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Nem engedhetjük meg a mûveletlenség luxusát
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ÜNNEPELTE VÁROSUNK
A mûveletlenség luxusát egy
magyar sem engedheti meg magának - idézte Kodály Zoltán szavait a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett zalakarosi
ünnepségen Tarnai Lászlóné zeneiskola vezetõ.

Zalakaros mûvészeti csoportjai
valóban nem engedték meg ezt a
luxust maguknak, sõt: nívós mûsoraikkal bizonyították, hogy nemcsak büszkék értékeinkre, hagyományainkra, helyi kultúránkra, de
mindent megtesznek azért, hogy

ezt tovább is adják. A kultúra
napi mûsor során a legkisebbektõl a legidõsebbekig minden mûvészeti

Tizenhét év karvezetés utás elköszönt a Nõi Kartól
Benkõné Gulyás Edit, akinek munkáját a város
nevében Novák Ferenc polgármester és Sinkovics
Norbert Közösségi Ház vezetõ is megköszönte.

A mûvészeti csoportok vezetõinek köszönet járt a felkészítésért,
a csoportok munkájának irányításáért.

csoport bemutatkozott, s itt köszönt el 17 év mûvészeti tevékenység után a Nõi
Kartól annak vezetõje, Benkõné

Gulyás Edit is. A mûvészeti vezetõk
munkáját Novák Ferenc polgármester köszönte meg, a fellépéseket a
közönség vastapssal jutalmazta.
Az ünnepségrõl készült képes
beszámolónkat a 9. oldalon láthatják.

A HÓ, A HIDEG ÖRÖMÖT IS HOZ
A tél, a hó, a hideg nemcsak bosszúságot, de rengeteg örömöt is tud okozni, fõként a gyerekeknek, ám a
szülõket is megmozgatják a
havas kihívások, a téli sportok.
Jól látszott ez a Téli sportok hétvégéjén is, amikor a
parkerdõ szánkópályái benépesültek vidám gyerkõcökkel, családokkal. Elõkerültek a
szánkók, csúszkák, sítalpak,
indulhatott a szánkóverseny,
a bátrabbak a nagy pályára is
felküzdötték magukat, hogy
szédítõ sebességgel onnan
csússzanak le.
A jó hangulatú hétvégérõl
lapunk 11. oldalán számolunk
be.

Téli játékok
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ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVÕ ÉRTÉKESÍTÉSRE VÁRÓ INGATLANOK:
Belterületi ingatlanok:
utca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Termál u.
Dózsa Gy. u.
Gyöngyvirág sor

Hegyalja u.

Termál u.

18.
19.

hrsz.

m2

közmûellátottság

HÖB*

293
1124/57
1597/2
1526/3
1526/2
1119/12
1119/13
1465/2
1463/2
1462/2
1461/2
1460/2
1459/2
1458/2
1124/23
1453
287/12

11973
1216
1173
1263
1443
1263
1275
1434
1348
1317
1305
1256
1208
1164
1078
3994
3925

közmû az ingatlan elõtt
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
nincs szennyvíz (gáz, víz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
nincs közmû a telken
közmû az ingatlan elõtt

Lke-1
Lke-1
Lke-4
Lke-6
Lke-6
Vt-1
Vt-1
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-1
Üü-2

287/8
287/7

8908
5232

közmû az ingatlan elõtt
közmû az ingatlan elõtt

Üü-2
Üü-2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert

hrsz.
0128
0147/6
0147/7
061/1
061/3
061/4
061/5
061/6
061/7
061/9
061/10
061/11
061/12
061/13
061/14
2048
2105/1
3068
3110/2
3198
3199
3205
3206
3300
3292
3291
3289
3320
3332
3369
3375
3351

régészeti
régészeti
régészeti
régészeti
régészeti

terület
terület
terület
terület
terület

régészeti terület
régészeti terület
+ vízbázis övezeti határ
régészeti terület
régészeti terület
+ vízbázis övezeti határ

KFÉ** (Ft)
339.000.000
5.776.000
5.279.000
5.684.000
6.494.000
6.947.000
7.013.000
6.812.000
6.403.000
5.927.000
5.873.000
5.652.000
5.738.000
5.529.000
6.199.000
10.984.000
83.660.000
144.670.000
95.590.000

* HÉSZ szerinti övezeti besorolás
** kerekített forgalmi érték

Külterületi és zártkerti ingatlanok:
külterület/zártkert

megjegyzés

m2

HÖB*

5869
5898
5901
15244
2868
4251
2436
2515
4778
5177
1926
1898
1869
1846
2241
887
2428
1316
1598
3391
1301
510
1496
1530
4739
3698
5114
4287
5068
2055
3098
1362

Má-5
Má-8
Má-8
Eg-7
Gip-1
Gip-1
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Kb-p
Mk-3
Eg-9
Mk-3
Mk-2
Eg-4
Eg-4
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Eg-4
Eg-1
Eg-1
Eg-1

megjegyzés

KFÉ** (Ft)

repülõtér akadályoztatási terület
repülõtér akadályoztatási terület
mûv.ág: kivett szérûskert, vezetékjog-E.ON
gazdasági épület,
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett

beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen
beépítetlen

terület,
terület
terület
terület
terület
terület
terület
terület
terület

helyi jelentõségû védett érték (kereszt) + gazdasági épület
tájképvédelmi terület

tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi

terület
terület
terület
terület
terület
terület
terület
terület

592.000
661.000
661.000
2.800.000
8.620.000
1.960.000
1.120.000
1.160.000
2.200.000
2.020.000
660.000
870.000
860.000
850.000
1.030.000
930.000
4.310.000
421.000
192.000
543.000
208.000
82.000
239.000
245.000
758.000
592.000
818.000
514.000
608.000
247.000
372.000
163.000

Az értékesítésre váró fenti ingatlanokkal kapcsolatos további információ kérhetõ a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal (8749
Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) 3. számú irodájában Kovács Melinda ügyintézõnél, illetve az alábbi elérhetõségeken: tel.: 93/540-091, email: thatosag@zalakaros.hu .
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város hulladékgyûjtésével, szállításával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk:
A Zalaispa Nonprofit Zrt.-vel
kötött
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerzõdés alapján a háztartási és háztartás jellegû szilárd hulladék rendszeres
gyûjtése, szállítása
november 1-tõl április 30-ig
heti egy alkalommal (hétfõn)
május 1-tõl október 30-ig
heti kettõ alkalommal (hétfõn,
pénteken) történik.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a település területén elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ szigetek mellé még
zsákban se helyezzenek el szemetet! Az így
elhelyezett hulladékot ugyanis
a közszolgáltató csak külön
díjfizetés mellett köteles elszállítani,
az
otthagyott zsákokat a kóborló
állatok
szétszedhetik, mellyel a város esztétikai képét rontják, továbbá
a közegészségügyi kockázatot
növelik.
A probléma megelõzése érdekében kérjük Önöket, hogy a
házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést
szíveskedjenek
igénybe venni, melynek menetérõl az alábbiakban olvashatnak.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
ZALAISPA Nonprofit Zrt. 2017. évben is folytatja a háztartásokban
keletkezõ mûanyag, papír és
fémhulladékok házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtését.
A házhoz menõ szelektív
gyûjtés során a ZALAISPA
Nonprofit Zrt. a kommunális hulladék gyûjtéséhez hasonlóan a
hasznosítható szelektív hulladékokat közvetlenül az ingatlan
elõl gyûjti be az erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás sárga
színû zsákokból.
Kérjük, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újság papíro-

kat pedig összehajtva rakják a
gyûjtõzsákokba, vagy kötegelve
a gyûjtõzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos
élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A
fajtánként külön-külön gyûjtött
hulladékkal teli zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük,
helyezzék ki.

Kérjük, a szelektíven gyûjtött hulladékot kizárólag a
megjelölt szállítási napon helyezzék ki.
A Gyûjtõjáraton dolgozó
kollégák minden alkalommal
annyi üres szelektív hulladékgyûjtõ zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív
hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett.

Mi kerülhet a szelektív hulladékgyûjtõ sárga színû zsákba?

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a szelektív gyûjtésre szolgáló 120 l-es emblémás sárga színû
zsákok a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 7-es
irodájában térítésmentesen is átvehetõk.

– Ásványvizes, üdítõs (PET) kilapítva
– Mûanyag, csomagoló fólia,
nylon szatyor, tasakok
– Élelmiszer tárolására használt mûanyag flakon, kanna kimosott állapotban
– Fémcsomagoló anyagok
(üdítõs, sörös, konzervdobozok)

– Újságok, folyóiratok, hullámpapír, kartonpapír, könyvek, füzetek, papírtartalmú italos doboz
Fontos! A gyûjtõzsákba
egyéb, akár mûanyagból, akár
fémbõl készült tárgy (pl: virágcserép, törött edények, játékok, írószerek, bútorok), ruhanemû, elektronikai tárgy és
háztartási szemét nem kerülhet!

A településen lévõ szelektív
hulladékgyûjtõ szigetek tehermentesítése érdekében tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben tehetik, úgy a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést szíveskedjenek igénybe venni.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladékot a
volt TSZ major területén
(Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen
kialakított zöldhulladék tárolására szolgáló, kerítéssel körbezárt területen lehet elhelyezni.
A zöldhulladék elhelyezése
teljesen ingyenes, a területre
szállítás az ideiglenes tároló
hely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz hétfõtõl szombatig 8 és 16 óra között.

Mikor és hogyan szállítják
el?
A szelektíven gyûjtött hulladékot az alább megjelölt Szombati napokon szállítják el:
Február ........................04.
Március ........................04.
Április............................01.
Május ............................06.
Június............................03.
Július ............................01.
Augusztus....................05.
Szeptember ................02.
Október........................07.
November....................04.
December ....................02.

A zöldhulladékot külön válogatva lágyszárú- és fás szárúként kell betárolni, ezért kérjük
a lakosságot, hogy már a gyûjtéskor külön kezeljék, így nem
okoz gondot a helyszínen történõ szétválogatás.

Zalakaros környezete érdekében tett intézkedéseiket elõre is köszönjük.

Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
Zalakaros közterületein a
KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosság
mentesítést. A munkagépek
meghatározott sorrendben,
ütemterv alapján végzik tevékenységüket.
Prioritást
kapnak a frekventált területek, közintézmények, egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott utcák. A fentiekben fel nem sorolt területek,
hegyi utak, csak ezek után
kerülnek letakarításra. Az
utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne
parkoljanak az úttest szélén,
ezzel lehetõvé teszik a gyorsabb hótolást és a jármûvek
károsodásának a veszélye is
kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási
hulladékgyûjtõ edényeket az
ürítés napján tegyék ki (ne
elõtte nap), ily módon is segítve
az
éjszakai
hóeltakarítást. A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának
is munkát okoz a téli idõjárás,
hiszen a hóeltakarítást ill.
síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek –
15/2004. (IV. 21.) – megfelelõen a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán, kerékpár-,
és gyalogutakon.
A Kft. a hóeltakarítással,
síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az
alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P:
7.00–15.00:
93/340-924
Ügyeleti telefonszámok:
30/5523-425, 30/5837-240
Segítõ közremûködésüket
megköszönve:

Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft.
ügyvezetõ
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Fedett pihenõteret alakítottak ki a déli bejárat feletti terasz helyén.

Elkészült az új szállodához kapcsolódó belépetõ rendszer.

Nõtt a vendéglétszám, teljesültek a bevételek
EREDMÉNYES ÉV A FÜRDÕ MÖGÖTT
Növelni tudta vendéglétszámát és teljesítette az árbevétellel
kapcsolatos terveit a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. 2016-ban.
Az elmúlt év során 556 311 fõ
fordult meg a létesítményben, ez
három százalékkal magasabb az
elõzõ évinél – tudtuk meg
Krampek Mihály vezérigazgatótól.
Ugyancsak jelentõs eredménynek könyvelhetõ el a 2016-os év
történései között, hogy megkezdõdött a fürdõ melletti területen a
szállodaépítés, mely nagy lehetõségeket, új perspektívákat nyit mind
a fürdõ, mind a város számára, hiszen a szálloda és a fürdõ közvetlen
és szoros összeköttetése biztosíthatja a folyamatos vendégáramlást
a gyógyfürdõbe, a fürdõ vendégforgalmának jelentõs növekedését

várják a nyár eleji nyitást követõ
idõszaktól.
– A szálloda építésével kapcsolatosan a fürdõnek is voltak vállalásai, melyeket december 20-ig
teljesítettünk is. – Ilyen volt a két
épület közötti folyosóhoz a fogadó épületrész kiépitése az élményfürdõ III. déli teraszának
keleti sarkában (a folyosót a tavasz folyamán készíti el a szálloda), illetve az élményfürdõ III. déli
bejárata feletti déli terasz fedése, pihenõtér kialakítása. A szálloda várhatóan júniusban, de legkésõbb július elsején nyitja meg kapuit – jelezte a vezérigazgató.
– A megindult szállodépités
mellett meg kell emlitenünk a
csúszdapark bõvitésének beruházását. A 300 millió forintból megvalósitott 5 extrém csúszda június
végi üzembe állitásával jött létre

az Adrenalin csúszdapark. Nagy
valószínüséggel a csúszdák kialakítása is hozzájárult a vendéglétszám növekedéséhez.
A hotel üzembe helyezésével
egyidejûleg változni fog a fürdõ
nyitva tartása is. Az élményrészleg
ugyanis onnantól 9–21 óráig tart
majd nyitva, mind a két hotel , mind
az utcai vendég vonatkozásában
egyaránt.
Ami az idei évet illeti, Krampek
Mihály úgy fogalmazott: nagyobb
beruházást nem terveznek, ez
azonban nem jelenti azt, hogy nem
számíthatunk változásokra a fürdõt
illetõen. Hozzáfognak ugyanis az
élményfürdõ még 1999-ben üzembe helyezett élményblokkja vizes
részlegeinek felújításához, a tervek
szerint március végére már korszerû, esztétikus mosdók, zuhanyzó
helyiségek állnak a vendégek ren-

delkezésére. A felújításhoz szükséges forrásokat a fürdõ saját bevételeibõl finanszírozza. Szintén ebben
az évben történik meg az I-es és IIes medencék környezetének, valamint a II. sz medencetér teljes felújítási terveinek elkészíttetése, a felújításokat 2018-ra tervezik.
– Az említett két medence
környezetének, valamint a II.sz
medencetér felújításával befejezõdne az egész fürdõ nagyberuházásait követõ felújítások sora,
hiszen az elmúlt években megújult a strand, annak zöldfelületei,
a gasztronómiai részleg, a legyezõ
alakú épületünk, a gyógyászatunk,
a gyermekvilág, így, ha a két medence környezetét és a II. sz medenceteret is sikerül felújítanunk,
a fürdõ minden részében korszerû
körülmények között fogadhatja
vendégeit.

Farsangi hétvége – Zalakarosi Fürdõ
2017. FEBRUÁR 18-19.
FEBRUÁR 18. SZOMBAT
09.00–10.00: „Farsangi jelmezem ” – rajzverseny – Fõépület – gyermek
játszóház
10.30–11.00: Aquafittness - Beltéri élménymedence
13.00–13.20: „Álarcos torna” vízi gimnasztika I. számú gyermek élménymedence
14.00–15.00: Farsangi szemüveg - Fõépület – gyermek játszóház
Rajzverseny eredmény hirdetése
15.30–16.00: Aquasalsa Beltéri élménymedence
16.15–16.45: „Mese feles” Gyermek vízivilág - Sószoba
FEBRUÁR 19. VASÁRNAP
10.00–10.20: „Farsangi ugra-bugra” vízi torna kicsiknek I. számú gyermek élménymedence
10.30–11.00: Aquafittness – Beltéri élménymedence

13.00–13.30: „Farsangi kergetõ” sportjáték - Fõépület – gyermek játszóház
14.00–15.00: Mozgásos ügyességi játékok! Pihenésképpen: kártyajáték,
memória és kvíz játékok, Fõépület – gyermek játszóház
15.30–16.00: Aquasalsa Beltéri élménymedence
16.15–16.45: Mini vízi „álarcos buli” gyermek diszkó I. számú gyermek
élménymedence
A fõépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat. A kezdési idõ elõtt 5 perccel gyülekezõ a gyermek vízivilág emeletén, ahonnan animátor kíséretében mennek fel a gyermekek a program
színhelyére. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk, így a szülõk is csatlakozzanak bátran. A foglalkozási idõ alatt kényelmesen várakozhatnak a
galéria pihenõjén.
A programváltozás jogát fenntartjuk! Szeretettel várjuk a gyermekeket
és szüleiket a programokon!
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Kiemelt feladat továbbra is a termékfejlesztés
MARKETING CÉLOK ÉS FELADATOK 2017-BEN
Elmúlt év végén fogadta el a
képviselõ-testület a város ez évi
turisztikai marketing tervét és értékelte a 2016-os év tevékenységét is.
A tapasztalatokról és az idei
évi tervekrõl Kovács Szabolcsot,
a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetõjét kérdeztük.
– Turisztikai marketingtevékenységünk mozgásterét erõsen
meghatározta a turisztikai szervezetek részére kiírt pályázat késlekedése. Az anyagot 2016 februárjában, elsõk között adtuk be
rengeteg munka árán, de a legújabb információk szerint a pályázatot visszavonták. A nehézségek
ellenére sikerült lefektetni egy
olyan modern, integrált városmarketing struktúra alapjait, amely
magában hordozza a fejlõdés lehetõségét.
– Melyek ennek a sarkalatos
pontjai?
– Az egyesületi tagokkal új alapokra helyeztük a partnerséget,
marketing munkacsoportot állítottunk fel a közös stratégiai célképzés és hatékony marketing
munka végzésének érdekében.
Megújult a szállásközvetítõi
szolgáltatásunk is. Jutalék alapú
együttmûködést dolgoztunk ki a
TDM szervezettel: a zalakaros.hu
turisztikai
webportálba
a
szállás.hu online foglalási modulja
került beépítésre. A szállás.hu
partnerek adatait (árak, csomagok) integrálta a rendszer.
A Szállás.hu-val kötött stratégiai
megállapodásunkkal Zalakarost
mint desztinációt értékesíthetõ
termékké pozícionáltuk. Komoly
elõrelépés, hogy az online marketing aktivitások bevezetése is megtörtént, kiemelt megjelenés csomagot biztosítunk szolgáltatóink számára. Mindezekkel a marketingtevékenység városi szintû összehangolása és új források teremtése a
célunk. A turisztikai mérõszámok
vonatkozásában az online marketingtevékenységünk súlypontját a
szezonon kívüli idõszakokra helyezzük, az új szezonok támogatása
a jövõben is indokolt.
Sikeresen vezettük be a hat érzék integrált marketingkommunikációs programot, amihez a szolgáltatók saját csomagjaikkal tudnak csatlakozni. A kampány innovatív, azonosítható turisztikai ka-

raktert adott Zalakarosnak. Az új
struktúra és kezdeményezés sikerét az egyesületbe visszatérõ tagok és az új belépõk igazolják.
– A nemrég elfogadott marketing terv milyen stratégiai célokat
határoz meg 2017-re, és ezeket
milyen eszközökkel kívánják elérni?
– Stratégiai célunk a komplex
egészségtudatosság népszerûsítése, a környezettudatosságra épülõ
új és meglévõ szolgáltatások rendszerbe szervezése, termékfejlesztése. Kiemelt célunk a térségi
TDM szervezettel való szoros
együttmûködés is, hogy Zalakaros
mint potenciális termék a térségi
kínálat szerves részét képezze. A
Hévíz-Balaton Airport légi forgalmának növelése, új menetrend
szerinti járatok bevezetése, a régió kitörési pontjává tehetik a
Nyugat-Balatont, ezért is erõsítenünk kell Zalakaros térségi pozícióját.
Ezeken felül szeretnénk elérni
a külföldi vendégéjszakák növelését a vásári megjelenések újraértelmezésén túl, tematikus, társfinanszírozású kampányok indításával és stratégiai együttmûködésekkel, valamint a testvérvárosi
kapcsolatok és egyéb, saját kapcsolati tõke bevonásán keresztül.
Prioritás továbbá a gyógyászati
komponens felülvizsgálata, a külföldi egészség- biztosítók megkeresése, orvosok érdekeltté tétele
Zalakaros mint gyógytermék népszerûsítésében, az adott célpiacon
akár turisztikai ügynök bevonásával.
Folytatjuk a 6 érzék kampányt,
melynek a következõ állomása az
Élménnyel Teli Ízek Zalakaroson. E

kampány célja a közösségépítés,
hagyományteremtés, párbeszéd a
helyi gasztronómia felfedezésén
keresztül. Turisztikai célja pedig a

szezonalitás csökkentése és az
imázsépítés, valamint az illeszkedés a 6 érzék marketing kommunikációba; gasztronómiai célja pedig
természetesen a helyi ízek, ételek
népszerûsítése.
– Zalakaros idén ünnepli várossá avatásának 20. évét. Készülnek-e esetleg kampánnyal,
egyedi programokkal erre?
– A város két évtizedét egy kis
visszatekintéssel köszöntjük. Az
elmúlt 20 év történetét, fejlesztéseit a Zalakaros 20 - Zalakaros 2.0
kommunikáción keresztül népszerûsítjük, a vendégek saját történeteiket is megoszthatják majd,
elsõsorban online platformon. A
programhoz egy ideiglenes animált logo is készül, és természetesen a városnapi programok is az
évforduló jegyében zajlanak.

TISZTELT EGYESÜLETI TAGOK,
TISZTELT LAKOSSÁG!
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület fél éve élesítette a
zalakaros.hu weboldalt, melynek fõ funkciója hogy Zalakarost
mint desztinációt népszerûsítése minõségi tartalmak és információk megosztásán keresztül.
A portál megújítása mellett a szállásközvetítõi szolgáltatásunkat is új alapokra helyeztük, melynek köszönhetõen az elmúlt fél évben 150 db közvetlen ajánlatkérést közvetítettünk, és
több, mint 1,5 millió forint értékû foglalást realizáltunk a
zalakaros.hu-n keresztül.
Az ajánlatkérések fele a 6 érzék kampányból érkezett, melyrõl ezúton mellékeljük a statisztikát és a screen-eket.
Köszönjük azoknak, akik Légy Te a hatodik érzék! - csomaggal is csatlakoztak a kampányhoz és %-os felajánlásokat tettek!
Amennyiben ezekbõl foglalás keletkezett, kérjük a vállalás
mértékétõl függõen, a felajánlott összeget az alábbi, erre a célra létrehozott bankszámlaszámra elutalni szíveskedjenek:

14100134-92022749-07000006
Köszönjük!
Továbbá ezúton is ajánlom figyelmükbe a kiemelt megjelenés
csomagot, illetve az egyes kiemeléseket a weboldalon a nagyobb számú ajánlatkérések, foglalások eléréséhez!
Részletekrõl érdeklõdjenek kollégáimtól!
Köszönöm a közös munkát! Sikeres, egészséges Új Évet kívánok Mindannyiuknak!
Kovács Szabolcs
ügyvezetõ
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft
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Új év, új feladatok, célok,
hitek, álmok magánéletben,
köz-életben egyaránt. Hogyan
is vág neki a 2016-os évnek a
város polgármestere és alpolgármestere, milyennek értékeli
a mögöttünk hagyott esztendõt? Ezekre a kérdésekre
vártunk válaszokat Novák
Ferenctõl és Czirákiné Pakulár
Judittól.
– Mi az a három dolog, amit
2016 kiemelkedõ eredményeként
tart számon a város életét illetõen?
Novák Ferenc (polgármester):
– Visszafogott esztendõ volt a
múlt év e tekintetben, örülök a
kerékpárosbarát település cím elnyerésének, a termáltó sikerének,
azon belül az Égerfa tanösvény
országos 2. helyezésének, a Virágos Magyarországért versenyen
elért eredményünknek.
Czirákiné Pakulár Judit (alpolgármester): – 2016-ban kisebb
eredmények születtek, melyek közül talán a kerékpárosbarát település címet emelném ki.
Pályázati téren az elõkészítõ
munka éve volt, sajnos eredmények még nincsenek az értékelés
elhúzódása miatt.
Turisztikai téren összességében
sikeres évet tudhat maga mögött
a város, remélem errõl késõbb
részleteiben is be tudok számolni.
– Hónapok óta vezetõ hír,
hogy a város költségvetési mozgástere idén erõsen beszûkült, az
eddigieknél jóval kevesebb forrással gazdálkodhat az önkormányzat. A takarékoskodás egyik
sarkalatos kérdése volt a szemétszállítási díj lakosságra terhelése.
Megnyugtatón sikerült-e rendezni a kérdést véleménye szerint?
Novák Ferenc: – Az idegenforgalmi adó kiegészítõ támogatásának csökkentésébõl fakad az,
hogy a fejlesztésekre kevesebb
jutna saját forrásból, tehát nem
arról van szó, hogy hiány, lyuk lenne a költségvetésben. (A másik oldalról viszont a kormányzat külön pénzügyi keretet biztosít a
gyógyhelyek számára).
Áttekintettük a lehetõségeket.
Sokat várunk az új szálloda
belépésétõl, számítunk az adókból származó bevételek további
növekedésére, vannak az ingatlanértékesítésben is tartalékok. A
hivatalnál is komoly költségcsökkentõ lépések voltak.
A szemétszállítás lakossági díjának bevezetése évek óta téma
Nincs jelenleg olyan jogszabály,
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A városvezetõ

CZIRÁKINÉ PAKULÁR JUDIT ALPOLGÁRMESTER
amely egyértelmûen kimondaná, stb., mindegy, melyik érzékeny
hogy az önkormányzat köteles át- területet említem. Muszáj fontoshárítani a díjat. Bevezetését tá- sági sort felállítani, s nyilván a kömogatom, de csak abban az eset- telezõ feladat az kötelezõ, tehát
ben, ha a kommunális adót
jelentõs mértékben csökkentjük, hiszen
annak bevezetésekor
az
egyik legfõbb
indoka volt a
szemétszállítás
díjának fedezése. Ennek az összefüggését
senki nem vitatja, az engedmény mértékérõl folyt legutóbb is a vita a
testületben, és
a két különbözõ variáció között volt ama
bizonyos 6,7
millió forint a
különbség.
Nem született
döntés, hozzáteszem, nekem
Novák Ferenc polgármester
is csak egy szavazatom van a
hétbõl.
Polgármesterként pedig figyel- az önként vállaltakból kell valamit
nem kell az emberek adózási ter- visszalépni. A finanszírozási gonheire.
dok részleges kezelésére a szeCzirákiné Pakulár Judit: – Saj- métszállítás lakossági fizetése (az
nos nem. Nem csupán takarékos- önkéntes átvállalás megszüntetése)
kodásnak, hanem vészforgató- évek óta napirenden lévõ kérdés,
könyvnek, válságmenedzsment- mely az önkormányzat mozgástenek nevezném ezt a tervezett lé- rét 40 milliós nagyságrendben bõpést, jobban kifejezné, hogy erre vítené. Most nagyon kedvezõ kalrákényszerül az önkormányzat. A kulációt adott a szolgáltató, a mintforráselvonások nem csak egy év- egy 16 000 Ft éves díj a térségben
re szólnak, a mértéke is várhatóan az egyik legalacsonyabb lenne. Termég növekedni fog, s a feladatok, mészetes, hogy ez érzékeny kérdés,
legyenek azok kötelezõk vagy ön- mely
közvetlenül
minden
ként vállaltak, a kevesebb pénzbõl zalakarosit érint. Lehet a kommuugyanezen a szinten nem finan- nális adóval párhuzamot vonni, de
szírozhatók. A város költségvetési ki kell emelni, hogy a két dolog
tervezetét forráshiány nélkül kell nem fedi egymást, szinte minden
elkészíteni és ha ez nem realizál- településen párhuzamosan jelen
ható, szükséges a mûködési kiadá- van. Mindezek mellett személy szesok további csökkentése és új be- rint fontosnak tartom, hogy a lavételi források felderítése. A ki- kossági terhek enyhítésére a szeadások nem csökkenthetõk úgy, métszállítási díj bevezetésével párhogy ne engedjünk valamibõl. A huzamosan csökkenjen a kommuszínvonalból, az elõrelépésbõl nális adó mértéke. A vita a testület(fejlesztésekbõl), rendezvények- ben egyébként a mérték körül kebõl, virágokból, marketingbõl, letkezett.

Itt jegyzem meg, hogy milyen
fejlesztési, fejlõdési elképzelések
vannak. Mert gondolom, abban
egyetértünk, hogy a városnak fejlõdnie kell, mert különben lemarad mindenhonnan. A már kivitelezett beruházások egy részének
üzemeltetése nagyon jelentõs forrásigényû (pl. ökotó, szárazcsúszda). A tervezett beruházások (új
egészségház, rendezvényközpont,
stb.) jelentõs részét pályázati forrás igénybe vételével tudjuk csak
megvalósítani, s ezekhez a projektekhez természetesen biztosítani kell a saját erõt. A költségvetési hiány a fejlõdési lehetõségünket szünteti meg, amellett, hogy a
mûködést is „takaréklángra” kell
visszafogni.
Minden felelõs döntéshozónak
látnia kell, hogy beszûkültek a lehetõségek, fájdalmas, sokba kerülõ döntések árán lehet csak a város helyzetén javítani. Ahhoz hasonlítanám, mint mikor az orvos
amputál egy végtagot, hogy megmentse a beteg életét.
Összefoglalva, mindenképpen
fontosnak tartom a szemétszállítás lakossági díjfizetésének bevezetését, hogy ez, mint várospolitikai érdek, minden képviselõ s a lakosok által is elfogadott legyen.
Külön kiemelem újra, hogy egyidejûleg ezekkel a tervekkel kidolgozásra került a szociális rendelet
módosítása is, mely biztosítja a
nehéz helyzetben lévõk, rászorulók díjfizetéséhez való segítségnyújtást.
– A hivatal létszáma is csökkent az idei évtõl. Meglátása szerint veszélyeztetheti-e a mûködõképességet egy esetleges további létszámcsökkentés?
Novák Ferenc: – A hivatal mûködõképes maradt, ám azt is kellene látni, hogy a folyamatos létszámleépítéssel járó túlterheltség
a szakmai munka rovására mehet
és hibákhoz vezethet.
Ennek következményeit pedig
végsõ soron a lakosság és a kistérség fogja megérezni.
Czirákiné Pakulár Judit: – A hivatali létszám 2 fõvel való csökkentése is a nadrágszíj meghúzásának az eredménye, fontosnak
tartottuk, hogy magunkon kezd-
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õket kérdeztük

R ÉS NOVÁK FERENC POLGÁRMESTER ÉRTÉKEL
jük a takarékoskodást. Folyamatosan vonnak el az önkormányzattól
feladatokat és a beruházó álláshely sem volt betöltve, így a munkaszervezésben ez a leépítés nem
okozhat problémát. Jelen feladatok mellett további létszámcsökkentést a zavartalan mûködés biztosításához nem tervezünk, ha
újabb feladatok kerülnek el tõlünk, akkor természetesen újra
kell az ügyet tárgyalni.
– Az önkormányzati források
növelése lehetõségének vizsgálata során többször felmerült,
hogy az önkormányzat a fürdõ
bevételeit esetleg nem hagyja a
fürdõnél, hanem saját forrásként
használja a továbbiakban. Végül
mégis az a döntés született, hogy
a fürdõ továbbra is viszszaforgathatja bevételeit. Milyen érvek
mentén döntöttek így?
Novák Ferenc: – Soha nem volt
vitatéma ez, nem volt alternatíva.
Tehát nem is döntöttünk róla.
Az már egy másfajta megközelítés, hogy a fürdõnek mint az önkormányzat gazdasági társaságának, milyen szerepet kell vállalnia
és milyen áron az önkormányzat
terveinek megvalósításában.
Czirákiné Pakulár Judit: – Fõ
turisztikai attrakciónk, a fürdõ
megfelelõ mûködése településünk
életében meghatározó. A létesítményeit folyamatosan karbantartani, felújítani, üzemeltetni, s évrõl évre gyarapítani szükséges. Ennek is jelentõs a forrásigénye. A
fürdõ fejlesztéséhez az EU sajnos
ebben a ciklusban nem biztosít támogatást, tehát ha fejlõdni szeretnénk, azt csak saját forrásból
tehetjük. Természetesen az említett takarékosság – bevétel növelés témakörben vizsgáltuk minden
önkormányzati tulajdonú vállalkozás megtakarítási lehetõségeit, de
egyértelmû volt az álláspont,
hogy a mûködés színvonalát
emelve, még több vendéget idecsábítva inkább a másodlagos bevételszerzés (IFA) a cél.
– Minden eddiginél fontosabb
lehet pályázati pénzek bevonása a
fejlesztésekhez. A legnagyobb összeg a balatoni fejlesztésekre szánt
forrásokból juthat Zalakarosnak.

Milyen koncepcióval, és meglátása
szerint milyen esélyekkel tud részt
venni Zalakaros a fejlesztési támogatások elosztásában?

általam elérhetõ követ megmozgatok, hogy támogassák elképzeléseinket és remélem, hogy más is
így tesz.
– Az önkormányzat fenntartásában mûködik a bölcsõde és az óvoda, az iskola
esetében azonban a fenntartó a KLIK. Jelent-e ez hátrányt, vagy éppen elõnyt az
iskolának, illetve a városnak?

N o v á k
Ferenc: – Kiemelt fontosságúnak tartom a
gyermekintézményeink megfelelõ feltételrendszerének
b i z to s í t á s á t ,
mind a humáne r õ fo rr á s ,
mind a tárgyi
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
feltételek vonatkozásában.
Az
iskola
Novák Ferenc: – A gyógyhelyi fenntartása közel 25 millió forintjelleg erõsítése, a zöld város kon- ba került az önkormányzatnak,
cepciója, a szolgáltatások fejlesz- így anyagilag mi jól jártunk.
tése, a városias karakter megerõ- Ugyanakkor nem biztos, hogy a
sítése a célunk, ehhez elkészítet- tankerületnek iskolánk vonatkotük terveinket. A pályázati pén- zásában olyan lehetõségei vannak,
zek elosztásába nincs beleszólá- mint nekünk voltak és ez bizony
sunk.
Bízom
abban, hogy megmutatkozhat az iskola életéZalakaros továbbra is megkaphat- ben.
ja a szükséges támogatást céljai
A helyi iskola mûködtetése
eléréséhez.
nemcsak az állam feladata, hanem
Czirákiné Pakulár Judit: – A vá- több szervezet, közösség (Önkorros a turisztikai szereplõkkel mányzatunk, Iskoláért Alapítvány,
egyeztetett prioritások mentén Szülõi Munkaközösség) együttmûdolgozta ki a fejlesztési stratégi- ködése kell hogy legyen, annak érát, melyhez az elmúlt évben elõ- dekében, hogy a település és körkészítettük, benyújtottuk a pályá- nyékének gyermekei jó állapotú,
zatokat. A koncepció jó, a kivá- megfelelõen felszerelt, biztonsálasztott célok illeszkednek min- gos és magas színvonalon mûködõ
den (térségi, megyei, régiós, stb.) iskolában végezhessék tanulfejlesztési tervhez. A benyújtott mányaikat, vagy éppen sportolpályázataink szakmailag magas hassanak.
színvonalúak. Több együttmûköCzirákiné Pakulár Judit: – Az isdést, határon átnyúló kapcsolatot kola KLIK általi fenntartása jelentis kialakítottunk a siker érdeké- het problémát, amennyiben a
ben, hogy meg tudjuk valósítani a tankerület a szükséges felújításocélokat. Személy szerint minden, kat, beszerzéseket nem tudja vagy

akarja megvalósítani. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, és nem
biztos, hogy iskolánknak olyan lehetõségei leszek, mint a korábbi
önkormányzati mûködtetés alatt.
– Melyek lennének azok az
eredmények, melyek elérése
után azt mondaná: nyugodt szívvel tudja lezárni 2017-et is?
Novák Ferenc: – Ha azt nézem,
hogy 20 éve lettünk város, és mit
értünk el, és hol tartunk, elégedett vagyok. Ha azt nézem, mit
érhettünk volna el, akkor nem.
A legtöbb ember számára a pályázatok eredményessége a siker
mércéje.
De, hogy közhellyel éljek: a
pénz azért nem minden.
Fontos az emberek életminõsége és ha azt látom, hogy közösségeink jól mûködnek, Zalakaroson optimista, kiegyensúlyozott, tenni akaró emberek élnek,
akkor elégedett lennék.
Czirákiné Pakulár Judit: – Szinte minden téren fontos lenne elõre lépni, színvonalat emelni. Akkor mondanám, hogy elértünk valamit, ha tudnánk új attrakciót
fejleszteni, városképet javítani, a
rendezvények számát, színvonalát
emelni, a marketing hatékonyságát növelni, hogy még én is úgy
érezzem, hogy a csapból is mi (Karos) folyunk.
Évek óta a legnagyobb célkitûzésem, melyben csak hangyányi
lépésekkel sikerül elõre haladni,
hogy mindezekkel, amelyeket az
elõbb felsoroltam, leginkább arra
a bizonyos 10 hónapra – szeptembertõl júniusig – hozzunk minél
több vendéget. Ha ezen a téren sikerülne eredményt elérni…

A KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA
Hétfõ: 12.00 – 16.30
Kedd: 12.00 – 17.00
Szerda: 9.30- 10.30
és 12.00 – 17.00
Csütörtök: 12.00 – 17.00
Péntek: 12.00 – 16.30
Szombat: 9.30-11.30
Elérhetõség:
Zalakaros, Liget u. 28.
Telefon: 30/ 631-1526
email:
konyvtar@zalakaros.hu
zkaroskonyvtar@gelkanet.hu
Honlap:
intezmenyek.zalakaros.hu
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A felelõs állattartás 7 aranyszabálya
FELELÕSSÉG

UTÓDOK

A felelõsség arra vonatkozik egyfelõl, hogy az állat jólétérõl gondoskodjunk, tartalmas és boldog életet biztosítsunk számára, másfelõl arra,
hogy állatunk ne okozzon kellemetlenséget sem embertársainknak, sem
más állatoknak.
A felelõs állattartás egyik fontos része az egyedi azonosítás, melynek a legkorszerûbb módja a mikrochip beültetés. Fontos, hogy a
chipet beültetés után regisztráltatni is kell az állatorvossal, különben
nem ér semmit!

Nemcsak kedvencünkért, de születendõ utódaiért is felelõsek vagyunk.
A felelõtlen szaporítás következtében hazánkban a gazdátlan állatok száma óriási. Csak törzskönyvezett, a fajtastandard követelményeinek megfelelõ, egészséges, stabil idegrendszerû kutyával tenyészünk! Egyéb esetekben a legjobb és biztonságos megoldás az ivartalanítás!
KÖRNYEZET
A felelõs állattartásnak az a lényege, hogy társállat és gazdája úgy tudjanak harmóniában együtt élni egymással, hogy ebben a kapcsolatban
ember és állat is jól érezze magát, s mindez összhangban legyen környe-

SZERETET
Végy egy kiskutyát, s pénzeden megvásároltad a rendíthetetlen szeretetet. Ez a szeretet
azonban legyen kölcsönös!
TÁPLÁLÁS
Az állatnak is táplálékra van szüksége az életben maradáshoz, energiára a mozgáshoz. Ezért
fontos számára a jó, megfelelõ mennyiségû, minõségû élelem és természetesen az ivóvíz biztosítása.
MOZGÁSIGÉNY
A kutyáknak életelemük a mozgás. Az egyes
fajták mozgásigénye eltérõ és függ az életkortól
is. Nem hanyagolhatjuk el egyetlen napra sem a
sétát, a futtatást, a játékot.
EGÉSZSÉG
Sajnos állataink is ki vannak téve különféle
betegségeknek. Legfontosabb dolgunk a megelõzésben rejlik. Védõoltások, külsõ és belsõ élõsködõk elleni védelem (féregtelenítés, bolha és kullancs riasztás) ma már
nem számít luxusnak! Ha mégis megbetegszik kedvencünk, állatorvoshoz
kell fordulni vele minél elõbb, mert a betegség korai stádiumban sokkal
könnyebben, hamarabb és kevesebbért is gyógyítható.
A településen az utóbbi idõben
jelentõs gondot okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek számának megnövekedése, amivel
veszélyeztetik mind a járókelõk,
mind az ebek testi épségét.
Ez nem minden esetben kóbor
kutyát jelent, hanem sajnos legtöbbször felelõtlen emberi magatartást. A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állataik
csak a saját lekerített ingatlanjaikon maradjanak; hanem gondatlanságból, az ebeket közterületen,
mások ingatlanán hagyják kóborolni.
Közterületen kutya csak pórázon vezethetõ. Kutyásnak és
"nemkutyásnak" is sok bosszúságot okoz a nem behívható, neveletlen, esetleg agresszív, szabadon
rohangáló jószág. Ha ilyet tapasztalunk, hívjuk fel a Tisztelt Tulaj-

zetükkel is. Itt a lakáson, házon kívüli környezetre gondolunk. Nem árt ismerni a helyi állattartási rendeleteket! Amennyiben ezeket a dolgokat letisztáztuk, kutyánk elsajátította a „társas együttélés” szabályait, élhetünk
békében és szeretetben, családunkban és tágabb környezetünkben.

TISZTELT EBTARTÓK!
donos figyelmét arra, hogy törvényt sért és veszélyezteti a kutyáját, illetve másokat is. Közös érdekünk, hogy ez változzon!
Az egyre gyakoribb kutyatámadások miatt, azok megszüntetése érdekében a településgondnokok és a szakképzett gyepmester bevonásával az ebek befogásáról is intézkedés történik. A befogás után az állatok elszállításra
kerülnek az eb-rendészeti telepre.
Kiváltásukra pedig csak a befogási
díj, a tartási költségek és a kiszabott bírság megfizetése után kerülhet sor. Kérjük, hogy ennek a
kellemetlen intézkedésnek a meg-

elõzése céljából is fokozottan
ügyeljenek az ebtartás szabályainak betartására, ne hagyják az
ebeket póráz nélkül kóborolni a
közterületeken!
A kóbor ebekkel kapcsolatos
bejelentéseiket a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz kérjük
benyújtani a Jegyzõ részére. Bejelentéseik megtétele után a Jegyzõnek akkor van hatásköre a további intézkedéseket megtenni,
ha a beazonosítás megtörtént,
kérjük lehetõség szerint képet illetve ha módjukban áll, az eb gazdájának nevét, elérhetõségeit csatolják.

A kutyatulajdonosok figyelmét
felhívnánk arra is, hogy az állat
ürülékét az állattartó köteles a
közterületrõl eltávolítani. Ugyan
az ebtartók többsége sajnos még
nem tud róla, de a kutyapiszok
feltakarítása közterületen kötelezõ és szankcionálható is! Figyeljünk oda, legyünk tekintettel a
másikra!
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal ebtartással kapcsolatos tájékoztatóját a város
honlapján illetve a Hivatal Városfejlesztési Osztályán ismerhetik
meg.
Megértésüket és segítségüket
köszönjük!

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnusz megírását.
Erre az eseményre emlékezve
1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Városunk mûvészeti csoportjai hagyományosan ehhez a
naphoz kötõdõen tartják kulturális seregszemléjüket, hiszen
minden mûvészeti csoport bemutatkozik a közönség elõtt.
Így volt ez az idei évben is,

A Himnusz születésnapján
MÛVÉSZETI CSOPORTJAINK MUTATKOZTAK BE
az iskola aulájában a Búzavirág
tánccsoportnak, a Bottal-fogónak, a Dalárda-Vegyeskarnak, a
Gyöngyvirág csoportnak, a Zöld

Ág és a Rügyecske Táncegyüttesnek, a Vonós Kamarazenekarnak, Nõi Karnak tapsolhattunk,
és
bár
a
Karos

Fúvósegyüttes betegségek miatt most nem tudott fellépést
vállalni, a taps, a köszönet nekik is szólt.
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VALENTIN NAPI ÉJSZAKAI FÜRDÕPARTY AZ ÉLMÉNYFÜRDÕBEN FEBRUÁR 10-ÉN, PÉNTEKEN!
Bulizzanak velünk a medencében, a szerelmesek éjszakáján!
Belsõ-külsõ élménymedencével, élõ zenével, szauna rituálékkal,
bulihangulattal várjuk Önt és párját!
Zenél: Freya Band

LEPJE MEG PÁRJÁT! Rendelje meg páros akciós jegyét
2017. február 3.-ig jelentõs kedvezménnyel!
PÁROS AKCIÓS BELÉPõ MOST CSAK: 3.735 Ft/2 fõ
(egy teljes árú+egy 50%-os jegy)
- kizárólag elõvételben vásárolható meg a webshopban,
illetve a jegypénztárakban február 3-ig!
http://www.furdo-zalakaros.hu/webshop/akcios-paros-belepo/
teljes árú belépõ: 2 490 Ft/fõ
- elõvételben a webshopban, illetve a jegypénztárakban a rendezvény napján is megvásárolható!
Információ: +36-93/340-420, sales@granitzrt.hu
Rendezvény ideje: 2017. február 10., péntek, 21.00-02.00
Helyszín: Zalakarosi Fürdõ
(Gránit Gyógyfürdõ Zrt. 8749 Zalakaros, Thermál út 4.)
A rendezõség a programváltozás jogát fenntartja!
A fürdõpartyra alkohol tartalmú italt, valamint üveget bevinni a
rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében szigorúan tilos!

Várja Önt

a Fürdõ Kávézó és Lottózó

ÉVBÚCSÚZTATÓ, ÚJÉV KÖSZÖNTÕ
AZ EZÜST KLUBBAN
Lezárult az óév a decemberi programokkal. Hagyományos Mikulás-est idézte fel a fiatalságunkat saját Mikulás-ajándékaival,
szarvaslányok segítségével. Vidám énekekkel, verses köszöntõvel fogadtuk Mikulásunkat.
Színház látogatás is volt decemberben: a Balfácánt vacsorára
címû vígjáték a nagykanizsai HSMK-ban, zalaegerszegi színészek
fellépésével.
Karácsonyi ünneplésünk december 21-én történt, helyi szakácsok kivitelezésében, meleg vacsorával. Karácsonyi énekekkel,
köszöntõkkel emlékeztünk Jézus születésére.
Ránk köszöntött a 2017-es új év, melyet megosztva ünnepeltünk óév búcsúztatóval, a szilveszterrel. Mivel szerdánként vannak programjaink, így került megünneplésre a két jeles esemény.
A Civil Ház konyhájában nõi szakácsok által készített vacsorával
ünnepeltek a tagok és vendégeink. Vidám hangulatú versekkel,
élõzenével adóztunk az óévnek, újévnek.
E hónapban lesz az éves beszámoló a klub gazdálkodásáról,
februárban farsangi mulatságra kerül sor. Újabb színházlátogatás
is lesz februárban: Nagykanizsán, a HSMK-ban, ahol a Cirkuszhercegnõ címû operettet tekinthetjük meg budapesti mûvészek elõadásában.
Minden kedves olvasónak szerencsében gazdag, boldog új
évet kívánunk!
Pataki Jánosné
és az Ezüst Klub tagsága

MÓRÁSOK MUNKÁI A KALENDÁRIUMBAN

a hét minden napján 8.30-18.00 óra között
a Fürdõ fõbejáratában!

Kávékülönlegességek, napilapok, hetilapok
széles választékával, lottóval, tipp mixszel,
sorsjegyekkel várjuk Önöket!
Nézzen be hozzánk! Próbálja ki a szerencséjét!

Elkészült a Nyugat-Balatoni Kalendárium, melynek érdekessége,
hogy több zalakarosi iskolás gyermek rajzát is tartalmazza. A kalendárium Zalakarosról is tartogat érdekességeket, hasznos tudnivalót, a
megvásárlására a Tourinform-irodában van lehetõség.

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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Téli Sportok Hétvégéje
A közelmúltban leesett nagyobb mennyiségû hónak köszönhetõen az idei tél folyamán
elsõ alkalommal került megszervezésre a Téli Sportok hétvégéje.
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület
szervezésében, Stégli János
sportszervezõ koordinálásával
megvalósuló rendezvényre 2017.
január 21-én került sor.
A „Sportolj és Nyerj” rendezvénysorozat keretében megrendezett családias sportversenyen a
szervezõk a kis dombon két kategóriában (egyéni és páros) hirdettek gyõztest. Az egyéni kategóriában, ahol tizenketten indultak, Vörös Márk bizonyult a legjobbnak,
megelõzve Deutsch Botondot és

Nyári Benedeket. A párosok versenyében is a Vörös család vitte el a
pálmát, hisz a gyõzelmet a Vörös
Márk–Vörös Máté duó szerezte
meg. Második helyen Magyar Mária
és kisfia, Boldizsár végzett, míg harmadik a Kovács Margit–Kratzl Olivér alkotta páros lett. A nagy dombon ezúttal nem került verseny
meghirdetésre, hisz a jeges pálya
miatt az nagyon gyors volt, így csak
a bátrabbak próbálhatták ki azt.
Stégli János fõszervezõ elmondta, hogy a szervezõknek és
az idõjárásnak köszönhetõen jó
körülmények között és vidám hangulatban került megrendezésre a
sportnap. A dobogósok oklevél és
sportszelet díjazásban részesültek.
Természetesen a futamok között a

szülõknek köszönhetõen forró tea
várta a gyerekeket, és forralt bor a
felnõtteket, mintegy enyhítve a hideget.
Amennyiben az idõjárás engedi
és érkezik hó utánpótlás, a Téli
Sportok Hétvégéi rendezvénysoro-

zat versenyei folytatódnak, melyre
a szervezõk várnak minden sportolni vágyó gyereket és szüleiket is.

Kistérségi Amatõr Labdarúgó Kupa 2017
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2017. január 21-én rendezte meg a
hagyományos Kistérségi Amatõr Labdarúgó Kupát. A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében lebonyolított versenyre a kistérség településeirõl ezúttal 6 csapat ( Médium Market Zalakaros, Zalakarosi Dream Team,
Zalakomári Öregfiúk, Zalakomári Boys, Nagyrada, Galambok) nevezett,
akik körmérkõzéses formában döntötték el a kupa sorsát.
A kilátogató nézõk végig kiélezett, küzdelmes, de mégis sportszerû
összecsapásokat láthattak. A mezõny kiegyenlítettségét mutatja, hogy a
dobogós helyezésekrõl egy-egy pont döntött.
A gyõzelmet végül a Schmidt Péter, Szabados Gyula, Tóth Viktor, Varga Zoltán, Jámbor Balázs, Bogdán Szilárd, Farkas Vilmos, Sinkovics Norbert
összetételû Médium Market Zalakaros csapata szerezte meg Nagyrada
csapata elõtt. A harmadik hely ezúttal a Zalakomári Öregfiúknak jutott.
A verseny szervezõi a dobogósokat kupadíjazásban részesítették, valamint díjazták a legjobb játékosokat is. A torna gólkirálya a zalakomári
Gyepes Péter lett, a legjobb kapusnak Schmidt Pétert (Zalakaros), a legjobb játékosnak pedig Kiss Attilát (Nagyrada) választották. A díjakat
Sinkovics Norbert, a Közösségi Ház vezetõje adta át. Képünkön a gyõztes,
hazai csapat.

ISMÉT REMEKELTEK
ÚSZÓINK
Városkörnyéki úszóverseny –
Nagykanizsa, 2017. január 16. –
körzeti eredményei: Horváth
Benjámin Márk – hát 1. hely, mell
1. hely, Strobl Anna – gyors 2.
hely, hát 2. hely, Novák Lázár Ernõ – gyors 1. hely, mell 1. hely,
Novák Máté Ákos – hát 2. hely,
Kassa-Kovács Kolos – gyors 2.
hely, hát 1. hely, Turkovics Gerda
– mell 1. hely, Koma Csenge
Zorka – hát 2. hely, Strobl Áron –
gyors 1. hely, Marton Máté Bálint
– gyors 2. hely. Kísérõ nevelõ:
Kovács Tamás.
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JÁRDA TAKARÍTÁS
Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy gondoskodjanak az ingatlanuk
elõtti járdaszakasz hó eltakarításáról, síkosság mentesítésérõl, mivel Zalakaros Város
Önkormányzat Képviselõtestületének a Helyi környezet
védelmérõl és a közterületek
tisztántartásáról
szóló
19/2004. (VI. 21.) számú rendeletének 3.§. (1.) a.) pontja értelmében az a mindenkori ingatlan tulajdonosának a kötelessége.

FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
a Zalamerenye külterület, 091/56
hrsz-ú, erdõ megnevezésû ingatlanban fennálló 2982/20868 arányú tulajdonrészének értékesítésére.
A pályázat tárgya:
A Zalamerenye külterület
091/56 hrsz-ú ingatlanban lévõ
2982/20868 arányú tulajdoni
hányad értékesítése
A Zalamerenye 091/56 hrsz-ú
ingatlan adatai (zárójelben az értékesíteni kívánt rész adatai):
Területnagyság: 14 ha 9059
m2 (2 ha 1300 m2), mûvelési ág:
erdõ, min. osztály: 4, kat. t. jöv. :
104,34 Ak (14,91 Ak).
A pályázat részletei a
https://onkormanyzat.zalakaros.
hu/aktualis-palyazati-felhivasok
oldalon megtalálhatók, valamint
további információ kérhetõ a
Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) 7. számú irodájában
Bognár Ottó Péter ügyintézõnél,
illetve az alábbi elérhetõségeken: tel: 93/340-106, e-mail:
tuzemeltetes@zalakaros.hu

TÁJÉKOZTATÁS IDEGENFORGALMI ADÓ MÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló 18/2015. (IX.11.) önkormányzati rendeletének az idegenforgalmi adó mértékére vonatkozó rendelkezéseit módosította a 22/2016. (XII.1.) számú rendeletében. A változtatás eredményeként
a tartózkodás után fizetendõ idegenforgalmi adó mértéke 500 Ft-ra emelkedik. A 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2.§. h) pontja szerinti egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevõk esetében személyenként és vendégéjszakáként az adókedvezmény mértéke
/megállapított IFA 30,00%-a) pedig úgy került megállapítására, hogy számukra 350 Ft lett.
Szabóné dr. Csányi Marianna, jegyzõ

