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Középpontban a 20 esztendős város
UTAZÁS 2017

A szakmai kiállításon (balról jobbra): Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület vezetője,
Krampek Mihály, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója és Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere.
A balatoni régió közös standján, valamint a Magyar Fürdővárosok Szövetsége standján is önálló pulttal jelent meg városunk az
idén 40. alkalommal megrendezett Utazás kiállításon.
A Balatoni Turizmus Szövetség közreműködésével szervezett
régiós standon és a Magyar Fürdővárosok Szövetsége standján is
a Gránit Gyógyfürdővel közösen
vett részt a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület.
– Fontos Zalakarost a térségi
termék részeként is definiálnunk,
amellett, hogy önálló, a versenytársakétól megkülönböztethető
desztinációként is helyt kell állnunk a fokozódó versenyben. A
kettős cél megvalósítása kiemelt
feladatunk, ez vezérelt minket a
közös standon való megjelenés

koncepciójának kialakításakor –
jelezte a szakmai bemutató kapcsán Kovács Szabolcs, a turisztikai
egyesület vezetője.
A várossá válásának 20. évfordulóját idén ünneplő Zalakaros jubileumi logója, a 2.0 program állt
a kommunikáció középpontjában,
ami az évfordulóra való utaláson
túl a város marketing-kommunikációjában történt megújulásra is
utal.
Zalakaros az információs anyagok mellett idén konkrét csomagajánlatokat is kínált a publikumnak, valamint az idén 10 éves

jubileumát ünneplő
Tour de Zalakaros
rendezvényre is kedvezményesen lehetett nevezni a helyszínen.
A
nyeremények
közül 2 db CTM (Bora
1.0 és wTranz 1.0) típusú kerékpár is a dekoráció részét képezte
a zalakarosi standon,
valamint a 10 éves
jubileum alkalmával
debütált a Mapei Tour
de Zalakaros cégek
számára meghirdetett
csapatversenye is, a
Szabadics Ride Company Challenge.
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Lakossági fórumot tartottak
VESZÉLYES ÁTKELŐHELYEKRE IS FELHÍVTÁK A FIGYELMET
Hagyományosan február végére hirdette meg a képviselő-testület
a lakossági fórumot, melyen a megjelentek a várost érintő problémákat vethettek fel.
Az általános iskola aulája idén is
megtelt érdeklődőkkel, bár felszólalók ezzel kapcsolatban is jelezték
például, hogy feltűnő és sajnálatos
a fiatalok távol maradása, kérdés,
hogy ez elfoglaltság vagy érdektelenség miatt történik.
A megj e l e n t e ke t
elsőként
Novák
Ferenc
polgármester
tájékoztatta
az elmúlt év
legfontosabb
eseményeiről,
városi
eredményeiről, de táj é ko z t a t á s t
kapott a lakosság Bali
József, a Zalaispa Zrt. vezérigazgatója segítségével a hulladékszállításban történt
változásokról is.
Lakossági részről felvetett probléma volt az előadásokat követően
a hó eltakarítás elmaradása a nyaralóknál, illetve, hogy ezt a problé-

mát hogy lehet kezelni a jövőben.
E fórumon is előkerült az ebek
tartásának, szabadon engedésének
problémája, valamint a kutyaürülék
eltakarításának hiánya; természetesen mindegyik felvetés a gazdik felelősségét firtatta. Akadt, aki a sze-

elégtelen megoldását, ebben kérve
változtatást, előrelépést.
Ugyancsak többen emeltek szót
zebra felfestését kérve, illetve jelezve több, balesetveszélyes átkelési
helyet az önkormányzat felé.
Utóbbi a forgalom növekedésével egyenes arányosságban növekedő gondot okoz. Neuralgikus
pontok a Zrínyi utcai csomópontnál található kereszteződés, a Szi-

métszállítási díj bevezetése kapcsán
az illegális szemétlerakók megszaporodásának vízióját vetítette elő.
Jelzés érkezett a járdákra belógó
fakoronákról, növénytelepítési tervekről, többen kifogásolták egyes
utcákra vonatkozóan a vízelvezetés

lágyi cukrászdával szembeni sarok,
illetve a Fürdő Vendégház előtti
terület.
A polgármester minden felvetésben megoldást és utánajárást
ígért, a gyalogos átkeléssel kapcsolatosan pedig elmondta: egy, a

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ BEVEZETÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy Zalakaros
Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében
Zalakaros Városban 2017. JÚLIUS 1-JÉTŐL a háztartási szemét
szállítási szolgáltatásért fizetendő díjat A KÖZSZOLGÁLTATÁST
IGÉNYBEVEVŐ (INGATLANTULAJDONOS) FIZETI a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére közvetlenül.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendeletét ennek megfelelően módosította, a módosítások
a lakossági díjfizetés bevezetésével egy időben 2017. július 1-én
lépnek hatályba. A rendelet Zalakaros Város honlapján https://
onkormanyzat.zalakaros.hu/rendeletek a 2014 szöveg alatt megtalálható.
A díjfizetés bevezetése mellett biztosított kedvezményekről is
a rendeletben olvashatnak.

közeljövőben végrehajtani kívánt
bejárás során, ahova közlekedési
és rendőrségi szakértőket is meghívtak, megvizsgálják, mit lehetne
tenni a gyalogosok biztonságának
érdekében.
Felmerült, hogy a Zrínyi utcai
kereszteződésnél a főútra rávezető lépcsőt meg kellene szüntetni,
hiszen az pusztán létezésével „rávezeti” a gyalogosokat a főútra.
A Bodahegyi és Fürdő
Ve n d é g h á z
előtti kerékpáros átvezető sajnos
nem egyenértékű a zebrával,
akik
ezt gyalogátkelő gyanánt
használják,
teljesen szabálytalanul
teszik. Zebra
fe l fe s t é s é t
ezeken
a
helyeken azonban már több alkalommal elutasították a szakmai
szervek, indokoltság hiányában.
Mindkét helyhez közel található
ugyanis szabályos gyalogátkelőhely,
ezt kellene, illene igénybe venni a
közlekedésnél.

Adventi környezetszépítők
A lakossági fórumon került
sor az adventi időszakra meghirdetett környezetszépítő verseny eredményhirdetésére.
A verseny bíráló bizottsága
(tagjai Benkőné Gulyás Edit,
Magyar Mária és Czirákiné Pakulár Judit képviselők voltak)
személyesen járták végig a várost, a tapasztalataik alapján
született döntést Czirákiné Pakulár Judit ismertette a fórum
résztvevői előtt.
A bizottság a következő házakat, illetve azok lakóinak adventi szépítő munkáját ismerte
el: Krasovskij Peter – Zalakaros
Petőfi u. 15., ifj. Rigó László –
Zalakaros Gyöngyvirág sor 32.,
Rákhely János – Zalakaros Rózsa utca 38., Kelemen Lilla (fotónkon) – Zalakaros Dózsa utca
19., dr. Tóth Lajos – Zalakaros
Dózsa u. 25.

A nyertesek egyenként 15
ezer forint összegű ajándékutalványt vehettek át.
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A külföldi arány még mindig kevés
NAPVILÁGOT LÁTTAK A STATISZTIKAI ADATOK
A közelmúltban napvilágot látA külföldi vendégéjszakák áttak a Központi Statisztikai Hivatal lagon felüli mértékben, 18 %-kal
(KSH) adatai, melyek az egyes te- növekedtek a bázishoz képest,
lepülések vendégéjszakai számait azonban még mindig csak 23,75
tartalmazzák.
E szerint Zalakaroson 148 662
vendég töltött el 500 309 vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken 2016-ban. Ez 5 %-os növekedést
jelent mind a vendégszám, mind a
vendégéjszakák számának vonatkozásában az előző év adataihoz
képest.
Bár a vendégéjszakák nőttek,
a szezoni koncentráció továbbra is
probléma Zalakaroson, ezt egyértelműen mutatják a május, október
és december hónapok adatai, amik
szerint a város alul teljesített az előző évhez képest.

%-át adják az összes vendégéjszakáknak. A belföldi vendégéjszakák
szerényebb, 1,70 %-os növekedést
mutatnak a bázishoz viszonyítva.

A bruttó szállásdíj árbevétel 5,9
%-kal, a szoba átlagár (ADR) 3,9
%-kal, a REVPAR mutató 6,9 %-kal
növekedtek.

Vendégéjszakák alakulása a hazai versenytársaknál (bázis – 2015) – Forrás: KSH:
Település

Összes
Változás
Belföldi
Változás
Külföldi
Változás
vendégéjszaka mértéke vendégéjszaka mértéke
vendégéjmértéke
2016-ban
bázishoz
2016-ban
bázishoz
szakák
bázishoz
					
száma		
					
2016-ban		
							
Zalakaros
Sárvár
Bük
Hévíz
Hajdú-szoboszló

500 309
485 446
700 768
1 056 072
937 846

Külföldi vendégéjszakák aránya Zalakaroson és a regionális
versenytárs településeken 2014-ig (Forrás: KSH)

+ 5,13 %
+ 5,81 %
+ 3,80 %
+ 8,59 %
+ 8,70 %

381 627
189 180
266 053
420 331
607 120

+ 1,70 %
+ 0,29 %
- 1,25 %
+ 14 %
+8%

118 682
296 266
434 715
635 741
330 726

Külföldi
vendégéjszakák aránya
az összes vendégéjszakához
2016-ban

+ 18 %
+ 9,67 %
+ 7,15 %
+ 5,29 %
+ 9,94 %

23,72 %
61 %
62 %
60 %
35,29%

Zalakaros és a fürdő vendégforgalmának alakulása
2004-2014 között (fő) Forrás: KSH, Gránit Gyógyfürdő Zrt.

A Civil Ház bővítése
A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár pályázatot nyújt be „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”című felhívásra. Sikeres pályázat esetén a Civil Ház épülete egy kb. 80 m2-es nagyteremmel fog bővülni,
ahol művészeti csoportjaink és a zalakarosi közösségeink számára megfelelő közösségi színteret tudunk biztosítani. Az új nagyteremben
tervezzük ezen kívül ismeretterjesztő előadások, képzések, kiállítások, egyéb rendezvények, táborok szervezését.
A projekt előkészítése keretében szeretnénk felmérni azt is, hogy az itt lakóknak mi a véleménye ezzel kapcsolatban, milyen elképzeléseik, javaslataik vannak.
Ezért arra kérjük a lakosságot, hogy a www.zalakaros.hu oldalon található kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat, (a kérdőív az
Önkormányzat gombra kattintva jobb oldalon fenn, a „Hírek, aktualitások” menüpont „Lakossági tájékoztató” pontján belül tölthető le).
Így pontosabb képet kapnánk arról, hogy a Civil Házban milyen új programok szervezésére van igény, milyen foglalkozásokat látogatnának szívesen. A kérdőívet kérjük a következő címre visszajuttatni: Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár iroda, 8749 Zalakaros, Zrínyi
u. 2. vagy e-mailben kozossegihaz@zalakaros.hu címre. Együttműködésüket köszönjük.
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
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Tekerhet a család apraja, nagyja
Jön a jó idő, ennek egyik egyértelmű jele, hogy megszaporodtak az
utakon a motorosok, a kerékpárutakon a futók és a bringások.
A kerékpáros szezonra városunk is felkészült. Sok vendég biciklizik szívesen a városban és annak környékén, vagy választja kihívásként a Kis-Balaton körültekerését, amihez nincs szükség otthonról hozott kétkerekűkre,
hiszen a Tourinform-iroda mellett kerékpáros házban mindenkinek módjában áll biciklit kölcsönözni. Emellett Zalakaros országos kerékpáros pont
is, így rengeteg eszköz áll rendelkezésre a kerékpáros házban, amivel a
vendég meg tudja javítani a saját kerékpárját.
– A kerékpáros ház a Tourinform-iroda nyitvatartási idejében,
több mint 30 kerékpárral várja
a látogatókat – jelezte Erdős Adrienn, az iroda munkatársa. – A
kerékpár kínálatban szerepelnek
többek közt trekking felnőtt és
gyermek kerékpárok, city bike,
E-Bike, tandem kerékpár, illetve
a kisgyermekes családok számára
gyermekülés és gyermek utánfutó is. A vendégeknek nemcsak a
kerékpárt, hanem igény esetén a
túraútvonalat is segítünk kiválasztani. Irodánkban rendelkezésre áll
több kerékpáros térkép , melyek
a helyi túrákon kívül bemutatják
egész Zala megye kerékpáros hálózatát, vagy akár a balatoni túraútvonalakat is.
A biciklikért bérleti díjat is kell
fizetni, hiszen azok szervizelését,
egyéb karbantartási költségeit
ebből kell, hogy fedezze az iroda.
Trekking-, gyermek-, city bike bringákat és a gyermek-utánfutót két
órás időtartamra kerékpáronként
ezer forintért vihetjük el, de lehetőség van 24 órás kölcsönzésre is,
ebben az esetben egy napra kerékpáronként 2400 forintot kell fizetni. A gyermekülést minden esetben
ingyen biztosítják. Az E-Bike egy
órára 1500 forintba kerül, egy napra 4500 forint. A tandem kerékpár

hiszen így nagyobb távok megtehetők úgy, hogy a kisgyermeket
nem kell otthon hagyni, ő is részese
lehet a nagyobb, akár Kis-Balaton
körös útnak, úgy, hogy közben a
kerékpározás örömében is részesül.
KERÉKPÁRRAL,
DE MILYEN UTAKON?
Városunk minden kivezető útjának irányában rendelkezik kerékpárúttal, ezek minősége azonban meglehetősen vegyes képet
mutat. A Galambok felé vezető út
remek állapotban van, és nem lehet panasz a Zalakarosról Újmajor
irányába vezető útra sem, és kiváló a minősége az újonnan átadott,
ökot-tó alatti útnak is. Ugyanez
sajnos már nem mondható el a
Garabonc felé vezető útról, mely
szinte kétméterenként töredezett,
aszfalthiányos, gödrös. Bár az igazán nagy sebességgel közlekedő
profi bringások egyáltalán nem
veszik igénybe a kerékpárutakat, a
gyermekek, a kisgyermekekkel közlekedők, a kevésbé profik azonban
itt közlekednek, és egy bizonyos
sebességhatár fölött számukra már
akár veszélyesnek is nevezhető a
megrongálódott út, mivel megdobja a kerékpárt (vagy akár görkorit),
és ha a bringás nem tudja jól tartani

nyomja fel az aszfaltot és teszi veszélyessé a közlekedést. A fák még
bőven növésben vannak, a probléma tehát évről évre előjön. (Az őszi
időszakban ráadásul a kerékpárútra lehullott falevelek is veszélyt jelentenek, rendkívül csúszóssá teszik
ugyanis a terepet, ami szintén baleset forrása lehet.)
A kerékpárutak mentén kétségtelenül fontos szerepe van a
növényzetnek,
meggondolandó
azonban, hogy milyen telepítés állja meg a helyét!
Sajnos, a Kis-Balaton körüli kerékpárút minőségéről nem lehet számot
adni, lévén, hogy még nem épült ki
ez az egyébként évtizedek óta ígért
útszakasz, holott igény volna rá, és
létjogosultsága is lenne, kiváltképp a
komoly turista forgalom miatt.
AMATŐRÖK ÉS PROFIK
SZÁMÁRA IS KÍNÁLNAK
LEHETŐSÉGET
Számos útvonalon tekerhetünk
tehát városunkban és a környéken, ahogy fentebb már jeleztük
is: ehhez akár tanáccsal, akár térképpel is tudnak szolgálni a Tourinform-iroda munkatársai. Zalakaros
ugyanakkor a profikat is várja a
város egyik legnagyobb sporteseményével, a Tour de Zalakarossal.

lóval rajtoló Tour de Zalakaros.
A népszerű országúti kerékpáros
versenyen a résztvevők 3 távon
mérhetik össze állóképességüket:
a 33 km-es Karos Spa Kis-Balaton
Családi túrán, a 60 km-es Zobori
Kalandozoo Teljesítménytúrán és
a 127 km-es Zalakaros Maratonon
– mondta Erdős Adrienn.
A verseny díjazásos, de nemcsak
a leggyorsabb kerékpárosok részesülnek jutalomban. Minden rajtszámmal rendelkező versenyző ugyanis
részt vesz egy sorsoláson, ahol két
nagy értékű kerékpár talál gazdára.
A Tour de Zalakaros verseny
mellett településünk otthont ad
kisebb kerékpáros eseményeknek,
ilyen például a Tájékozódási kerékpárverseny a Parkerdő területén,
vagy pedig az Országúti Kerékpártúra a Kis-Balaton körül.
ÓVATOSAN, SZABÁLYOSAN!
Talán nem kellene külön hangsúlyozni, hogy a kerékpáros közlekedésnek is szigorú szabályai vannak.
Aki bringára ül, a kötelező felszereléseket ne hagyja le biciklijéről. El
kell látni a bringát előre egy fehér
vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható lámpával,
hátra egy piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző
lámpával; elöl egy fehér, hátul egy
vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú fényvisszaverővel. Ezen felül
legalább az első keréken, legalább 2 darab, egy átmérő mentén
elhelyezett borostyánsárga színű,
mindkét oldal felé hatásos oldalsó
fényvisszaverővel (küllőprizmával).
A láthatósági mellény és bukósisak viselése is nagyon hasznos és a
biztonságot szolgálja. Nem árt tudni, hogy a zebrán akkor élvezhet
elsőbbséget a kerékpáros, illetve
„várhatja el” az autósok udvariasságát, ha a bringáról leszállva, azt
úgy tolja át a zebrán.
BŐVÜLHET A HÁLÓZAT

kölcsönzési díja egy órára 1500 forint, egy napra 3500 forint. Utóbbit
igencsak érdemes akár kisiskolás
korú gyermekkel is igénybe venni,

„járművét”, bizony nagyot eshet.
A problémát egyértelműen
az út mentén elültetett diófák
okozzák, hiszen azok gyökérzete

– 2017. június 17-18-án kerül megrendezésre településünk
egyik legnagyobb sporteseménye,
az évente több mint 1500 indu-

Egy jó hírünk is van: az önkormányzat horvát-magyar projekt
keretében bővíteni kívánja a kerékpárút-hálózatot. Novák Ferenc
polgármestertől megtudtuk: a már
beadott, de még el nem bírált tervek szerint a Szilágyi cukrászdától
északra, az út nyugati oldalán árok
lefedéssel alakítanának ki kerékpárutat, a pályázatban várhatóan e
hónapban születik döntés.
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Vigyázat,
védett!
Csalhatatlan jele a tavasz
megérkezésének közkedvelt
virágainknak: a hóvirágnak és
a tőzikének az előbújása.
A kiskertek védett helyein
egészen korán kibújnak már
a földből, de mostanra elborították a domboldalakat,
erdőket.
A hóvirágot szinte kaszálni lehet a galamboki hogásztónál, vagy a zalamerenyei
erdőnél, illetve a Dióskálra
vezető út mentén, a tőzike

Torna és tanácsadás
BÉRES ALEXANDRA VOLT A FÜRDŐ VENDÉGE
A népszerű fitnesz edző, Béres
Alexandra volt a vendége március
első hétvégéjén a Zalakarosi Fürdőnek.
A sportoló nem először járt nálunk, s ahogy korábban, úgy most
is nagy sikerrel tartotta meg 30
perces vízi tornáját, melynek segítségével alaposan átmozgathatták a
vendégek minden tagjukat. Béres
Alexandra elmondta: a vízi torna
rendkívül hatékony azok számára

is, akik túlsúllyal rendelkeznek, hiszen a vízben könnyebb a mozgás,
az ízületekre kisebb terhelés esik,
ráadásul a víz „takar” is. Ugyanakkor azért mozgat át alaposan, mert
a torna során a víz ellenállásával
is számolni kell, ez ellen dolgozik
a test a gyakorlatok végrehajtása
közben, erőfejlesztésre is kiválóan
alkalmas tehát a vizes közeg.
A mozgás mellett életmód-tanácsadáson is részt vehettek a

fürdő vendégei, amelyen a rendszeres sportolás és az egészséges
táplálkozás fontosságára hívta
fel a figyelmet Béres Alexandra.
Többek között hangsúlyozta: vágyaink elérését csakis magunktól
valósíthatjuk meg, a könnyűnek
tűnő ígéretek helyett a kitartás,
a szorgalom, az elszántság jelenthet hosszú távon is megoldást a
sportosabb, egészségesebb életmód elérésében.

kis harangjaiban az öko-tó
melletti területeken is gyönyörködhetünk. A hóvirág
2017-ben Az év vadvirága cím
büszke birtokosa is.
S bár felénk valóban „kaszálni lehetne” ezeket a csodás tavaszi virágokat, jobb,
ha nem tesszük, nem szedjük
őket. Nemcsak azért, mert a
virág valójában a saját környezetében a legszebb, legpompázóbb és leginkább
szemet gyönyörködtetőbb,
hanem mert mind a hóvirág,
mind a tőzike védett növényünk!
Itt, Nyugat-Dunántúl erdőiben ugyan sokat látni
belőlük, országszerte azonban már jóval ritkábban fordulnak elő. A kora tavaszi
ünnepek egykor kedvelt virága néhány évtizede még
kiirthatatlannak tűnt, ám
rendszeres nagy mennyiségű szedése megritkította
az állományt. Ezért váltak
védetté, s egyetlen szál letépését is pénzbírsággal sújtják. A hóvirág eszmei értéke
10000 forint, a tőzikéé 5000
forint, egyetlen szál letépése
ennyibe kerülhet nekünk!
Ha a saját kerten túli gyönyörködést választjuk, egy
valamit soha ne feledjünk:
mindent a szemnek, semmit
a kéznek.
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Téltemető, tavasz váró farsangját ünnepelte az Ezüst Klub
február 22-én.

Farsang az Ezüst Klubban

Hófehérke és a hét törpe paródiáját rendezte klubtagunk és
adta elő a tagság. A hét törpét és
a vadászt hölgyek, Hófehérkét és
a mostohát férfiak személyesítették meg. Két klubtagunk: egy férfi
és egy nő, évődő, civódó dalokat
adott elő nagy sikerrel. Egy subás
juhászlegény – szintén hölgy – is
dalra fakadt. Voltak egyéni figurák
is színes jelmezekben: indián nő,
kalapos úrinő, kalauz, kéményseprő színesítette még a farsangi mulatságot, melyet élőzene tett még
hangulatosabbá. A finom vacsora a
tagság által előállított friss vacsora
volt. Tombola színesítette még a
klubestet, melyen vendégek, tagok
vígan szórakoztak.
Február 26-án pénteken pedig színházi előadást látogattunk

Hirdetmény
A SZABADTÉRI
TÜZEK MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN

A szabad területű tüzek
megelőzése érdekében a Zala
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hirdetményt adott
ki, melyben a legfontosabb betartandó szabályokra hívja fel a
figyelmet.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hirdetménye a https://onkormanyzat.
zalakaros.hu oldalon érhető el.
A külterületi irányított égetés engedélyezése iránti kérelem, melyet a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25.) kell benyújtani, a
linket ugyancsak a fent említett
oldalon érhetik el.

meg. Nagykanizsán, a
HSMK-ban, fővárosi
színészek szerepelésével a Cirkuszhercegnő
nagyoperett bemutatóján vettünk részt.
Március 2-án a
200 éve született
Arany Jánosra és az
50 éve elhunyt Kodály
Zoltánra emlékeztünk:
életük, munkásságuk
előtt
tisztelegtünk.
Márciusban további jó
programok kerülnek
sorra, melyre minden
klubtagot szeretettel
várunk!
Pataki Jánosné
és az Ezüst klubosok

Farsangi
koncert
Vidám farsangi koncertet adtak
a zeneiskola tanulói iskolás társaiknak a farsangi időszakot lezáró napon, húshagyó kedden. A jó hangulatról nemcsak a kiváló zeneművek
gondoskodtak, hanem az is, hogy a
hangszereket a kis előadók többnyire jelmezben szólaltatták meg, így
tényleges farsangi hangulatot varázsoltak az iskola aulájába.
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Országfutás
Településünk ismét részt kíván venni az egész országot megmozgató rendezvényen!
Az országfutás lényege, hogy bárki, bárhol vállalhat egy minimum
5 kilométeres szakaszt, melyet egyedül vagy baráti társaságban lefut,
legyalogol, vagy éppen kerékpárral, nordic walkinggal tesz meg.
Hogy mérhető legyen, hány kilométert tettünk meg együtt ezen
a napon, a résztvevők a www.orszagfutas.hu oldalon ingyenesen regisztrálhatnak és feltölthetik a megtett távot.
Találkozó:
2017. március 18. (szombat) 10 órakor a Zalakarosi Tourinform-iroda előtt.
Várunk mindenkit, aki futva, gyalogolva, kerékpározva emlékezik
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
Program: Köszöntő – Bemelegítés és rajt
Kis kör (2.5 km): Tourinform-iroda –benzinkút -termáltó-Tourinform-iroda.
Nagy kör (5 km): Tourinform-iroda – benzinkút-termáltó – kerékpárúton a Zalakomári útig és a Fő úton vissza a Tourinformirodáig
A résztvevőket forró teával, üdítővel, gyümölccsel, édességgel fogadjuk!

Kihívást teljesítve
YOURS TRULY ZALAKAROS
Ez évben is csatlakozott a Yours Truly nemzetközi futáshoz a Zalakarosi Futrinkák közössége.
A felhívás lényege, hogy az év
két leghidegebb hónapjának, januárnak és februárnak az utolsó
vasárnapján a futók nagyobb kihívással nézzenek szembe. Az eredeti

felhívás szerint 25 vagy 50 kilométeres táv megtételére buzdítják
a futókat, az idei kiírás azonban
„megengedőbb” volt, mindenki a
maga eddigi legnagyobb kihívását
kellett, hogy lefussa.
A januári utolsó hétvége
valóban kemény próbára
tette a vállalkozó szelleműeket, hiszen -8 fokos hidegben tették meg a távot.
Ekkor az 50 km-es kihívást a
karosiak közül ketten: Szabadicsné Madaras Katalin és
Antal Anita teljesítették.
Februárban az időjárás
már több futót is kicsalogatott, így a legutóbbi Yours
Trulyn
már 9 zalakarosi
vett részt, és kivétel nélkül
mindenki saját eddigi legnagyobb kihívását teljesítette.
A résztvevőknek ezúton
is gratulálunk!
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A Víz Világnapja

TOURINFORM IRODA
NYITVA TARTÁSA 2017

KVÍZ A FÜRDŐBEN

Január 1. – Április 30.
Hétfő – Péntek: 8-16 óráig
Szombat: 10-16 óráig
Vasárnap: Zárva

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték.
Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben.
Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
A Zalakarosi Fürdő évek óta megemlékezik e napról, minden évben egy ajánlott
tematikán keresztül hívva fel a figyelmet vizeink óvásának fontosságára.
Idén a Fürdőszövetség ajánlására a téma a „Szennyvíz”, annak keletkezése, feldolgozása, a vizek újra hasznosíthatósága.
Ezen a napon a témát érintőleg kérdőívet tölthetnek ki a fürdő vendégei, melyből kiderül, vajon mindent tudunk-e a szennyvízről?
A Zalakarosi Fürdő ezen a napon is szeretettel várja vendégeit!

TISZTELT ZALAKAROSIAK, TISZTELT ADÓZÓK! Köszönettel vesszük, ha az adójuk 1 százalékával a Zalakarosi
Iskoláért Alapítványt támogatják. A befolyt összeget céljainknak megfelelően használjuk fel. Köszönettel: az
alapítvány kuratóriuma. Számlaszám: 18962183-1-20

Május 1. – Május 31.
Hétfő – Péntek: 8-16 óráig
Szombat: 9-16 óráig
Vasárnap: 9-13 óráig
Június 1. – Június 30.
Hétfő – Péntek: 8-18 óráig
Szombat: 9-18 óráig
Vasárnap: 9-16 óráig
Július 1. – Augusztus 31.
Hétfő – Péntek: 8-19 óráig
Szombat: 9-19 óráig
Vasárnap: 9-18 óráig
Szeptember 1. – December 31.
Hétfő – Péntek: 8-16 óráig
Szombat: 10-16 óráig
Vasárnap: Zárva

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

