak emléknapja.

ünnepségen Novák Ferenc polgármester.
– Őszinte szívvel kívánom,
hogy az Önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen a
napon adassék meg az Önök számára. A szeretet nem anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, az odafigyelés sem. Kívánom,
hogy minden napjukat aranyozza
be valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este álomra

hajtják a fejüket, ami erőt ad a
nehezebb, betegesebb napokat is
elviselni. Kívánok szerető gyerekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, törődést mindannyiuknak! – mondta.
A hagyományokhoz híven a beszédet követően oklevelet és ajándékot adtak át azoknak, akik 80., 85.,
90. életévüket betöltötték, majd az
önkormányzat műsorral és vacsorával is kedveskedett a szépkorúaknak.

ŐSZKÖSZÖNTŐ CSALÁDI DÉLUTÁN
Az idei a Családok Éve hazánkban. Ennek jegyében rendezett programot a bölcsőde a
közelmúltban.
A rendezvény vezér gondolatát: Ne engedjük el egymás
kezét! – Böjte Csabától választották.
– Különösen fontosnak tartjuk, hogy a rohanó mindennapokban ténylegesen se „engedjük el egymás kezét. Ezért is
szerveztük nagy szeretettel és
lelkesedéssel bölcsis kis családjainkat őszköszöntő, alkotós,
játszó délutánunkra, hogy beszélgessünk, alkossunk, művészk e d j ü n k ,
csemegézzünk,
nevessünk együtt
– mondta el a családi nap kapcsán
Tóth
Tímea
bölcsődevezető. –
Nagy öröm volt
számunkra, hogy
ragyogó időben,

vidámságban telt a családi délutánunk, melyben varázslatos,
színpompás alkotások készültek az őszi varázslat jegyében.
A gyerekek ezekhez terméseket, faleveleket használtak fel.
A délután során jellegzetes őszi
csemegéket is kóstolgattunk:
sütőtököt, almát sütöttünk. Az
„őszi lépegető” különösen tetszett mindenkinek, ahol a kicsi
talpacskákkal „vizsgálták”, érzékelhették a különböző őszi
termések, így a vadgesztenye,
kukorica, rózsaszirom, puha
falevelek felületét az apróságok.
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Kardiológus vándorgyűlés
A közelmúltban zajlott városunkban az intervenciós kardiológusok vándorgyűlése és
kongresszusa. A három napos
szakmai programon többek
között szakorvosok, rezidensek és egyetemi hallgatók vettek részt.
Az előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken szó
volt például a katéteres laborok finanszírozásáról, a lézerkatéter alkalmazási lehetőségeiről, és arról is, milyen
kardiális szövődményei lehetnek egy villámcsapás elszenvedésének. A Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós
Munkacsoportjának rendezvényét a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Kardiológiai Osztálya
szervezte meg.

Az újraélesztést
tanulhatták
Október 16. az újraélesztés világnapja. Ebből az alkalomból a Zalakarosi Mentőállomáson szakértő útmutatások alapján az újraélesztés pontos menetét sajátíthatták el az érdeklődők.
A világnapot 2013-ban jelölte ki az Európai Resuscitatios Társaság az
Európai Parlament támogatásával, melynek keretében az Unió országaiban a jelentkezők térítésmentesen vehetnek részt újraélesztési képzésen. Az Európai Újraélesztési Társaság elnevezésű ernyőszervezet kezdeményezte, és azt Európa szinte összes országában megtartják október
16-án. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a hirtelen szívhalálra,
amely a fejlett társadalmakban „fájdalmasan gyakori”, ez az egyik vezető halálok. Magyarországon minden órában meghal valaki hirtelen szívpanaszok következtében, vagyis mintegy tízszer annyian érintettek,
mint a végzetes kimenetelű közlekedési balesetekben.

Digitalizáció
a vállalkozásoknál
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Modern Vállalkozások
Programja városunkban tartotta A digitális kkv napja - A turizmus digitalizációja című előadás sorozatát. A rendezvénynek a Hotel Aphrodite
adott helyet.
Mint elhangzott: a jövőben jelentős hatása lesz a digitalizációnak, az
adatelemzésnek és a mesterséges intelligenciának a turizmus egészére. A
jelenlévők többek között azt boncolgatták, milyen digitális fejlesztési lehetőséget rejt a program a turizmusban működő vállalkozások számára,
hogyan tehető sikeressé egy vállalkozás az online eszközök segítségével,
mik a sikeres pályázatok titkai.
A résztvevők számára személyes konzultációra is adtak lehetőséget a
szervezők.
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Ünnepelt a Vonós Kamaraegyüttes
HÚSZ ESZTENDŐ A ZENE SZOLGÁLATÁBAN

Igazi örömzenéléssel, egykori
és jelenlegi tagok, vendég meghívottak együttes muzsikálásával
ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Vonós Kamaraegyüttes.
A jubileumi koncertnek a zalamerenyei Pálos malom adott
helyet.
Ahogy a koncert bevezetőjében
elhangzott: az együttes 1998-ban
alakult zenét kedvelő kollégákból,
a zeneiskolában tanító zenetanárokból, jelenlegi és volt növendékekből Szalai Sándor vezetésével a
zeneiskola égisze alatt.
Az alapító tagok Kovácsné Balogh Gabriella, Szabadicsné Madaras Katalin, Szalai Sándor, Tarnai
Lászlóné voltak, illetve az első növendékek: Csizmadia Marianna,
Horváth Béla, Véghelyi Kamilla.
2000-től csatlakozott az együtteshez állandó zongora kísérőként
Kmecs Teodóra. Az együttes vezetését előbb Varga Regina, a zeneiskola hegedű tanára, majd 2003-tól
Tarnai Lászlóné, a zeneiskola jelenlegi vezetője vette át.
Ami az együttes zenei kínálatát
jelenti, repertoárjukban megtalálható az igényes komolyzenétől a
könnyedebb hangvételű musicalig
többféle: hegedűkre, brácsára és
gordonkára írt kamara irodalom

és egyéb átiratok. Muzsikáltak az
iskolai kórustalálkozókon, zeneiskolai koncerteken, templomszentelésen, egyházi ünnepeken. Rendszeres
szereplői
a
városi
ünnepélyeknek, műsoroknak, iskolai projekteknek, adventi és karácsonyi hangversenyeknek. A helyi
fellépések mellett külföldön is
képviselték már városunkat: a
partner kapcsolatok 20 éves évfordulóján Puchheimben színvonalas

szerepléssel köszöntötték az ünnepet.
Az együttes munkáját a településünk érdekében végzett tevékenységének elismeréséül 2011ben, az együttes vezetőjét
színvonalas munkájáért 2014-ben,
a város Önkormányzata oklevéllel
jutalmazta. 2018-ban, a Magyar
Kultúra Napján köszöntötte a város vezetése az együttest 20 éves
fennállásának alkalmával.

A jubileumi koncert során a
malomban a Zene Világnapjához,
október elsejéhez kötődően zenéltek egykori és jelenlegi tagok, családias hangulatban. A romantika és
a barokk kor zenéje mellett kortárs
zeneszerzők művei is felcsendültek, sőt megszólalt egy barokk és
klasszikus cselló is és modern,
elektronikus hangszeren csemballó, különleges zenei csemegét kínálva a közönségnek.

OKTÓBER ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN: JAZZ HÉTVÉGE
A jazz zene világába
kalauzolta a nagyérdeműt
a turisztikai egyesület október első hétvégéjén.
A Jazz&Karos rendezvényen a Party Service zenekar amerikai jazz műsorát láthatták az érdeklődők,
fellépett a Sophiestic &
Mézing zenekar (Kecskés
Tímea, Trecskó Zsófia, Baronits Gábor, Magyar Attila, Sándor Dávid, Kovács
András Attila, Axmann Péter) és remek hangulatú
műsort adott a Hot Club
of Hungary (képünkön).
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Harsányi Levente az Érzékek Útján járt
Az érzékek útját Harsányi Levente is kipróbálta családjával. Az ismert műsorvezető, énekes imád a gyermekeivel közös programot
csinálni. Lilla és Nándi pedig örömmel fogadják édesapjuk valamennyi
ötletét. Legutóbb a műsorvezető azt találta ki, hogy felfedezik
együtt az ősszel is csodás Zalakarost.
– Egyik ismerősöm hívta fel a
figyelmemet egy interaktív élménytúrára Karoson, ami az Érzékek Útján elnevezést kapta. –
mondja Levente – nomen est
omen, gondoltam és a gyerekeimmel nekivágtam egy őszi napon.
Kíváncsiak voltunk, hogy miképpen tud hatni az érzékeinkre egy
túra.
A kis család át is vette a túrafüzetet a helyi Tourinform-irodában és nyakába vette a környéket.
A csend hangjait, az élménnyel teli
ízeket és a gyógyító érintéseket
tesztelték elsősorban.
– Könnyű volt a kislányomat
megnyerni az Égerösvényre,
ugyanis megtudtuk, hogy egy kis
tündér, Tőzike lapul meg a fák
között. Lilla azonnal felfedező
üzemmódba kapcsolt – nevet a
műsorvezető – persze nagyfiam
is talált magának valót az ösvényen, ő állatokat és madarakat
határozott meg és satírozott a
táblákon.

A csend hangjai nagy hatással
voltak a túrázókra, a gyerekek szinte az összes attrakciót kipróbálták,
majd várták az újabb kihívásokat.
– Kissé szeles volt az idő, így
az Erdészkilátót most nem vállaltuk be, főleg úgy, hogy tudtuk,
hogy az Erdő ajándéka torta vár
ránk a Szilágyi Cukiban, amit hát
a füzet tanúsága szerint le kell
tesztelnünk – meséli Levi mosolyogva – Nándi nagyon ügyesen
felismerte a bodzát és az erdei
gyümölcsöket, amelyekből ez az
isteni torta készült.
Harsányi Levente vallja, hogy a
gyermekeknek meg kell adni a
szabadságot és csak addig szabad
náluk feszíteni a húrt, amíg szívesen vesznek részt valamiben. Zalakaroson ez nem jelentett problémát, hiszen a négy évszakos fürdő
óriási gyermekbirodalma rögtön
magával ragadta a Harsányi gyerekeket. Levente pedig igazi édesapaként nem maradhatott ki a buliból.

– Imádunk csobbanni. Mindkét
gyerekem egész pici kora óta otthonosan mozog a vízben. Nándi
fiam nagyon korán megtanult
úszni, kislányom viszont még a
karjaimban érzi magát biztonságban – meséli az édesapa – hosszú
órákat töltöttünk el a zalakarosi
fürdőben, amikor jelezték, hogy
időpontom van egy Gyógyító
Érintések masszázsra. Lilla először
nem akart elengedni, de mikor

mondtam, hogy „megszerelik apa
hátát” gondoskodó kis tündér
lett és elkísértek erre a
kár-lett-volna-kihagyni-masszázsra.
Kellemesen elfáradtunk a nap
végére, de büszkék voltunk, hogy
majdnem teljesen végigjártuk az
érzékek útját. A kilátóért és a
Csiga-túráért pedig még mindenképpen visszatérünk tavasszal Zalakarosra.

Élménytúrára invitálnak
A HAT ÉRZÉK ÚTJÁT JÁRHATJUK VÉGIG
„Egyedi programra invitálunk, amely során a város legcsodálatosabb helyszíneit tekintheted meg. Indulj hát el az érzékek útján,
és közben ismerd meg Zalakaros nevezetességeit!” – olvasható az Érzékek Útján túrafüzet köszöntőjében.

A Tourinform-irodából induló felfedezőtúra – a „Hat érzék” város imázskoncepcióra illeszkedve élményláncként köti össze az egyes
attrakciókat, minden érzékszervet bevonva a
játékos barangolásba. Az élménytúra titkos
tippekkel, kedvezményekkel, érdekes informá-

ciókkal és kvíz kérdésekkel segíti a minőségi
idő eltöltését.
„Elfelejtettünk jelen lenni a jelenben. Ebben segít, ha érzékeinkre támaszkodunk és
végigjárjuk a túrát: élvezzük a gyógyító érintéseket, gyönyörködünk a zalai táj csodáiban,
belekóstolunk a helyi
gasztronómia rejtelmeibe, hallgatjuk a csendet,
és érezzük a régió levegőjének illatát. Mindezt egy élményekkel teli,
varázslatos kisvárosban”
– vezet rá a túra hangulatára Kovács Szabolcs, a
Zalakarosi
Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A térképpel és részletes instrukciókkal ellátott
túrafüzetet október 1-jétől a zalakarosi Tourinform-irodában igényelhetik a látogatók.
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Országos Könyvtári Napok
ELŐADÁSOK, TÚRÁK, FOGLALKOZÁSOK A KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2018 őszére ismét meghirdette az Országos Könyvtári Napok programsorozatát. Minden évben
más-más központi téma köré lehet szervezni a rendezvényeket, melyek lebonyolításához anyagi támogatásra is lehet pályázni. A városi
és iskolai könyvtár ezúttal is bekapcsolódott ebbe a könyvtári összefogást, könyvtári népszerűsítést célzó projektbe.
– A Családok Éve, a Kulturális
Örökség Európai Éve és a Nemzeti
Kulturális Alap létrejöttének 25.
évfordulója köré szerveztük mi is
a programokat – jelezte Horváthné Nagy Elvira, a könyvtár vezetője.
– Október 1-jén meghívtuk
könyvtárunkba Sipos Edit klinikai
gyermek- és ifjúsági szakpszichológust, aki Hogyan neveljünk boldog gyermeket? címmel tartott
nagyon érdekes, sok példával és
esetleírással illusztrált előadást a
gyermeknevelés fontos lépéseiről,
a nevelés közben elkövetett rossz
döntésekről, s adott tanácsokat a
felmerülő kérdésekre.

Október 2-án a felső tagozatosok vehettek részt Család az irodalomban vetélkedőn, ahol a
könyvtárosunk, Pácsonyi Ildikó
érdekes kvíz kérdésekkel bombázta a csapatokat. Sor került
filmrészletek bejátszására is, melyek után azokból is voltak feladatok. A 7 három fős csapat a
kellemes kikapcsolódás mellett
jutalomajándékokat is kapott.
Meghirdettük már szeptemberben a Kedvenc hobbim pályázatot, melyre nem csak az iskola
tanulói, hanem a város lakói is
nyújthattak be képeket, leírást,
alkotást, videofelvételt. Sajnos

csak az iskolás korosztály nyújtott
be anyagot, kiknek munkáiból a
könyvtárban kiállítást tartottunk.
A pályázók (összesen 14-en) oklevelet, tárgyjutalmat kaptak a
könyvtári héten megtartott eredményhirdetésen.
Online könyvtári játékra is lehetősége volt a könyvtárunk honlapjára ellátogatóknak. A kérdések az európai kulturális
örökségekről szóltak. A kitöltésre
egy hét állt rendelkezésre. Huszonnyolcan éltek is ezzel a lehetőséggel. Ők tollakat, ceruzákat,
könyvjelzőket kaptak a jó megoldásokért.
Horváthné Nagy Elvira elmondta: a hét végére is maradt még
programajánlójuk a település lakóinak, hiszen október 6-án, szombaton emléktúrára invitálták őket. A
résztvevők felidézték az 1849-es év
magyar történelmi eseményeit,
megemlékezve az aradi hősökről,
azok életútjáról, így állítva emléket
a vértanúknak.
Vasárnap pedig Könyves Vasárnapra várták a könyvtárhasználókat. Ezen a napon ingyenes beirat-

Új országmárka, új szlogen
TURIZMUS SUMMIT KONFERENCIA
Településünk is képviseltette magát a második alkalommal megrendezett Turizmus Summit gálán Budapesten. A Művészetek Palotájában rendezett estet
megtisztelte jelenlétével Orbán Viktor miniszterelnök,
aki egyebek mellett kiemelte, hogy jó hazafi minden
szakember, aki a turizmusban dolgozik. Hozzátette,
hogy nem baj, ha a fiatalok elmennek külföldre tapasztalatot szerezni, csak jusson eszükbe, hogy a kint
megszerzett tudást végül itthon kamatoztassák. A turizmus sikeréhez hozzájárul, hogy Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa – hangsúlyozta.

Ezek után mutatták be az est közönségének azt az
új kampányfilmet, amelyben elsőként láthattuk az új
országmárkát.
Wellspring of Wonders, vagyis WOW – így szól az
új országmárka szlogenje, amely mellé egy új logó is
készült. A logó a magyar címerben szereplő hármashalmot jeleníti meg, egy úttal a közepén.
Az alkotók szándéka szerint a szlogen nem csak
arra utal, hogy Magyarország a csodálatos élmények
kifogyhatatlan forrása, hanem arra is, hogy rendkívül
gazdag gyógy- és édesvizekben.

kozásra volt lehetőség, s mellette,
akinek kedve volt kézműves foglalkozáson is részt vehetett.

VEZETETT TÚRA
AZ ERDŐK HETÉN
Az Erdők Hete rendezvénysorozatának keretében
vezetett túrát tartott a Zalaerdő a Csiga-túra tanösvényen.

Az érdeklődők Gál Sándor
erdész segítségével megismerkedhettek a tanösvény
növény- és állatvilágával, és
gombaismereti „képzésben”
is részesülhettek.
A tematikus hetet 22. alkalommal rendezik meg országszerte. Az 1997-es induláskor
az akció célja az volt, hogy a
laikusok megértsék, nem az
erdésztől kell félteni az erdőt,
mert az erdész az erdő gondozója. Az idei Erdők Hete
jelmondata –„Növekvő erdők
Magyarországon” – az elmúlt
közel 100 év alatt megduplázott erdők és a további fásítások, erdőtelepítések fontosságára hívja fel a figyelmet.
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NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNYEK A FÜRDŐN
Minden csütörtökön féláron vásárolhatnak komplex belépőjegyet
a nyugdíjasok a Zalakarosi Fürdőben. Zalakaroson minden a gyógyvíz
körül forog, megújul a fürdő kupolás medencetere és a hozzá tartozó
gyógykert.
– Gyógyvízben addig sem kell hiányt szenvedni vendégeinknek. A
fedett fürdő nemrégiben felújított gyógyvizes medencéi, valamint a
vele közvetlen kertkapcsolatban álló strandi – részben fedett – gyógyvizes medence is rendelkezésre áll. Minden korosztály számára igyekszünk a legszínesebb, életkorához, aktivitásához igazodó programokkal
és akciókkal kedveskedni. Ezúttal a nyugdíjasok részesültek a fürdő
figyelmességében, bevezettük a „NYUGDÍJAS CSÜTÖRTÖKÖT”, ami
azt jelenti, hogy a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság Budapest által kiállított nyugdíjaskártyák birtokosai csütörtöki napokon 50%-os kedvezménnyel válthatják meg a komplex belépőjegyet. Méltán mondhatjuk,
októbertől év végéig minden csütörtök a szenioroké – mondta el Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
– A kezelések szintén zavartalanul látogathatók, reumatológus szakorvos, egészségügyi személyzet várja vendégeinket egész évben akár OEP
támogatással is. Azt szoktuk mondani, hogy „gyógyerő receptre” – hiszen
valóban nem kell mást tenni, mint háziorvosi beutalóval felkeresni a Zalakarosi Fürdő reumatológia szakrendelését, és vizsgálatot követően személyre szabott kezelési tervvel a zsebünkben igen jelentős kedvezmén�nyel juthatunk világszínvonalú szolgáltatáshoz – folyatatta Cziráki László.
– Meleg szívvel ajánljuk a gyógyászati kezeléseinken túl az élményfürdő attrakcióit is. Fürdővendégeink részt vehetnek olyan fantasztikus programokon, mint az aquafittness és aquasalsa, ami nem csak
kellemes, de köztudott, hogy a vízben végzett mozgás kevésbé megterhelő az ízületeknek, mint a szárazföldi, így nagy szeretettel ajánljuk az
idősebbek számára is – tette hozzá. A nyugdíjas korosztálynak ugyan már
nem a munka okozta stresszel kell megbirkóznia, de a rohanó világunk
ritmusát felvéve kell családjaik, partnereik körében helytállniuk. Jó hangulat, jó zene, mozgás és a gyógyító víz. Kell ennél több? Hisszük, hogy a
lélek frissessége magával hozza a test fiatalságát is… Jöjjenek és fiatalodjanak nálunk! Hiszen „egy család vagyunk” – vallja a fürdő vezetése.

TÉLI AKCIÓ
A Zalakarosi Fürdő sokszínű
programjai, szívet melengető
akciói a téli napok beköszöntével is tovább folytatódnak. Talán ez az évszak az, amikor egy
fürdő, és annak szolgáltatásai
nagyobb
létjogosultságot
nyernek. Mi sem lehet jobb
annál, mint amikor a hideg idő
elől egy forró fürdő felé ves�szük az irányt.
– Hisszük, hogy a lélek harmóniája a testi épség záloga. A
Zalakarosi Fürdő legújabb, novembertől érvényes akciója a
felnőtt korosztályt veszi célba.
Azok, akik a hétköznapi rohanásból, stresszes életmódból
szeretnének egy rövid időre kiszakadni, mindezt most féláron
tehetik meg. Hétfőtől péntekig
minden nap egy-egy wellness
kezelés 50%-os kedvezménnyel
vásárolható meg – kezdi Cziráki
László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
– Mire jók ezek a kezelések?
– A szolgáltatásaink közt
megtalálható wellness kezeléseknek relaxáló, stresszoldó hatása van. Mint tudjuk, a stressz

számos betegség kiváltó oka
lehet, ezért kiváltképp ajánljuk
mindazoknak, akik a rohanó világ aktív részeseiként nap mint
nap vannak a munkahelyi stres�sznek kitéve. Kiválóan alkalmasak ezek a masszázsok és kezelések akár a fizikai megterhelés,
az irodában végzett ülőmunka
vagy a stressz negatív hatásainak enyhítésére – árulta el
Csöndör-Köves Otília szolgáltatás
vezető, aki egyben egészségügyi-gyógyászati szakember is. –
Nem hagytuk ki az akciós palettánkról a kényeztető arc- és
fejmasszázst sem, hiszen a kezelés ideális minden olyan eredetű feszültség csökkentésére,
amely kihat a fejre és a nyak-vállövi izomzatra.
Érkezzen vendégünk egyedül, vagy családdal, a választás az
övé. Egy percig se kell aggódnia
amiatt, hogy szerettei unatkoznának, míg vendégünk megajándékozza magát egy minőségi
„énidővel”. Kicsiktől a nagyokig a
Zalakarosi Fürdőn mindenki
megtalálja a számára ideális kikapcsolódási lehetőséget. Fantasztikus élményfürdő, gyermekvilággal várja a család apraját,
míg a gyógyászat-wellness a
nagyját.
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Énekkaros kirándulás Veszprémben
Október 14-én a zalakarosi iskola kórusa
nekiindult egy hosszú veszprémi útnak.
A tavalyi tanévi eredményes szereplésért és
a kórustalálkozón nyújtott színvonalas előadásért vehettünk részt a Pannon Várszínház előadásán. A Pál utcai fiúk c. musicalt néztük meg.

hangú művészek voltak. Az előadás után lehetőségünk adódott fotózkodni néhány szereplővel, Boka, Áts Feri, Richter személyével. A buszon mindenki izgatottan olvasta a szereposztást

és mesélte az élményeit. Emlékekkel gazdagodva vettük hazafelé az irányt. Köszönjük!
(Mátyus Anna, Nagy Lilla Vivien, Illés Petra
Liza, Pozsgai Nikolett, Lakner Léna, Márfi Janka)

Már a buszon lelkesen hallgattuk az előadás
betétdalait. A programon összesen 36 diák és 4
kísérő tanár vett részt. 8 órakor indultunk az iskola
elől. Amint megérkeztünk, készítettünk pár fotót,
hogy képeken is megmaradjon ez a csodás nap.
Majd beléptünk a Hangvilla Multifunkciós Központ
előterébe. Az épület különleges elrendezésű, az
építészeti megoldások is modernek és ötletesek.
Az előadás nagyon színvonalas volt hangilag, és látvány tekintetében is. A díszlet a valódi
helyszínre repített minket. A közel 3 órás előadás pillanatok alatt elillant. A darabban voltak
olyan pillanatok, ami könnyet csalt a nézők
szemébe. A színészek rendkívül tehetséges, jó

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK FENNMARADÁSI
ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL VAGY MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
A vízgazdálkodásról szóló 2016.évi XLI. törvénnyel módosított
1995. évi LVII. törvény alapján, aki 2018. december 31-ig nem kér
fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kútra, annak
2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.
A módosítás értelmében az az ingatlan tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, aki 2018. január 1-jét megelőzően
engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve fúrt kutat és a vízjogi fennmaradási engedélyezési
eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, továbbá az engedély
megadásának feltételei is fennállnak.
A hatályos jogszabályok értelmében tehát minden olyan ásott / fúrt
kutat regisztráltatni kell a település jegyzőjénél, amelyek engedély
nélkül létesültek.
A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000
forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege
nem haladhatja meg a 300.000 forintot.
A jegyző hatáskörébe tartozó kutak vízjogi fennmaradási engedély
kérelméhez szükséges dokumentációk:
– Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje
– Kút helye: irányítószám, település, közterület neve, házszám, helyrajzi szám, EOV, terepszint
– ivóvízhasználat célja: háztartási vízigény, házi vízigény
– Ha ivóvíznek is használják: vízminőség vizsgálati eredmény
– Kút műszaki adatai:
o talpmélység (terepszint alatt méterben) nyugalmi vízszint
o csak fúrt kút esetén:
 iránycső anyaga, átmérője, rakathossz
 csövezet anyaga, átmérője, rakathossz
 szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa
o csak ásott kút esetén: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm),
helye, vízbeáramlás helye (nyitott kúptalp, nyitott falazat, helye
(m-m)
– kút felsőrész kialakítása
– kút lezárása ásott kút esetén: fedlap, anyaga

– a vízkitermelés módja: kézi, gépi
– A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése
– fényképfelvétel a kút környezetéről, kútról
– fúrt kút esetén igazolás, hogy „Kút kivitelezését – beleértve annak
felújítását, javítását és megszüntetését is – az végezheti, aki
a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést
szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik,
amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot
számára igazolja, valamint
b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak
való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.”
– nyilatkozat (fúrt kút esetén a fenti jogosultsággal rendelkező)
hogy úgy került kialakításra, hogy abba felszíni szennyeződés vagy
csapadékvíz nem kerülhet bele
Megszüntetési engedélyhez szükséges dokumentációk:
– kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje
– kút hely: irányítószám, település, közterület, házszám, helyrajzi
szám, EOV, terepszint
– a megszüntetés tervezett műszaki megoldása
– fúrt kút esetén a fenti igazolás a jogosultságról.
További részletekről a Zalakarosi Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Osztályán Szilágyi Erika településstratégiai referenstől érdeklődni lehet.
A kérelem nyomtatvány a tájékoztató melléklete.
Zalakaros, 2018. október 17.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Országfutás nyolcadszor
Nemzeti ünnepünk tiszteletére futottak október 21-én városunkban.
Az immár nyolcadik alkalommal szervezett Országfutáson a szeles, hűvös
idő ellenére szép számmal vettek részt, a futók között több, városunkban
a hosszú hétvégén pihenő amatőr sportoló is az Országfutás választotta
délutáni programnak.
A futókat Szabadicsné Madaras Katalin, a Zalakarosi Futrinkák közösség vezetője (mint a rendezvény társszervezője a turisztikai egyesület
mellett) köszöntötte. Az idei évben új útvonalak várták a résztvevőket, az
Erdészkilátóhoz felfutást azonban sem az 5, sem a 7 kilométeres távot
teljesítők nem úszták meg, sőt, a kilátó tetejére is fel kellett futni. A pazar
látványért megérte, kis pihenőként pedig a Demény család forró teáját
szürcsölgethette mindenki.
A futás végén, a Tourinform-irodánál frissítővel, sült gesztenyével és
emléklappal várták a résztvevőket.

A Kis-Balatont is körbefuthatták
FUTÓVERSENY TÖBB SZÁZ RÉSZTVEVŐVEL

Eredmények
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA
2018/2019. TANÉV
JÁRÁSI EGYÉNI- ÉS VÁLTÓBAJNOKSÁG III. KORCSOPORT
Nagykanizsa, 2018. 10. 09.
Bálint Gábor 6. o. 60 m-es
síkfutásban és távolugrásban I.
h., Bogdán László 5. o. távolugrásban III. h., Török Petra 7.
o. Kislabda hajításban III. h.,
Varga Márkó kislabda hajításban II. h., Strobl Anna 6. o. 600
m-es síkfutásban II. h.
Felkészítő: Kovács Tamás
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA
2018/2019. TANÉV
JÁRÁSI EGYÉNI- ÉS VÁLTÓBAJNOKSÁG IV. KORCSOPORT
Nagykanizsa, 2018. 10. 10.

Több százan álltak rajtvonalhoz a szeptember végén rendezett MenDan Kis-Balaton futóversenyen.
Az immár harmadik alkalommal megtartott versenyt két naposra tervezte a szervező Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
és a társszervezőként közreműködő Zalakarosi Futrinkák egyesülete.
Az első nap a családoké volt,
hiszen ekkor szervezték meg a
gyermek- és családi futóversenyeket két távon. A 2,5, illetve az öt
kilométeres szakaszok megtételéhez ezen a napon bizony bátorságra és elszántságra volt szükség, az
időjárás ugyanis alaposan próbára
tett mindenkit, finoman fogalmazva sem volt kegyes a gyermekek-

hez. A lelkes kis spotrolók azonban
rajtvonalhoz álltak, és derekasan
teljesítettek, mindenki megérdemelte a forró teát, frissítő finomságokat a verseny végén.
Másnap, a felnőttek versenyén
már igazi futóidőnek örülhettek a
résztvevők. Ebben az évben a ko-

rábbi 10, 21 és 34 km-es táv mellett
6 kilométeres szakaszt is bevállalhattak azok, akik még most ismerkednek a futás örömeivel és először
akarták
megízlelni
a
versenyzés örömét.
A profibb futók a Kis-Balaton
megkerülésével tehették próbára
magukat, az állomásokon önkéntes segítők vállalták magukra
az elcsigázott futók
frissítését.
A verseny minden
befutója emlékérmet
kapott, a legjobbak
pedig dobogóra állhattak, illetve szponzorok jóvoltából a
rajtszámok kisorsolásával számos ajándék
is gazdára talált.

Lechner Werner 7. o. 100
m-es síkfutásban III. h., Angler
Lili 7. o. 1500 m-es síkfutásban
II. h., Turkovics Gerda 8. o. Kislabda hajításban I. h., Csécs Flóra 7. o. Kislabda hajításban II. h.,
Tolnai Fruzsina 8. o. Kislabda
hajításban III. h., Lechner Werner 7. o. távolugrásban II. h.,
Csécs Flóra súlylökésben II. h.
Felkészítő: Kovács Tamás
MEZEI FUTÓVERSENY
ŐSZI EREDMÉNYEI
Nagykanizsa, 2018. 10. 02.
I. kcs. fiúk: 1. Kiss László
2. o. (Zalakaros), 3. Nagy Gellért 2. o.(Zalakaros),
II. kcs. lányok: 1. Deutsch
Réka 5. o. (Zalakaros),
IV. kcs. lányok: 3. Angler Lili
7. o. (Zalakaros).		
Felkészítő: Jankovics Attila
és Kovács Tamás
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I. ADVENT:
2018. DECEMBER 1.
15.00–21.00: Adventi kézműves
vásár és borházak kitelepülése
16.30: Az első adventi gyertya
meggyújtása; meggyújtja: Novák Ferenc polgármester
17.00: Hagyományos Betlehemi
műsor (Fürdő sétány)
18.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban

Advent
Zalakaroson
2018. DECEMBER 1 – 2018. DECEMBER 22.
HELYSZÍN: GYÓGYFÜRDŐ TÉR

II. ADVENT:
2018. DECEMBER 8.
15.00–21.00: Adventi kézműves
vásár és borházak kitelepülése
16.30: A második adventi gyertya meggyújtása; meggyújtja:
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Fellép: Honvéd Kaszinó
17.00: Hagyományos Betlehemi
műsor (Fürdő sétány)
18.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
III. ADVENT:
2018. DECEMBER 15.
15.00–21.00: Adventi kézműves
vásár és borházak kitelepülése
16.30: A harmadik adventi gyertya meggyújtása: meggyújtja:
Tatár Csaba a 20 éves Karos Fúvós együttes vezetője
Fellép: Karos Fúvósegyüttes
17.00: Hagyományos Betlehemi
műsor (Fürdő sétány)
18.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
IV. ADVENT:
2018. DECEMBER 22.
15.00–21.00: Adventi kézműves
vásár és borházak kitelepülése
16.30: A negyedik adventi gyertya meggyújtása
Fellép: Gospel együttes
18.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
A rendezvény ideje alatt a
Gyógyfürdő téren kirakodóvásár, kézművesek bemutatói és
borházak várják a Vendégeket!
A programokra a belépés ingyenes!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Szervező: Zalakaros Turisztikai
Nonprofit Kft.+36 93 340 42
www.zalakaros.hu

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
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