Zalakaros város lapja

XXI. évfolyam 10. szám
Különleges és izgalmas élményt kínált a város a
Zalakarosi Fürdõvendégek részére a minap: a XXV. Nemzetközi Sakkfesztivál kiegészítõ
rendezényeként élõ sakk bemutatót láthatott a közönség a
fürdõ területén.
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Élõ sakk a fürdõn

A bemutató ma már hagyomány, abban tevékeny részt vállalnak a nagykanizsai Kõrösi-iskola diákjai, akik sakk bábuknak beöltözve hajtják végre a játékosok

XXV. NEMZETKÖZI
SAKKFESZTIVÁL
– jelen esetben Novák Ferenc
zalakarosi, és Dénes Sándor
nagykanizsai polgármester – utasításait, azaz lekövetik élõben,
amit az ellenfelek a sakktáblán
játszanak.
A mérkõzés barátságos kézfogással végzõdött ezúttal is, jelezvén, hogy a polgármesterek kizárólag a sakktábla fölött ellenfelek, a valósában együttmûködõ
félként állnak egymás mellett.

Élõ sakk bemutató Dénes Sándor nagykanizsai és Novák Ferenc zalakarosi polgármester irányításával.

Kerékpárosbarát település cím Zalakarosnak
KIEMELT FIGYELEM A KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉSRE
Kerékpárosbarát település címet nyert el
városunk.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a
Kerékpáros Magyarország Szövetség
(KMSZ) által közösen meghirdetett pályázaton 54 önkormányzat és 64 munkahely képviselõi vehették át az idei Kerékpárosbarát
pályázatok díjait.
Az elismeréseket átadó Tasó László, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára köszöntõjében kiemelte, hogy évrõl évre több település, vállalkozás és intézmény adja be
pályázatát, egyre többen fordítanak kiemelt figyelmet a környezetbarát kerékpáros közlekedés népszerûsítésére.
Az államtitkár felidézte, hogy idén tizedik
alkalommal mérettethették meg magukat a
jelentkezõk a minisztérium és a Kerékpáros

Magyarország Szövetség (KMSZ) közös pályázatán, amelynek
egyik
legfontosabb
célja a figyelemfelhívás. Arra szeretnék
ösztönözni a településeket és a munkahelyeket, hogy a megfelelõ
infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással tegyék lehetõvé, biztonságossá és
vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést – fogalmazott. Tasó László kiemelte, hogy a munkahelyi vezetõk és az ön-

kormányzati tisztviselõk jó példát mutatva is népszerûsíthetik
a kerekezést.
Az államtitkár szavai szerint
a szakpolitikai kormányzat a biciklizés folyamatosan javuló infrastrukturális feltételeinek megteremtésén dolgozik. 2020-ig
uniós forrásból 50 milliárd forintot kívánnak hálózatos szemléletû kerékpárút építésre fordítani.
Városunk önkormányzata elsõ ízben jelentkezett a pályázati
felhívásra, az elismerés a turisztikai kommunikációban, Zalakaros
sport infrastruktúrájával kapcsolatos összegzésekben játszik a
jövõben fontos szerepet.
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Részletes szabályozás, együttmûkö
Elõzõ lapszámunkban röviden, a testület döntésérõl hírt adva beszámoltunk arról, hogy a képviselõ-testület napirendre tûzte a bölcsõdei harmadik csoport indításának kérdését, s hosszas vitát követõen végül úgy döntött, hogy meghagyja a harmadik csoportot azzal,
hogy novemberben megvizsgálja az intézmény felvételi szabályzatát,
és szükség szerint, akár az új bölcsõdei szabályozásokhoz is igazodva, alakítja azt át.
Az ülést követõen, sõt már azt
megelõzõen is szülõi, lakossági vélemények terjedtek az üggyel
kapcsolatban, közösségi portálon
is „kampány” indult a bölcsi harmadik csoportjának megmentéséért.
Vitát szült a képviselõk között is
az, hogy maradjon-e határozatlan
idõre a harmadik csoport, vagy –
ahogyan az az ülésen szóba is került – a felvételire jelentkezések
tükrében döntsön a testület, indít-e
abban az oktatási évben harmadik
csoportot. Szóba került az is, hogy
miként kellene kialakítani a felvételi rendjét az intézménynek ahhoz,
hogy a karosi gyerekeket hátrány
semmiképpen ne érje, ugyanakkor
az intézmény a lehetõ leggazdaságosabban mûködjön, s fel tudja vállalni a más településekrõl érezõk
felvételét is.
Jelen cikkünkben a témához
hozzászólni kívánó képviselõk fejtik
ki véleményüket.

NOVÁK FERENC:
– Az intézményvezetõ írásban jelezte a fenntartó önkormányzatnak, hogy várhatóan
nem lesz elégséges létszámú beíratandó gyermek a harmadik
csoport indításához. Az önkormányzat napirendre tûzte a kérdést, számba vette a lehetséges
lépéseket. Ennek kapcsán merültek fel különbözõ, érzelmi töltéseket is hordozó vélemények.
Idõközben a testületi ülés elõtt
írásban is, az ülésen pedig szóban is, az intézményegység-vezetõ nyilatkozott arról, hogy van
elegendõ számú beiratkozandó
gyermek. Ezzel okafogyottá vált
a kérés. Azaz nem kellett dönteni arról, hogy indul-e harmadik
csoport.
Evidens, hogy minden életvitelszerûen Zalakaroson élõ kisgyermek számára biztosítjuk a
bölcsõdei ellátást. A fennmaradó
helyekre pedig meghatározzuk a

VÉLEMÉNYEK A BÖLCSÕDEI
feltételeket, hogy kik legyenek jogosultak arra. Például azok, akiknek szülei Zalakaroson állandó
munkaviszonnyal rendelkeznek.
Ez az alapító okirat és a jelenlegi
felvételi szabályzat módosítását
jelentheti, természetesen figyelembe véve a férõhelyek hatékony
kihasználását, a normatívák optimális lehívását, hiszen felelõséggel kell gazdálkodnunk az adófizetõk pénzével.
BENKÕNÉ GULYÁS EDIT:
– A meghirdetett beíratás után
csupán 22 fõ volt a bölcsõde létszáma a következõ nevelési évre.
Ezért kérdõjelezõdött meg a 3.
csoport indításának szükségessége. A döntés idõpontjáig azonban
még 13 gyermek felvételi igényét
jelezték. Ezzel a 3. csoport további mûködése már nem volt kérdéses.
Javasoltam a felvételi szabályzat átdolgozását azért, hogy a jelenleginél tisztább helyzetet teremtsünk, a bölcsõde kihasználtsága minél jobb legyen, hiszen a
normatíva lehívásának ez a mércéje. Jelenleg a 35 gyermeklét-

szám ellenére csupán 29 fõre lehetett az igénylést beadni. Oka
az, hogy csak a ténylegesen a
bölcsõdében töltött napok után
lehet ezt kérni. A hiányzások (az
igazoltak is), illetve a késõi (május) bölcsõdekezdések rontják a
mutatót. Így közel 3 millió forinttól esett el a fenntartó az elmúlt évben.
Fontos szempontnak tartom
(ami eddig is érvényesült), hogy
minden zalakarosi igényt kielégítsünk. A bölcsõde kötelezõ
felvételi körzetét Zalakaros és
azon települések megnevezésével tenném, akik a gyermekvédelmi törvény értelmében ellátási szerzõdést kötnek Zalakarossal. Ezen felül más településekrõl a bölcsõdei szolgáltatás
kiterjesztésére (mint nem kötelezõ felvételi körzet) a csoportlétszám határáig szintén felvételt biztosítanék. Itt elõnyt kell,
hogy élvezzenek azok a gyermekek, akiknek szülei Zalakaroson
dolgoznak.
Mindenkinek az érdeke, hogy a
jó szakmaiságot biztosító bölcsõde optimálisan - javítva a jelenle-

Ajándék a gyerekeknek

Kiváló programokkal várták a
gyerekeket május utolsó napján,
a gyermeknapon a városban.
A hagyományokhoz híven a
város legfiatalabbjait a sportcentrumban köszöntötte Novák
Ferenc polgármester, majd – az
egész délelõttöt betöltõen – já- a fiatalok a napot, melyet, aki
tékokkal, vidám programokkal, akart persze, a strandon fejezüdítõvel, jégkrémmel kedves- hetett be, mely erre a hétvégre
kedtek a gyerekeknek a szerve- már minden medencéjével várta
zõk.
a pancsolni vágyókat. A bölcsõNagyon népszerûnek mutat- de a gyermeknap köré ismételkozott a bûvész show, a helyi ten egész hetes programot hirkaratékák bemutatója, a vizes fo- detett, a gyermekeket maximáci (szerencsére az idõ is remek lisan középpontba állító rendezvolt hozzá),
az ugrálóvár,
az ügyességi
játékok és
k é z mûveskedési
lehetõség,
de a katasztrófavédelem
bemutatója
is sok gyereket vonzott.
Tartalmasan
Varázslat a színpadon.
tölthették el

VIDÁM GYERMEKNAP A VÁROSBAN
vénysort az „Alkotó kezek” címû programmal nyitották meg,
de felajánlásnak köszönhetõen
járhattak a kicsik a Zobori

KalandoZoo-ban, aztán megismerhették a palacsinta sütés tudományát (a végeredményt
persze meg is kóstolhatták). Lelkesen fogadták a muzsikáló délelõttöt,
melynek keretében Tarnai
Lászlóné zeneiskola vezetõ
jóvoltából zenés erdõs-mezõs barangoláson vehettek
részt. A gyermeknapi hetet
szülõkkel közös program
zárta, vidám,
önfeledt játék,
uzsonna várt
Készül a palacsinta a bölcsõdében.
mindenkire.
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dési szerzõdések kellenének
CSOPORTOK INDÍTÁSÁRÓL
gi kihasználtságát – a fenntartói
szempontokra is figyelve mûködjön.
HORVÁTH VENCEL:
– Zalakaros önkormányzatának elsõsorban saját, állandó lakosaival szemben van jogszabályi
és erkölcsi felelõssége, kötelessége az intézményi feltételek színvonalas biztosítása tekintetében.
A bölcsõdénél a rendelkezésre álló demográfiai adatok alapján nyilvánvaló, hogy a karosiak
igényeit két csoporttal is ki tudjuk elégíteni. Amennyiben a
környezõ településeknek is lehetõséget kívánunk biztosítani,
azt csak körültekintõ, anyagi felelõsségüket
is
tartalmazó,
együttmûködési megállapodással tehetjük meg. Az állami normatíva jelenleg 5 millió forinttal
kevesebb a bölcsõde fenntartását illetõen. Ha a jelen kormányzati elképzelések, azaz az idegenforgalmi adóból történõ elvonások megvalósulnak, akkor
Zalakaros éves szinten 90 millió
forinttól esik el, plusz még a magas, egy fõre esõ adóerõ miatti

Teljes erõbedobással ültetik a
virágokat a város különbözõ
helyszínein a KAROS-PARK Kft.
dolgozói.
A virágosítás elõkészülete már
februárban megkezdõdött, amikor a fóliasátrakban a kanna
rizómák a hajtatózacskóba kerültek. A muskátlik is itt nevelõdtek,
most már a korlátokat díszítik
több helyen a városban.

normatíva csökkentés szolidaritási adó címén. Így nem engedhetõ meg tehát, hogy csupán érzelmi szinten szülessenek döntések egyes ügyekben. Nekünk racionálisan is kell gondolkodnunk, mert a kötelezõ feladataink ellátása és a saját lakosságunk igényeinek biztosítása az
elsõdleges. Nem a zalakarosi
gyermekek ellen dolgozunk, hanem éppen azért, hogy mindent
megtegyünk az õ ellátásuk maximális biztosítása érdekében.
KÖTÕ ATTILA:
– Nem támogatom a csoport
megszüntetést, mivel jogszabályi
változás miatt elõfordulhat,
hogy több környezõ település jelezni fogja együttmûködési szándékát a bölcsõdei szolgáltatás és
üzemeltetés tekintetében. Errõl
tájékozódni kell. Gyerekekrõl,
dolgozó emberekrõl, családok
életérõl nem lehet csak a számok
bûvöletében állást foglalni. Megszüntetni, felszámolni nagyon
gyorsan lehet bármit, de szükség
esetén viszszarendezni, felépíteni ismét már nem olyan egysze-

rû. Beszéltem érintett szülõkkel,
és az általuk ismert és szeretett
dolgozók elvesztésétõl tartanak.
Joggal, hiszen ha most megszüntetünk csoportot és ezzel munkahelyet, s pár hónap múlva mégis csak szükség lenne rájuk, ki az,
aki ezek után visszajönne? Mindezeken túl testületi ülésen már
magasabb létszám adatokról
kaptunk tájékoztatást, ami önmagába indokolja a csoport
fenntartását. Fontos körülmény
az is, hogy a lehívható normatíva
lehetõ legmagasabb szinten kerüljön igénybe vételre. A témakörben döntéseket csak nagyon
körültekintõen lehet hozni és az
nem erre az ülésnapra esett.
CZIRÁKINÉ PAKULÁR JUDIT:
– Megfelelõ szabályozást kell
kidolgozni a bölcsõdei felvételikre, s a környezõ településeknek is be kell szállni a finanszírozásba. A bölcsõdei beíratások
nem az év egy adott idõszakában zajlanak, s ez bonyolítja a
helyzetet. A normatív finanszírozás lehívhatóságához megtartanám a jelenlegi tágabb felvé-

teli körzetet, hiszen csak az innen származó gyermekek után
lehet támogatást igényelni. Szabályoznám azonban a települések hozzájárulásának mértékét,
módját. Arra kell törekednünk,
hogy a környezõ településekkel
(ahonnan jelenleg is járnak gyermekek az intézményeinkbe) ellátási szerzõdést tudjunk kötni. A
jövõ évtõl minden településnek
biztosítani kell a bölcsõdei ellátást akkor, ha legalább négy család jelzi, s ezt nem minden település tudja vállalni. Ezért fontos,
hogy a felvételi körzetet meghagyjuk, és inkább egy jó felvételi és hozzájárulási rendszert
dolgozzunk ki. A bölcsõde finanszírozása a kezdetektõl „ráfizetéssel” kalkulált, ennek tudatában hoztuk létre az intézményt.
Gyermekeink magas
színvonalú ellátásáról vagy oktatásáról nem szabad kizárólag
pénzügyi szempontok alapján
véleményt mondani, dönteni. A
harmadik csoport megtartása
nem kérdés, hanem cél számomra. Nem az a feladatunk, hogy
vizsgáljuk, jelen pillanatban
megéri e fenntartani, hanem,
hogy hosszú távra megteremtsük a feltételeket, hogy ez ne is
merüljön fel. Errõl évente dönteni nem életszerû, bizonytanságot teremt mind a szülõk, mind
a kollektíva körében, s negatívan hat a szakmai munkára.

Virágosítás idején…
– A város szimbólumaként
ismert kannavirág már szegélyezi az utakat, virágba borulásuk 3–4 hét múlva várható.
Az egynyári virágfajták kiválasztásánál fontos szempont
volt a változatosság és a betegségekkel szembeni ellenál-

A temáltó tisztítását végzik a Karos-Park Kft. munkatársai.

A most kiültetett kannavirágok 3-4 hét múlva virágzanak.

ló képesség. Igyekeztünk új
fajtákkal színesíteni a virág
választékunkat – mondta el
Biczó Tamás, a Karospark Kft.
ügyvezetõje. – Az új kirándulóközpontnál, a Termáltó környékén elterülõ virágos és pázsit fe-

lületek, továbbá maga a tó vizinövényeinek ápolása újabb kihívás a Kft. számára.
Érdekességképpen, ebben az
évben megközelítõleg 26 ezer tõ
egynyári virág és közel ennyi
kannavirág díszíti városunkat.
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Bérmálás
és elsõáldozás
EGYHÁZI HÍREK
2016. május 16-án, Pünkösd hétfõn Balás Béla kaposvári megyéspüspök a bérmálás szentségét szolgáltatta ki fiataljainknak.
A püspök atya prédikációjában az
emberi fejlõdés eredményének
mondta azt, amikor az ember elõször döbbent rá, hogy van nálánál
nagyobb valóság, hogy a nálánál nagyobbat tisztelnie kell, azt az áldozatok bemutatása is alátámasztja a különbözõ kultúrákban. Emberi életben
az elsõ, aki térdre ereszkedett Isten
elõtt, hatalmas ugrást tett a felismerésben, hogy hol a helye Isten
szemében. Milyen jó, hogy a kinyilatkoztatás révén mi, Jézus elküldésére,
megkaptuk a Szentlelket, aki bennünk
lakik. Nincs az ember magára hagyatva, fényt gyújt az emberi lélekben.
Június 5-én pedig az elsõ szentáldozásra járulhatott az oltár elé az
a 16 kisgyermek, akik szentmise ke-

retében, a felnõtt közösséggel
együtt ünnepelve részesülhettek az
Oltáriszentség felvételében.

A szallas.hu és a zalakaros.hu egy jó ügy érdekében
Május 23-án megújult a Zalakaros.hu, a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft által üzemeltetett portál. A megújulás nem egyszerûen azt jelenti, hogy az oldal dizájnja modernebb lett, hanem egy jelentõs átalakításról van szó, ahol a szállásfoglalási motort immár a
szallas.hu biztosítja. Most pedig egy jótékonysági akció keretében a
szállásfoglalások jutalékának egy részét rászoruló gyerekek számára
utalják át a kezdeményezõk.
A Zalakaros.hu portál – melynek célja, hogy a Zalakaros márkát
erõsítse és minden fontos információt biztosítson azok számára, akik
a településen vagy környékén tervezik eltölteni szabadidejüket –, jelentõs átalakuláson ment keresztül
a napokban. A megújult platform
– mely a MORGENS Design munkáját dicséri – lehetõséget ad a helyi
idegenforgalomban és vendéglátásban aktív szereplõknek, hogy
még komplexebben tudják népszerûsíteni eseményeiket és szolgáltatásaikat az online felhasználók részére.
A honlapon a település részletes programajánlói és a környéken
elérhetõ szórakozási lehetõségek is
össze lettek gyûjtve, így az ideérkezõ turista könnyen tud választani magának programokat a méltán

népszerû gyógyfürdõzésen túl is.
Ugyancsak a megújulás része, hogy
a portálon található szálláshelyek
foglalását immár a Szallas.hu rendszerén keresztül lehet megtenni.
ZALAKAROS.HU
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje szerint „az együttmûködés
nagyban hozzájárul Zalakaros és a
térség versenyképességének növeléséhez, hiszen a desztináció attrakciói végre potenciális termékként válnak elérhetõvé a látogatók
számára. Az integrált marketingkommunikáció kiemelt eszközeként támogatja Zalakaros brandjének újrapozicionálását, melynek
keretében a térség vonzerõit most
a 6 érzék szerint tematizáljuk, és a

szolgáltatók saját csomagjaikkal is
csatlakozhatnak a kezdeményezéshez.”
SZALLAS.HU
Szigetvári József, a Szallas.hu
ügyvezetõ igazgatója a kooperációról úgy nyilatkozott, hogy „a cé-

zalakaros.hu weboldalról és szallas.hu-n keresztül érkezõ foglalásaikat és áraikat, ezzel is csökkentve
az adminisztrációs tennivalóikat.
Emellett pedig a helyi TDM szervezet munkáját is segítjük, hogy a saját weboldalával is erõsíthesse a
szállásadók közvetlen vendégszerzését. Összességében tehát jól jár a

„AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS NAGYBAN HOZZÁJÁRUL
ZALAKAROS ÉS A TÉRSÉG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK
NÖVELÉSÉHEZ, HISZEN A DESZTINÁCIÓ ATTRAKCIÓI VÉGRE POTENCIÁLIS TERMÉKKÉNT VÁLNAK ELÉRHETÕVÉ A LÁTOGATÓK SZÁMÁRA.
lunk az volt, hogy a szálláshelyek
munkáját megkönnyítsük, hiszen
az együttmûködés által egy platformon
menedzselheti
a

szállásadó, a TDM, a Szallas.hu és
természetesen a vendég is.”
Az alapos ráncfelvarráson átesett portál az együttmûködést
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Bizakodva tekintenek a strandszezon elé
SOKAT VÁR A FÜRDÕ AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYEKTÕL
Teljes készültségben fogadja vendégeit a fürdõ a vakáció idejére.
A strand karbantartása, virágosítása már a nyitásra megtörtént, az
egészen egyedi jelleget adó zöldfelületek öntözése és karbantartása folyamatos. Ami a legfontosabb: megtörtént a próbaüzem az új csúszdáknál, s a hatósági engedélyek is hamarosan megérkeznek, így a nyári szünetre készenlétben fogadják az új létesítmények a vendégeket.
A fürdõ vezetése természetesen
jó szezont remél, azaz se túl csapadékos, se túl forró nyarat, az elõzõ
évek tapasztalatai szerint ugyanis
mindkettõ negatív hatással lehet a
strand forgalmára.
A csapadékos idõ érthetõ, hiszen
az a szabadtéri medencéktõl „elkergeti” a vendéget, a túl magas hõmérséklettel kapcsolatban pedig
Krampek Mihály, a fürdõ vezérigazgatója úgy fogalmazott: az a természetes vizekhez, szabad strandokhoz csábítja a nyaralók többségét, a
tavalyi nyár egyértelmûen jelezte
ezt.
Panaszra azonban nem lehet
oka a Zalakarosi Fürdõnek, hiszen a
2015-ös évi terveket sikerült teljesí-

összefog
egy új programmal indítja, melynek neve „Légy Te a hatodik érzék!”. A program célja, hogy
olyan gyermekeknek segítsenek
a kezdeményezõk, akik nem támaszkodhatnak minden érzékszervükre, ezért a szallas.hu és a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. úgy döntött, hogy 3 hónapon át az új weboldalon keresztül
érkezõ foglalások értékének 5%át – a zalaszabari Holnapocska
Tábor adományával kiegészítve –
rászoruló gyermekek táboroztatására fordítják, ahol a gyerekek
interaktív, szórakoztató foglalkozásokon vehetnek részt.
A most meghirdetett jótékonysági program elsõ állomása
annak a sorozatnak, mely a
desztináció vonzerõit, értékeit a 6
érzéknek megfelelõen tematizálva mutatja be. Az érintés, ízlelés,
látás, hallás és szaglás mellett a
hatodik érzékkel indít a kampány,
melyet az idelátogatók a komplex élményeken keresztül tapasztalhatnak meg.
Bõvebb
információk:
http://zalakaros.hu/hatodikerzek

teni, az eredménytervet 30 százalékkal tudták felülmúlni.
– A tervezett 79 millió forint
adózott eredmény helyett 102 millió forintosat tudtunk teljesíteni, a
fürdõ vendéglétszáma pedig 540
219 fõ volt. A belépõszámot tekintve ez a 2014. évhez képest 11
ezres elmaradás, ami javarészt éppen a kánikulával magyarázható,
ha azonban az elmúlt évek adatait
kísérjük figyelemmel, összességében emelkedést tapasztalhatunk –
mondta el Baracskai Gyuláné, a fürdõ gazdasági igazgatója.
Baracskainé
rámutatott:
a
Zalakarosi Fürdõ idei évi eddigi mutatói biztatóak, a tavalyinál jobb
eredményeket tudott hozni a fürdõ,

így nagyon bíznak benne,hogy
2016-ban az 550 ezres létszámot is
elérhetik.
– Sokat várunk e tekintetben
az új csúszdáktól, hiszen azokkal
olyan korosztályokat tudunk megcélozni, melyek képviselõi eddig
kevesebb lehetõséget kaptak a
strandon – árulta el Krampek Mihály. – Fürdõnk dunántúli viszonylatban egyedülálló komplexum, illetve országos összehasonlításban
is magas minõséget produkál
mind a kínálatot, mind a környezetet, mind a gasztronómiai és
egyéb infrastrukturális hátteret illetõen, így minden esélyünk megvan arra, hogy kultikus hellyé váljon, ami természetesen a forgalomban is meg kell majd, hogy
mutatkozzon. Ráadásul a fürdõszövetség minõsítési rendszerében ismét elérhettük a legmagasabb fokozatot, ami garancia a
vendégeknek arra, hogy az általuk
megvásárolt jegy ellenében min-

den tekintetben minõségi kiszolgáláshoz juthatnak.
A fürdõ fogja mûködtetni a termáltó melletti területen megépített
óriás száraz csúszdát is, a próbaüzem
a napokban elkezdõdött. A remények szerint a kinti csúszdát is meg
tudják nyitni a vakáció kezdetére, s
a vendégek június és szeptember
hónapokban naponta 11 és 18 óra
között, július és augusztusban naponta 16 és 21 óra között vehetik
igénybe azt. Itt azonban komolyabb
megkötések várhatók a használatot
illetõen: súlykorlátot kellett ugyanis
bevezetni a biztonságos használat
miatt, így 40 és 100 kilogramm közöttiek csúszhatnak le, az óriás
csúszdán a csúszáshoz zsákot kell
használni. A csúszda csak száraz idõben üzemelhet, s minden csúszás
200 forintba kerül majd. A létesítmény elõtt üzembe helyezett mérleg segít eldönteni, hogy ki csúszhat
és ki nem, a jegyek kiadásáról automata gondoskodik.

Gál Sándor történelmet írt
MÁSODSZOR GYÕZÖTT AZ ÉV ERDÉSZE VERSENYEN
Május 25. és 26 között rendezték meg az Év Erdésze 2016 verseny országos döntõjét a Mocz
és Társa Magánerdészet Kft. és
az Országos Erdészeti Egyesület
szervezésében az Ötvöskónyi
melletti Szentkereszt pusztán,
ahol 19 magyarországi és három
erdélyi szakember mérte öszsze
tudását. 2016-ban végül az év erdésze a Zalaerdõ Zrt. munkatársa, Gál Sándor lett!
Gál Sándor történelmet írt, hiszen elõször fordult elõ a verseny
kilenc éves múltjában, hogy valaki
másodszor is megszerezze ezt a kitüntetõ címet. 2010 után most a zalai erdész ezt is elmondhatja magáról.
Az ország legjobb erdészeit az
elsõ napon írásbeli feladatok, fajfelismerések valamint lõtéri feladatok
várták, majd csütörtökön a gyakorlati verseny következett szálalásjelöléssel, választékolással, rönk és
sarang számbavétellel, távolságbecsléssel és trófeaminõsítéssel, az
erdõfelújítás leírásával, gyérítés-

jelöléssel, famagasság és fatérfogat
becsléssel, állományleírással és az
élõfakészlet meghatározásával. A
tíz feladat között egy új, közjóléti
próbatétel is várt az erdészekre,
amely során négy gyermeknek kellett terepi elõadást tartani 10 percben. A fiatalok végül értékelték is a
versenyzõk teljesítményét, hogy
mennyire volt érdekes a rögtönzött
bemutató.

Gál Sándort településünkön is jól
ismerik, hiszen oszlopos tagja a Karos Fúvósegyüttesnek, erdészként
pedig számos alkalommal vezette
már körbe a Móra-iskolásokat a Csiga-túra tanösvényen és különbözõ
erdei túrákon. Kiváló eredményéhez
ezúton Zalakaros nevében is õszintén gratulálunk, további munkájához
a mostanihoz hasonló lelkesedést,
odaadást, sok-sok sikert kívánunk!
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TOUR DE
ZALAKAROS

Tanévzáró és ballagás

2016.JÚNIUS 17–19.
2016.06.17 (péntek)
Rajtcsomag átvétel és nevezés
2016.06.18 (szombat)
13.00–16.00: Sprint verseny
16.00–16.30: Gyerekverseny
16.30–16.50: Trial bemutató
17.00–20.00: Bemelegítõ
túra (30km)
2016.06.19 (vasárnap)
10.00: Bianchi Zalakaros
Maraton (127km) rajt
10.20: Zobori Kalandozoo Teljesítménytúra (60km) rajt
10.30: Karos Spa Kis-Balaton
Családi túra (33km) rajt

A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!

A közelmúltban kialakított hagyomány alapján
a három csoport tanévzáró és ballagási ünnepsége külön napon került megszervezésre.
Elsõként a Katica csoport évzárójára került sor. A
néphagyomány szellemében kialakított mûsoruk
címe: „ Süssünk, süssünk valamit!”. A gyerekek sok
eszközzel játékosan utánozták a búza megõrlésétõl
a kenyérsütésig a különbözõ munkamozzanatokat.
Voltak benne gazdák, molnárlegények, gazdaaszszonyok, a legkisebbek pedig a kenyerek.
Õket követte a Maci csoport „Tavaszelõ” címû
néphagyományos mûsora. Ebben a tavasz várását

Madarak és Fák hete

Tavaszi zöld jeles napjaink egyike a „Madarak és Fák napja”.
Mindkét élõlénycsoport nagyon jól közel hozható a gyerekekhez. A
csoportok a hét folyamán eljutottak a Kányavári-szigetre, ahol különbözõ játékos tevékenységeket, terepi megfigyeléseket végeztek. Volt alkalmuk megfigyelni a víz környéki madarak mozgását,
életét, gyönyörködhettek hangjukban. A területen levõ vízparti
fák lehetõséget adtak arra, hogy a fák részeivel, hasznával ismerkedhessenek meg a gyerekek. A terepen való kutakodás során a
témához illõ versikéket, mondókákat mondogattak, énekes, mozgásos játékokat játszottak. Természetesen szó esett a madarak és
fák védelmérõl is.

jelenítették meg esõ biztató, napsugár kérõ, varázsló, és egyéb utánzó-szerepes mondókákkal,
énekes játékokkal.
A hét utolsó napján a Pillangó csoport zárta az
ünnepség sorát. Mûsoruk címe: „Katonásdi.”
Ebben néphagyományhoz igazodóan a fiúk és lányok csúfolkodását, játékait, a katonák kardos
összecsapását láthatták a jelenlévõk.
Mindhárom csoportban elköszöntek az iskolába menõk az óvodától, az itt maradó kisebbek
pedig rövid verssel köszöntek el tõlük.
Novák Ferencné
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Népes mezõny nemzetközi nagymesterekkel
XXV. ZALAKAROS NEMZETKÖZI SAKKFESZTIVÁL
Minden eddiginél népesebb mezõnnyel startolt városunkban Európa egyik legrangosabb sakkversenye.
A XXV. Zalakaros Nemzetközi
Sakkfesztiválon három csoportban,
kilencfordulós, svájci rendszerû versenyben mérte össze tudását 27 ország 267 versenyzõje. A hazai játékosok mellett indiai, szlovén, horvát, ukrán, orosz, román, szlovák, cseh, spanyol, fehérorosz, osztrák, német, kanadai, angol, amerikai, dán, norvég,
mongol, lengyel, skót, olasz, szerb,
görög, izraeli, macedón, svájci sakkozók vettek részt a rendezvényen.
A megmérettetés idén is két helyszínen zajlott. A 2400 Élõpont feletti
versenyzõk a tavalyi évhez hasonlóan,a Hotel Karos Spa****superior

Sakk szimultán az iskolában.
szállodában, míg az alacsonyabb élõpontszámmal rendelkezõ versenyzõk
a Móra Ferenc Általános Iskolában
mérték össze tudásukat.

A Hotel Karos SPA****superior
szállodában zajló fõverseny egyben Magyar Férfi Bajnokság is
volt, de a zárónapon bajnokot hir-

dettek a 20 éven aluli fiúk korosztályában is.
A mezõnyben 39 nemzetközi
nagymester is játszott, a legrangosabb résztvevõk egyike az indiai
nagymesternõ:Harika Dronavalli volt,
aki nemrég megnyerte a nõi villám
sakk világbajnokságot.
A fõverseny tétje komoly volt, hiszen annak elsõ díja 1 400 000 forint,
melyet Zalakaros Város és a Magyar
Sakkszövetség együttesen ajánlott
fel.
A sakkfesztivál kiegészítõ programjaként idén is megrendezték a
Móra-iskola diákjai és k Galyas Miklós
és Mészáros András nemzetközi
sakkmesterek özött a szimultán sakkversenyt, mely a gyerekek körében
ezúttal is nagyon népszerûnek mutatkozott.

Idén is körbefutották a Balatont
Harmadik alkalommal futották
körbe a Balatont a Zalakarosi
Futrinkák.
A X. Ultrabalaton futáson két

csapatot indított városunk felnõtt
futókból álló közössége, s bár a táv
sem mindennapi (252 km), és a futás is folyamatos, azaz éjjel is verse-

FEKETEÖVES VIZSGÁT TETTEK
A vizsga 2016.
május 21-én a
nagybajomi Városi Sportcsarnokban, Sensei Németh Budo Akadémia SE és a
A.J.K.A.-I. Szövetség szervezésében Sensei Sáfár 9
danos
mester
közremûködésével került megrendezésre. A karatékák a nagymester elött adtak
számot tudásukról. Akadémiánktól 8 fõ vett részt
a vizsgán, mely 8
fõbõl mindenki sikeres vizsgát tett. Vizsgázók: Kurucz Gergõ
1dan, Satmann Gergõ 1dan, Németh Anna 1dan, Kovács Hunor
1dan, Hodász Eszter 1dan, Gerencsér László 1dan, Farkas László
1dan, Németh Zoltán 5 dan.
Ezúton is szeretnénk gratulálni a vizsgázóknak.

nyeznek a résztvevõk, a kifejezetten meleg idõ, valamint betegségek és egyéb akadályok is erõsen
nehezítették a csapatok teljesítményét.
Futóink azonban remekül helytálltak, rugalmas szervezéssel, többlet távok bevállalásával teljesítették
az UB-t; küzdeni tudásuk és akaraterejük a fizikai teljesítménynél is figyelemre méltóbb és példa értékû.
Ugyancsak
kiemelkedõ
Szabadics Attila teljesítménye, aki
az UB-s célba érkezést követõen a
velencei eXtremeMan verseny 51.5ös versenyszámában is indult
(úszás, kerékpározás és futás voltak
az egymást követõ versenyszámok), és a tavalyi eredményéhez képest fél órával jobb idõvel zárta a

versenyt.
Ezúton is gratulálunk az egyéniés csapatteljesítményekhez, a példás hozzáálláshoz!
A csapatok:
Zalakarosi Futrinkák Oda: Józsa
Attila, Hegyi Mónika, Józsa Zsanett,
Szabadicsné Madaras Katalin,
Szabadics Adrienn, Szabadics Attila,
Vörös Bernadett, Tóth-Gáborné Sas
Anikó.
Zalakarosi Futrinkák Vissza:
Eignerné Simon Andrea, Eigner Tibor, Eigner Barbara, Angyalosi Dániel, Szabó Lilla, Léránt Brigitta, Halász
Máté, Deutsch Szabolcs, Szécsényi
Szabolcs, Kovács Renáta.
Köszönet illeti Kovács Zoltánt és
Molnár Tamást a csapat kerékpáros
kíséretéért és koordinálásáért.
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK ZALAKAROSON ÉS KÖRNYÉKÉN – ÉLMÉNY AKÁR MINDEN NAP!
Élmények/Program neve

Helyszín

Idõpont

Információ

Állatsimogatás
Kápolnapusztai Bivalyrezervátum
Tandem kerékpározás, E-Bike
Csiga-túra Tanösvény
Termáltó és Ökopart
Futurer elektromos rollerezés
7 Vezér Történelmi Kalandpark

Fenyvespusztai Állatsimogató
Kápolnapuszta
Zalakaros, Kerékpáros Centrum
Zalakaros, Parkerdõ
Zalakaros, Dísz térrõl induló sétány
AquaTherm Hotel***plus
Garabonc

+3630/2870249 +3620/9980770
+3670/2367401 +3687555291
+3693/340421
+3693/340421
+3693/340421
+3693/541910
+3693/540140; +3630/2562656

Zobori Kalandozoo

Zalaszabar

Kertmozi

Zalakaros

Állatsimogatás

Garabonciás Farm

Tehénfejés, házi tej kóstolás,
tojás szedés

Garabonciás Farm

09.00–18.00
09.00–19.00
Tourinform Iroda nyitva tartási idejében!
Szabadon látogatható!
Szabadon látogatható!
Elõzetes idõpont egyeztetés szükséges!
10.00–17.00, elõzetes bejelentkezéssel
20.00 óráig
2016. május 1.–június 18.
Szombat–Vasárnap 10.00–18.00
2016. június 18.–augusztus 30.
Hétfõ–Vasárnap 10.00–19.00
2016. június 18.–augusztus 31.
Hétfõ–Vasárnap 21.00
10.00–17.00, elõzetes bejelentkezéssel
20.00 óráig
15.00–17.00 között

+3630/3628118

+3630/9833944
+3693/540140; +3630/2562656
+3693/540140; +3630/2562656

BESTÄNDIGE PROGRAMME IN ZALAKAROS UND IN DER UMGEBUNG – ERLEBNIS SOGAR JEDEN TAG!
Erlebnisse/Name des Programms
Streichel Zoo
Büffelreservat am Kis-Balaton
Tandem, Fahrradfahren, E-Bike
Schnecke-Tour Lehrpfad
Thermalsee és Ökufer
Futurer E-Roller
7 Feldherren Historische Abenteuerpark und Wetterzauberer Farm
Zobori Kalandozoo –
Abenteuerpark

Ort
Fenyvespuszta
Kápolnapuszta
Zalakaroser Fahhradzentrum
Zalakaros, Parkwald
Zalakaros, Promenade von Dísz Platz
AquaTherm Hotel***plus
Garabonc
Zalaszabar

Freilichtkino
Zalakaros
Tierstreichen
Farm Garabonciás in Garabonc
Kuhmelken, häusliche Milchverkostung Farm Garabonciás in Garabonc

Termin
09.00–18.00
09.00–19.00
In der Öffnungszeit dem Tourinform Büro
Frei besuchbar!
Frei besuchbar!
Anmeldung erforderlich!
10.00–17.00 , Erforderliche Anmeldung
bis 20:00
1. Mai–18. Juni 2016 Samstag–Sonntag
10.00–18.00, 18. Juni–30. Augusztus 2016
Montag–Samstag 10.00–19.00
18. Juni–31. Aug. 2016 Monntag–Sonntag 21:00
10.00–17.00, Erforderliche Anmeldung bis 20:00
15.00–17.00

Information
+3630/2870249 +3620/9980770
+3670/2367401 +3687555291
+3693/340421
+3693/340421
+3693/340421
+3693/541910
+3693/540140; +3630/2562656
+3630/3628118

+3630/9833944
+3693/540140; +3630/2562656
+3693/540140; +3630/2562656

MAGYAR BOR NAPJA
KOCCINTÁS – 2016. 06. 25
Helyszín: Gyógyfürdõ tér
16.00–24.00: Kézmûves Kirakodóvásár , borházak kitelepülése
18.00: Közös koccintás – Rekordkísérlet
18.30: Bál
A rendezvény ideje alatt a
Gyógyfürdõ téren kirakodóvásár, kézmûvesek bemutatói és
borházak várják a Vendégeket!
A programokra a belépés ingyenes! A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják! Szervezõ: Zalakaros Turisztikai
Nonprofit Kft.
+36 93 340 421
www.zalakaros.hu
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

