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Március 15. a Hazáról szól
„MINDNYÁJUKBAN KELL, HOGY LEGYEN EGY SZÍVSZORÍTÓ ÉRZÉS!”
Ahogyan 1848 szereplői, úgy
mi is történelmi időszakot élünk.
S ahogyan az akkoriak legtöbbje, úgy a ma embere sem minden esetben ismeri fel, hogy
történelmi pillanat részese.
Pedig 1848. március 15. óriási
horderejű történéseket hozott, s
ma, amikor az európai identitás
válságát éljük, a migráció felerősödésének, a magyarság fogyásának,
a társadalmi megosztottságnak
vagyunk tanúi és sokszor részesei,
ma is történelmi időket élünk.
Mindezt Novák Ferenc polgármester hangsúlyozta az 1848-as
forradalom 170. évfordulóján tartott városi ünnepségen.
– Sok ember, vagy éppen a
diákok számára csak egy „kiöltözős” ünnepet és ezzel együtt egy
szabadnapot jelent, amikor végre: se munka, se suli nincs. Persze
vannak még olyanok, akik ezt a
napot nagyon is komolyan veszik. Mert hiszen március 15-e a
nemzeti függetlenségért folytatott évszázados harcaink szimbóluma, és a polgári jogegyenlőség
jelképe. Ezen a napon mindnyájunkban kell, hogy legyen egy
érzés, egy szívszorító érzés,
amely szavakba nem foglalható.

A városi intézmények...

Minden nemzet a saját érdekét hajtja, a saját életét éli, a saját jövőjét építi. Tartsuk észben:
rajtunk, magyarokon kívül senki
sem akarja, hogy nekünk erős és
sikeres országunk legyen. Akkor
is nagyhatalmak fogtak össze ellenünk – ezért is kell tennünk
április 8-án – hangsúlyozta a polgármester. – Március 15. nem a

kokárdákról, nem a piros-fehér-zöld zászlókról, nem a
külcsínről szól, de a Hazáról, az
általunk megálmodott, kivívott
és megvalósuló Haza szeretetéről.
A beszédet követően ünnepi
műsorral tisztelegtek a forradalmi
események előtt, a műsort a Dalárda-Vegyeskar szolgáltatta, Ang-

ler Lili hatodik osztályos tanuló
pedig verset adott elő. A ’48-as
első felelős magyar kormány minisztereinek szobra előtt a városi
intézmények, társadalmi szervezetek helyezték el koszorúikat, de a
szobrok előtti kis zászlócskák jelezték, hogy az óvodások az előző
napokban ugyancsak tiszteletüket
rótták le itt.

Novák Ferenc: „Minden nemzet a saját érdekét hajtja, a saját életét éli, a saját jövőjét építi.”

... és a társadalmi szervezetek helyezték el koszorúikat.
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Támogatják a szálláshelyek minősítését
TÍZ SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK
Március végéig várja az önkormányzat a civil szervezetek pályázatait, melyekkel a szervezetek munkájukhoz igényelhetnek
támogatást a költségvetésben
erre a célra elkülönített alapból.
Bár a kérelmeket évente két alkalommal – március 31-ig és szeptember 30-ig – lehet benyújtani,
Benkőné Gulyás Edit, a humánpolitikai bizottság elnöke a korábbi évek
tapasztalata alapján arra biztatja a
szervezeteket: az igényeket lehetőség szerint már a márciusi határidőre nyújtsák be, mert a keret szétosztása után újabb források nem állnak
rendelkezésre.
A pályázati kiírásról a képviselő-testület legutóbbi soros ülésén
döntött.
Az önkormányzat az éves költségvetésében a nonprofit szerveze-

tek támogatására ötmillió, a sportegyesületek támogatására tízmillió
forintot különített el.
Tíz százalékkal emelkednek az
idei évre vonatkozóan a közterület-használati díjak, a döntés is a
soros ülésen született. Az egyéb díjakat illetően az előző évihez képest
nem történt változás.
Meghatározták Zalakaros Város
vörösbor és fehérbor megvásárlási
árát is, egységesen bruttó 1.270
Ft/0,75 üveg áron. Az óvodai jelentkezések időpontjáról is határozat
született. A gyerekeket 2018. április
25–26-án 8.00–12.00 óra, valamint
15.00–17.00 óra között lehet beíratni, így aki két műszakban dolgozik,
is meg tudja oldani gyermeke beíratását.
A „KORONÁS MINŐSÍTÉS” Nemzeti Tanúsító Védjegy megszerzése,
illetve az ehhez szükséges minősíté-

si eljárás költségeihez való hozzájárulás igénybe vételének lépéseit is
meghatározták a képviselők. Amint
arról korábban már írtunk, az önkormányzat az éves költségvetésében a szálláshelyek minősítésének
támogatására hárommillió forintos
forrást különített el.
Támogatás azon szálláshely-szolgáltató magánszemélyek számára
nyújtható, aki csatlakozott a „Nemzeti Tanúsító Végjegy” rendszerhez,
vagyis szálláshelyének van koronás
minősítése, bizonylatokkal alá tudja
támasztani a minősítési eljárás költségeit. A támogatás mértéke a minősítés költsége, az előző évi befizetett idegenforgalmi adó 50%-a,
maximum 45.000 forint.
Mivel egy szállásadó szolgáltatásának több telephelye is lehet, úgy
egyesével több telephelyre vonatkozóan is benyújtható a támogatási

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági
Elnök Úr az országgyűlési képviselők választásának időpontját 2018. április 8-ra, vasárnapra
tűzte ki. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.
Továbbra is lehetőségük van a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak
a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.
Ezeken a kérelmeken kívül az alábbi kérelmek benyújtására van lehetőség:
• külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti
kérelem,
• átjelentkezési kérelem,
• mozgóurna iránti kérelem.
Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb 2018. március 31-én 16 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. A kérelem benyújtható
személyesen, levélben, a www.valasztas.hu
honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt
felvételét követően módosítja korábbi szándé-

kát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én 16 óráig
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda
vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye
szerinti szavazókör névjegyzékébe.
Szavazás Magyarországon nem a lakóhelyen
Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elő.
Átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2018.
április 6-án 16 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerint helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, a 2018. április 6-án 16
óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme
módosítását vagy visszavonását.
Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár
a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.
Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

igény, ha a befizetett idegenforgalmi adó fedezetet nyújt a támogatásra. Egy kérelem benyújtása esetén a többi telephelyen befizetett
idegenforgalmi adója összeszámítható.
A támogatási kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a hivatalba. a benyújtott pályázatokat a
polgármester bírálja el – a hivatal
pályázati feltételeknek való megfelelésének ellenőrzését követően – a
kérelemnek a hivatalba történő
megérkezését követő hónap 20-ig.
Az érvényes pályázatokat a rendelkezésre álló forrás keretéig, érkezési sorrendben bírálják el.
Zárt ülés keretében többek között a Zalakarosi Turisztikai Egyesület, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Karos-Park Kft. idei
évi üzleti tervét fogadták el a képviselők.

A kérelmet 2018. április 6-án 16 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján
15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában,
• levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (http://
www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek) illetve www.
zalakaros.hu /Önkormányzat/Választás 2018.
oldalon a választással kapcsolatos információk
cím alatt.
Zalakaros város a 2. számú OEVK-be
tartozik, a választókerületben induló jelöltekről és a listát állító pártokról az NVI
honlapján lehet tájékozódni: http://www.
valasztas.hu/jeloltek-listak.
Szavazóhelyiségek címe:
1. számú szavazókör Zalakaros, Hegyalja
u.40. (Civil Ház) /átjelentkezéssel szavazók
szavazóhelyisége is/
2. számú szavazókör Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10. (Kerékpáros Központ)
Az egyes szavazókörökhöz tartozó körzetleíró lista a https://onkormanyzat.zalakaros.
hu/valasztasok oldalon megtalálható.
Zalakaros, 2018.március 12.
Szabóné dr. Csányi Mariann sk.
jegyző
HVI vezető
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Ez évben is képviseltette magát városunk az Utazás 2018 kiállításon, mely a kelet-közép-európai régió egyik legjelentősebb
turisztikai seregszemléje. Az
utazás mellett Bringa-, Futó
Expo és a 6. Járatlan Utakon
Fesztivált tartottak egy időben
a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban.
A szakmai kiállítás területére 23
ország 280 kiállítója hozta el újdonságait. Az idén a 41 éves rendezvénysorozat fő témája az aktív kikapcsolódás, de a turizmus szinte
minden ága képviseltette magát
március 1. és 4. között. A kiállítást
idén hosszú idő óta először, két pavilonban rendezték meg, több mint
25 ezer négyzetméteren.
A kiállítás első napja a turisztikai
szakmának szólt, melyen Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester, valamint Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója és Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft
ügyvezetője képviselték városunkat.
A D pavilon az „Itthon” nevet
kapta, ahol a zalakarosi stand kínálatával is találkozhattak a kilátogatók, de Zalakarost több helyen is
megtalálhatta a lárogató, így a Balatoni régió standján, s a Zalakarosi
Fürdő a Magyar Fürdővárosok Szövetsége által biztosított standon jelent meg. Zalakaros városának képviseletében
Horváth
Zoltán
(Zalakarosi Turisztikai Egyesület), a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. képviseletében Horváth Erika fogadta a standokon az érdeklődőket.
Városunk a Zalakaros Go Wild!
egyedülállók kezdeményezéssel hívta fel többek között magára a figyelmet.
– Sikeres bemutatkozást mondhatunk magunkének – összegezte a

Utazás 2018 kiállítás
GO WILD! – EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS

tapasztalatokat Novák Ferenc polgármester, aki – némi nosztalgiával
– maga is beállt egy kis időre az információs pulthoz. – Úgy vélem,
annak ellenére, hogy ma már döntően virtuális térben születnek
meg a döntések az utazásokat,
úticékot illetően, a személyes jelenlét sem nélkülözhető teljes mértékben a szakmai standokon. Ezt
több helyütt, így az Utazás kiállítá-

son is érzékeltem, ahogyan azt is,
hogy igazán jó karosinak lenni.
A polgármester elmondta: a kiállítás mellett szakmai szervezetek
képviselőivel való találkozásra is
nyílt lehetőség, így többek között a
TDM-szervezetek képviselőivel, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség
vezetőivel, utóbbiakkal a város
gyógyhelyi fejlesztéséről is tárgyalhattak.

FELHÍVÁS A ZALAKAROSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2018/19. tanévre az első évfolyamosok beíratására az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. ÁPRILIS 12. (CSÜTÖRTÖK) 8.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG
2018. ÁPRILIS 13. (PÉNTEK) 8.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG
A szülő, gondviselő köteles tanköteles, azaz 2012. augusztus 31-ig született gyermekét, a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
– szülő, gondviselő személyi azonosítására szolgáló hatósági igazolvány
Az iskola körzetébe tartozó települések: Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye
További részletek az iskola honlapján olvashatók: www.mora-iskola.hu
Grófné Csatos Andrea, intézményvezető

HULLÁMVASÚT
ÉPÜLHET
Hullámvasút épül a Zalaszabaron található Zobori Élményparkban több mint 700 millió
forintos beruházással. A parkot
üzemeltető Zobori KalandoZoo Kft. ajánlattételi felhívása
szerint a majdani nyertes kivitelező feladata a hullámvasút
281 méter hosszú pályája, valamint a hozzá kapcsolódó állomásépület és kompresszorház
megvalósítása – írja a turizmus.
com. A 27 méter széles, acélcsövekből építendő pálya esése 58,8 méter lesz, emelkedése
pedig 11,2 méter. A hullámvasút kocsijai két fősek, és összesen tíz kocsi lesz egy vonaton,
tehát maximum húsz fő tud
egyszerre beülni. Az utasok
biztonságáról manuálisan lehúzható biztonsági korlátok
gondoskodnak majd, melyeket
egy automatikus rendszer az
út végéig lezár. Az állomásépületben kap helyet a zárt kialakítású irányító fülke, melyből
rálátás nyílik a beszálló vendégekre.
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Ha az otthonában sürgős
segítségre van szüksége…
Tisztelt Olvasóink! A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos fontos információkat olvashatnak az alábbiakban.
KIK VEHETIK IGÉNYBE
A JELZŐRENDSZERES HÁZI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁST?
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő,
egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás. Az igénybe vevő
személy segélyhívása esetén biztosítja az ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló
probléma megoldása érdekében
szükséges azonnali intézkedések
megtételét, szükség esetén további
egészségügyi vagy szociális ellátás
kezdeményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az egyedül
élő 65 év feletti személy. Az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, vagy a
kétszemélyes háztartásban élő 65
év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos
biztosítását. Kiskorú személy ebben
az esetben nem vehető figyelembe; a súlyos fogyatékosságot, a
pszichiátriai betegséget és az
egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint igazolni kell.
HOGYAN MŰKÖDIK
A JELZŐKÉSZÜLÉK?
A jelzőkészülék kicsi, nyakban
viselhető, nem akadályozza viselőjét a mindennapi tevékenységek
elvégzésében. Könnyen működésbe hozható, elég egy gombot
megnyomni. A nyomógomb használata esetén közvetlen riasztás
érkezik a diszpécser központba, a
diszpécser visszahívja az igénybe
vevő személyt és azonnal „riasztja”
az ügyeletes gondozót is, aki minden esetben a helyszínen győződik

meg az igénybe vevő személy állapotáról és teszi meg további intézkedéseit az ellátott érdekében.
Minden egyes hívásról digitális
hangfelvétel készül. A szolgáltatás
az év minden napján folyamatos 24
órában működik.
A segélyhívó berendezésekről
érkező jelzéseket az SOS KÖZPONT-ban működő diszpécserközpont fogadja és rögzíti. A riasztás
aktiválódik a pánikgomb benyomásával vagy gravitációra (elesés érzékelésre).

vagy - ha e tekintetben a bíróság a
cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Kérelmet a 1. számú melléklet szerint
adatlapon lehet előterjeszteni a
Zala Megyei Szivárvány Egyesített
Szociális Intézmény vezetőjénél.
A szolgáltatás igénybevételére
irányuló kérelemhez mellékelni kell
a szociális rászorultságot igazoló
iratokat, illetve azok másolatát.
A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni:

személyazonosításra alkalmas okmány másolatát; a súlyos fogyatékosság igazolására szolgáló iratot.
Ha a szolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultságát igazoló irattal, az intézményvezető
döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint biztosítható a szolgáltatás. Ha az igénybe
vevő a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem csatolja
a szociális rászorultságát igazoló

A riasztás beérkezése után a
diszpécser értesíti az ügyeletes
gondozót, aki gépkocsival haladéktalanul elindul a riasztás helyszínére. A helyszínre érkezés és a segítségnyújtás után a jelzőkészüléken
keresztül értesíti a diszpécsert a
segélyhívás okáról és a megtett intézkedésről, majd a helyszínen elkészíti a segélyhívási jegyzőkönyvet.

Az egészségi állapoton, illetve a
betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi
igazolást, illetve pszichiáter vagy
neurológus szakorvosi szakvéleményt; az egyedül élés igazolására
a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben feltüntetett
adatokat; az életkor igazolására a

iratot, rá a kérelem benyújtására
visszamenő hatállyal a szociálisan
nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Az egészségügyi rászorultság
szempontjából előnyben részesülnek a mozgáskoordinációs nehézségekkel, illetve váratlan tüneteket,
rohamokat produkáló betegségekkel élő személyek.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE
AZ ELLÁTÁS?
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli
kérelmére,
indítványára
történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet,
illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint
figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes
képviselőjének beleegyezésével

FELHÍVÁS! ZALAKAROS
VÁROS BORA 2018
A Dél-Zalai Hegyközség 2018. április 14-én (szombat) Galambokon tartja a soron következő termelői borversenyét. A borverseny
keretében minősítik azokat a borokat is, amelyek pályáznak a Zalakaros Város bora cím elnyerésére.
A feltételekről tájékozódhatnak a www.zalakaros.hu oldalon, vagy a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjénél a 30/ 98 33 944 telefonszámon.
Zalakaros Város Önkormányzata
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Felújítanák a Fürdő Hotelt
MINŐSÉGI SZOBÁKKAL ÉS KONYHÁVAL ÁLLNA A VENDÉGEK RENDELKEZÉSÉRE
Marketing szempontokat figyelembe véve, azaz a szálláshely jobb értékesítési lehetőségei miatt az eddigi vendégház
elnevezés helyett a hotel nevet
használja a fürdő vendégháza.
A Fürdő Hotel elnevezéssel a
képviselő-testület is egyetértett,
ahogy azzal is, hogy a létesítmény
felújításához szeretné igénybe venni a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési
Program lehetőségeit.
A Kisfaludy pályázati felhívásra
az önkormányzati tulajdonban álló
háromcsillagos szállót illetően városunk már benyújtotta pályázati
anyagát.
– A tervek szerint a Fürdő Hotel teljes külső, belső megújítását
végeztetnénk el – jelezte lapunk

megkeresésére Novák Ferenc polgármester. – Ez magában foglalná
a 22 szoba teljes berendezéssel
együtt való felújítását, légkondicionálását, egy új akadálymentes
szoba építését, akadálymentes
parkoló építését, valamint a konyha teljes felújítását, a konyhai
felszereléseket is beleértve. A fejlesztés eredményeként a szálloda
minőségileg megújulva, teljesen
átalakult gasztronómiai tevékenységekre képes konyhával fog
rendelkezni. Az udvart is átalakítanánk, itt gumiszőnyeges játszótér, mozgáskorlátozott fitnesz
eszközök, elektromos gépkocsi
töltő kapna helyet. Az idősebb
korosztály közlekedését segítené
az újonnan elkészülő lift. Az üzemeltetés és értékesítés támogatá-

LAKOSSÁGI FÓRUM
Ismét „telt ház” előtt tartott lakossági fórumot városunk önkormányzata feburár végén.
A hagyományoknak megfelelően a fórum kezdetén adták át
az adventi környezetszépítő verseny díjait. Czirákiné Pakulár
Judit, az ad hoc bizottság elnöke ajándékutalványt és díszoklevelet nyújtott át.
A résztvevők számára ezt követően Novák Ferenc polgármester adott tájékoztatást az
elmúlt év önkormányzati munkájáról és az idei évre vonatkozó
fejlesztési elképzelésekről. Klie
Zoltán városi főépítész az elkészült települési arculati kézikönyvet mutatta be. Czigány István
tervező a gyógyhely fejlesztési
projekt részleteit ismertette, a
fürdő ez évi fejlesztéseiről Cziráki László, a Gránit Gyógyfürdő
Zrt. vezérigazgatója szólt.
Ezt követően kérdések, vélemények hangzottak el. Kérdés
vonatkozott a Kilátó és az új
kerékpárút építésével kapcsolatosan, észrevétel a járdák minőségéről, illetve az iskola környékén parkoló kialakításának
szükségességéről.

Utóbbival kapcsolatan a polgármester ígéretet tett arra,
hogy a város parkolási rendjének
felülvizsgálata során a testület
ezt a kérdést is tárgyalni fogja.
Felvetődött a gyógyszertár
mellett és a Bodahegyi úton
nyilvános illemhely építésének
igénye, az ügy kivizsgálására a
polgármester ugyancsak ígéretet tett.
Több utca lakójától is kérés
hangzott el egyes külteren lévő
utcák közvilágításának rendezésére, így többek között a Zalagyöngye, Tulipán, Harangláb
utcára vonatkozóan, illetve kérést fogalmaztak meg az Alsóhegyi út rendbetételére.
Az írásban benyújtott kérdésekre a hivatal írásban küldi ki a
válaszokat a közeljövőben.

sára honlapot készíttettünk, és
szoba-foglalási rendszer segíti
majd a dolgozók munkáját.
A polgármester rámutatott: a
támogatás elnyerése esetén már ez
év júniusában hozzáfognának az
előkészítéshez, a kivitelezés a szálloda leállása alatt, 2019. január-február-március hónapokban kell,
hogy megvalósuljon. A befejezést
2019 őszére tervezik, a kivitelezést
követően szerzik be a berendezéseket, a 2019. áprilisi nyitásra a
szállodának készen kell állnia. A
szálloda minőségi megújítása után
a Gránit Zrt. működteti a szállodát.
ahogyan már eddig is.
A Kisfaludy-program céljai röviden és számokban:
• 30.000 szobát felújítani a Magyarországi panziókban és szállodákban, ezen keresztül növelni az
üzemeltetők bevételét és profitját
• 14 évig, és 70%-os vissza nem

térítendő támogatással támogatni
a panziók, és szállodák fejlesztéseit,
beruházásait
• a szálláshely üzemeltetést jövedelmezőbbé tenni, és hosszú távon gazdaságosan fenntarthatóvá
• Magyarországot Közép-Európa turisztika központjává tenni
• támogatni a desztinációs
szemléletű, innovatív és komplex
turisztikai fejlesztési projekteket
• a szálláshely szolgáltatásokat
összekapcsolni más termékekkel,
szolgáltatásokkal, ezáltal is erősíteni a térségi kínálatokat
• 5.000 új munkahelyet teremtetni a szektorban
• csökkenteni a turizmus szezonális egyenlőtlenségeit
• a helyi turisztikai irányok erősítése
• Magyarország turisztikai térségeiben a vendégek, és a vendégéjszakák számának növelése
• a program teljes keretösszege
300 milliárd Ft
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A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 17 000 000 forint ös�szegű külön támogatást kapott
az önkormányzattól piackutatásra és marketingkampányok lefolytatására a külföldi stratégiai
küldőpiacokon.
– Kiemelt feladatunk a célcsoportok minél pontosabb azonosítása az elsődleges külföldi küldő
piacokon (Németország egyes tartományai és Csehország), valamint
adatvezérelt döntések alapján Zalakaros újrapozicionálása és célzott, értékesítést támogató marketingtevékenység lefolytatása
partnereink bevonásával – jelezte
Kovács Szabolcs, a nonprofint kft.

Küldöldre fókuszálva
PIACKUTATÁS ÉS MARKETING KAMPÁNY INDUL
zott: a vendégéjszakák szezoni koncentrációja jelentősen csökkent
2017-ben, ugyanakkor szezonon kívüli időszakokban még mindig jelentős tartalékokkal rendelkezik a
város.
A zalakarosi hotelek is a belföldi
vendégek elérésére optimalizálták
az online marketing tevékenységüket, az új hotel piacra lépése pedig

dázást követő külföldi online
marketing tevékenység lefolytatásához nemzetközi referenciákkal
rendelkező ügynökséggel működünk együtt, már a kutatási szakasztól kezdve. A startégia és a
kommunikációs üzenetek meghatározásra kerültek, a kampányhoz
elkészültek és feltöltésre kerültek
a www.badzalakaros.hu és www.

analizáljuk a szakértői csapat segítségével, az NRC paickutató cég
közreműködésével pedig online
kérdőívezünk a badzalakaros.de
oldalon. Mindezekre azért van
szükség, hogy az eredmények kiértékeléséből nyert információk még
pontosabb online célzást tegyenek
lehetővé.
Az ügyvezető hangsúlyozta: a

VENDÉGÉJSZAKÁK ALAKULÁSA
A HAZAI VERSENYTÁRSAKNÁL ÉS ZALAKAROSON 2016-BAN:
Település
Összes
Változás
Belföldi
Változás
Külföldi
Változás
		
vendégéjszaka mértéke vendégéjszaka mértéke vendégéjszakák
mértéke
		
2016-ban
bázishoz
2016-ban
bázishoz száma 2016-ban bázishoz
								

Forrás: KSH

Külföldi vendégéjszakák arány az
összes vendégéjszakához 2016-ban

ZALAKAROS

500 309

+ 5,13 %

381 627

+ 1,70 %

118 682

+ 18 %

23,72 %

Sárvár

485 446

+ 5,81 %

189 180

+ 0,29 %

296 266

+ 9,67 %

61 %

Bük

700 768

+ 3,80 %

266 053

- 1,25 %

434 715

+ 7,15 %

62 %

Hévíz

1 056 072

+ 8,59 %

420 331

+ 14 %

635 741

+ 5,29 %

60 %

Hajdúszoboszló

937 846

+ 8,70 %

607 120

+8%

330 726

+ 9,94 %

35,29%

ügyvezetője. – 2017-ben a külföldi
vendégéjszakák 12 %-kal növekedtek Zalakaroson a bázishoz képest,
azonban még mindig csak 24,15
%-át adják az összes vendégéjszakáknak. Az arány ugyan nőtt 2016hoz viszonyítottan (23,75%),
azonban a külföldi vendégéjszakák mértéke továbbra is elmarad a
jelentősebb hazai versenytársakétól.
Kovács Szabolcs úgy fogalma-

tovább fokozhatja ezt a versenyt és
könnyen negatív árspirált eredményezhet a városban, amennyiben
továbbra is csak a belföldi piacra
koncentrálunk.
– A források optimális felhasználásával most lerakjuk a külföldi
akvizíció alapjait, megtesszük az
első lépést, amely hosszú távon
biztosítja Zalakaros versenyképességét és megszünteti az “egy lábon állás” veszélyeit. A piaci szon-

wellnesszalakaros.cz oldalak, amelyeken partnereinknek díjmentes
organikus megjelenést biztosítunk, közvetlen átkattintási lehetőséggel a partnerek weboldalára.
Német és cseh nyelvű, piacspecifikus imázsvideókat is készítettünk, és elindítottuk az online
marketingkampányokat (Adwords, Facebook, Youtube), hogy forgalmat tereljünk ezekre az oldalakra. A felhasználók interakcióit

hosszútávú sikerhez szükség lesz az
összefogásra, hogy a kommunikáció
fenntartható legyen, ezért a piaci
szondázást követően, a kampányokhoz a partnerek számára (szálláshelyek, attrakciók, egyéb szolgáltatók) csatlakozási lehetőséget
biztosítanak, kedvezményes társfinanszírozásos formában. A részletek kidolgozása folyamatban van,
hamarosan informálni fogják partnereiket a csatlakozás részleteiről.

Ünnep az oviban
MÁRCIUS 15.
Az óvodások is készülődtek nemzeti ünnepünkre. Szorgalmasan
készítették nemzeti színeinkkel a jelképeinket: kokárda, zászló. Közben ideillő dalokat énekeltek, verbunkosokat hallgattak, mondókákat mondogattak. Képekről és elbeszélésekből megismerkedtek a
szabadságharc nagy alakjaival. Minden csoport az ünnep előtti napon felkereste Batthtyány Lajos és minisztereinek emlékére állított
szoborparkot. Itt elhelyezték a piros-fehér zölddel elkészített tavaszi motívumokat, elmondták verseiket, elénekelték dalaikat.
Novák Ferencné
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Ha megvadul az időjárás, legjobb, ha alkalmazkodunk - vallották a fürdő vendégei március
közepén.
Szakadó eső, rossz idő ide
vagy oda, a Zalakarosi Fürdő
strandja március 16-án – sőt, a
nagy sikerre tekintettel 17-én is
– egy rövid időre megnyitotta
kapuit, hogy a megvadult időhöz
igazodva a vendégek is megvadulhassanak egy kicsit.
Extrém programot kínált a fürdő ezeken a napokon: strandi csobbanást, melynek során a kültéri
gyógyvizes medence egyik részét
meleg, a másikat hideg, 15 fokos
vízzel töltötték meg. A vállalkozó
kedvű vendégek a hideg vizes részben csobbanhattak egy jót, aki
akarta, ez után a meleg vízben
„helyrehozhatta” magát, de a melegedésre ennél sokkal jobb alternatívát is kínáltak. A hideg víznél
jóval magasabb hőfokú pálinkával
kínálták a bátor fürdőzőket, akiknek szemmel láthatólag jól is esett
a lélek- és testmelegítő itóka.
Az időjárás a futókat is megtréfálta, hiszen a március 17-re meghirdetett Országfutáson szakadt az
eső, így valóban csak a legbátrabbak vágtak neki az öt kilométeres
távnak, ők azonban olyannyira belejöttek a futásba, hogy a Kilátóhoz felfutás után egy öko-tó kört is
bevállaltak, bizonyítva, hogy rossz
idő nem létezik, legfeljebb gyenge
akarat.
A SzabadságON rendezvénysorozat meghirdetett programjainak
egy része sajnos a zord, tavaszinak
nem mondható idő miatt el is maradt.
A huszárbemutatót azonban ragyogó napsütésben tarthatta meg
a Fonyódi Múzeumi és Hagyományőrző Egyesület. Népes közönség volt kíváncsi a ’48-as időszakot
idéző bemutatóra. A hagyományőrzők a huszárok, tüzérek felszerelésével, életmódjával ismertették meg az érdeklődőket, a
leglátványosabb és legizgalmasabb
rész kétség kívül a fegyveres be-

SzabadságON
VADULÁS ZALAKAROSI MÓDRA
mutató és az ágyúzás volt, illetve a
jelenlévők maguk is felpróbálhatták, kezükbe vehették a csákókat,
fegyvereket, aminek szemmel láthatón a felnőttek éppúgy örültek,
mint a gyerekek.
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Nem kell megvárni, hogy megbetegedjünk
A VÍZ KÉNTARTALMA A KÜLSŐRE IS JÓ HATÁST GYAKOROL
A reumatológiai panaszok az emberek 90%-át érintik. Ebből a kilencven százalékból vajon hányan tudják, hogy ezek tényleg reumás
eredetű tünetek és vajon hányan tudják azt, hogy ezeket könnyedén
orvosolhatják, enyhíthetik az OEP által részben vagy teljesen finanszírozott kezelésekkel?
Hányan gondolják úgy, vagy mondták már ki közülünk akár hangosan is: „Én még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy <<reumás>> legyek!”?
Pedig az edzésen 6 hónapja
meghúzódott hát, amit most is
érezni, az reumás fájdalom, ahogyan a múlni nem akaró zsibbasztó
érzés a csukló és a hüvelykujj között – leánykori nevén ínhüvelygyulladás – is az, vagy a nap végén
az ülőmunkától mázsás súly érzete
a háton és a vállon. Sorolhatnánk
ezeket napestig, talán akkor sem
érnénk a panaszok végére.
A probléma adott, a kérdés tehát az, hogy hogyan kezeljük?
Aramia Teréziával, a Zalakarosi
Fürdő gyógyászati vezetőjével beszélgettünk és arról kérdeztük,
hogy az a természeti kincs, ami
nem más, mint a zalakarosi gyógyvíz, illetve a Zalakarosi Fürdő rekreációs szolgáltatásai, miként tudják
fenntartani az egészséges életérzést minden korosztály számára.

Fürdő ezen szolgáltatásait igénybe venni?
– A kezelések egy részét bárki,
szinte bármikor igénybe veheti,
ha a helyszínen jegyet vált rá, míg
egy másik részét csak orvosi javaslatra. Ezen utóbbi szolgáltatások,
vagy nevezzük terápiának az OEP
által támogatottak.
Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a legnépszerűbb,
legismertebb kezeléseink, mint a
súlyfürdő, iszappakolás, gyógymasszázs, elektroterápia csak orvosi vizsgálatot követően vehetők
igénybe.
– Miért szükséges a szakorvosi vizsgálat, konzultáció?
– Küldetésünk, hogy minél biztonságosabban és hatékonyabban
kezdjük meg a kezelést, hiszen
előfordulhat bármilyen betegség,

ELÁRULUNK PÁR KULISSZATITKOT!
Érdekli, hogy miben rejlik a termál és a gyógyvíz hatásossága? Zalakaroson a termálvíz közel 1000, a gyógyvíz 2300-2600
m mélyről tör fel.
S hogy hogyan alakult ki? A föld mélyében lévő kőzetek kipárolgásából és az üreges rétegekbe beszivárgó csapadékból
keletkezett. ott pihent több ezer évig, magába szívta az értékes
ásványi anyagokat, oldott gázokat, míg szépen lassan elérte a
mai kincset érő formáját, melynek jótékony hatását aztán a zalakarosi medencékben élvezhetjük.
át, de belélegezve is képes bejutni
a szervezetbe, és beépülni a porcokba. Szív és érrendszeri megbetegedések esetén is roppant pozitív hatást tudunk produkálni. A
kén tágítja a szívkoszorúereket,
ez által javítja a vérkeringést.
– Mindez prevencióként is
hasznos?
– Természetesen igen. Egyáltalán nem kell megvárni, hogy megbetegedjünk, jóval előtte érdemes tenni az egészségünkért. A
megelőzés kortól és nemtől, fizikai és szellemi munkától függetlenül mindenkinek fontos. Egy
szénsavfürdő, magnetoterápia,
ultrahang kezelés – akár víz alatt

– Tehát külső-belső megújulást várhatunk a kúrától?
– Pontosan így van! Sokakat
érintő bőrbetegségekre is kifejezetten ajánlott a kénes gyógyvíz.
Jó hír, hogy a kúra otthoni folytatására is tudunk krémeket és
permeteket ajánlani, melyek a mi
dobozba zárt csodáink, melyek
alkotóeleme a zalakarosi gyógyvíz. Ezzel az összetevővel termékeink a legdrágább, világhírű
kozmetikai cégek készítményeivel is felveszik a versenyt. Ha
úgy tetszik, ez egy elérhető luxus.
Mind a kezelések, mind a víz
része annak, hogy megújulva,

is – és sorolhatnánk, szakmai felügyelet mellett már sok fiatalabb
vendégünk kezdődő vagy krónikus panaszát is hatékonyan enyhítette. Ezek javítják a keringést a
hajszálerekben, a sejtek jóval
több oxigént tudnak felvenni, így
egy sportsérülés is gyorsabban
gyógyul, és a hétköznapi megpróbáltatások is könnyebben viselhetők. Nemcsak a hölgyeknek, de az
uraknak is jó hír: a víz kéntartalma a külsőre is jó hatást gyakorol.
A bőr, a köröm és a haj egészséges
megújulásához elengedhetetlen.

testben és lélekben felfrissülve
érezzék magukat vendégeink.
Ha összegezni kéne: erre tényleg mindenkinek szüksége van.
Érkezzen bárhonnan, tárt karokkal várjuk, szakértelemmel, elhivatottan, és várólista nélkül nyújtjuk
mindenki
számára
a
legmegfelelőbb kezelést.

AMIT NEM MINDENKI TUD, VISZONT
MINDENKINEK JÁR…
Az OEP által finanszírozott kezelések évente 2 alkalommal vehetők igénybe, alkalmanként 3x15 darab kezelés és 1x15 darab alap
fürdőbelépő formájában (kivétel a gyógytorna és az elektroterápia,
melyek kezelésszáma maximum 10 darab lehet alkalmanként).
Az orvosi vény és a kezelőlapok a kiállításától számított 28
napon belül meg kell kezdeni a gyógyfürdő kezelést, mely a megkezdéstől számított 56 napig használható fel (kivétel a gyógytorna
és az elektroterápia, melyek a megkezdéstől számított 28 napig
használhatók fel). A kezelések lejárta után a betegnek a kezelőlappal együtt kontrollvizsgálatra kell jelentkezni a kezeléseket felíró
orvosnál, hogy szükség esetén a következő kúrát is megkezdhesse.
– Nem lehet elégszer hangsúlyozni, néha már klisé, de így van:
„ép testben ép lélek” lakik – kezdi
Terézia.
– Ez egy nagyon jó kiindulópont. De konkrétan kinek ajánlaná leginkább a rekreációs zónát?
– Mindenképpen annak, aki
szeretne megszabadulni a stressztől, aki egy olyan nyugalmi állapotba szeretne kerülni, amiből
később is töltekezhet, felfrissülhet, és visszakaphatja boldog énjét.
– Hogyan tudjuk a Zalakarosi

melyről a vendég nem is tud. (Deformitás a gerincen, vagy a csípőben, fennállhat keringési probléma.) Célunk pedig elsődlegesen és
mindenek felett az, hogy jó közérzetet biztosítva, javítsunk a
panaszokon.
– Apropó javít… Mit tud javítani a víz és a kezelések?
– A kopásos ízületi bántalmakon a kén nagyban tud segíteni,
hiszen ezek kiváltó oka, hogy az
ízületek kénsavtartalma csökken.
Tudni kell, a mi vizünk kénes. Ez a
csodálatos anyag nem csak bőrön

Ajánlatunk kiállta az idő próbáját. Több, mint 50 éve hangsúlyozzuk: „titkunk a vizünk” és
„meríts erőt a természet csodájából”!
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AZ EGÉSZSÉG
VILÁGNAPJÁN

Jótékonysági bál

Idén ünnepli fennállásának 30.
évfordulóját az Egészséges Városok szövetsége, melynek magyar
nyelvű szövetségében városunk
is aktív szerepet vállal.
Az egészséges városok program
35 európai várossal indult, ám rövid
idő alatt világméretű mozgalommá
nőtte ki magát. Jelenleg az európai
régióban 30 nemzeti hálózat tagjaként több mint 1400 város része a
programnak. Hazai viszonylatban 21
tagvárossal rendelkezik a szövetség.
Nem csupán az Egészséges Városok, de az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is kerek évfordulót ül idén, hiszen idén 70 éve
alakult, azzal az alapelvvel, hogy
minden embernek joga van a számára elérhető legmagasabb szintű
egészségi szinthez.
Április 7-én ünnepeljük ehhez
kapcsolódóan az Egészség Világnapját, mely ezúttal az univerzális
egészségügyi lefedettség szükségességét állítja reflektorfénybe. Ennek lényege, hogy mindenki számára elérhető legyen a megfelelő
minőségű egészségügyi ellátás
anélkül, hogy ez teljesíthetetlen
anyagi terhet jelentene számára.
Sajnos, jelenleg a világ lakosságának legalább fele nem jut hozzá
alapvető egészségügyi ellátáshoz,
majdnem 100 millió ember mélyszegénységben él. A világnap rájuk
kívánja felhívni a figyelmet.

A FEGYVERNEKI ÁRVÁKAT SEGÍTETTÉK

A MÓRA-ISKOLA
VERSENYEREDMÉNYEI
„Ismerem a technikai környezetemet” – Technika,életvitel és gyakorlat megyei tanulmányi verseny:
Szabó Benjámin Tamás – 6. osztályos
tanuló 1. helyezés. Péntek Zsombor
8. osztályos tanuló 2. helyezés. Felkészítő tanár: Gubricza János.
Országos történelem tanulmányi verseny megyei forduló eredménye: Horváth Kornél 7.osztályos
tanuló 9. helyezés. Felkészítő tanár:
Bocskor Tünde.
XIV. Gergely-napi művészeti
fesztivál Gyenesdiás: Népdaléneklés kategóriában ezüst minősítés:
Rügyecske csoport – Angler Lili és
Molnár Sára 6. osztályos tanulók.
Ezüst minősítés: Borostyán csoport
– Csécs Flóra és Richter Vanessza 6.
osztályos tanulók. Ezüst minősítés:
Rózsaszál csoport – Mátyus Anna
és Pozsgai Nikolett 7. osztályos tanulók. Ezüst minősítés: Piros tulipán
csoport – Lakner Léna, Márfi Janka
és Nagy Lilla 7. osztályos tanulók.
Felkészítő tanár: Biczó Henriett.

Több mint kétszázan vettek
részt, sokan támogatói jeggyel
vagy tombola felajánlással segítették azt a jótékonysági bált,
mely a Fegyverneken karácsonykor árván maradt kisgyermekek
életét szerette volna könnyebbé
tenni.
A bál bevételét ugyanis nekik
ajánlották fel. Mint sokan értesülhettek arról a híradásokban, Fegyverneken három, tíz év alatti kisgyermek maradt árván karácsonykor,
akiknek édesanyja valószínűleg
epilepsziás rohamot kapott álmában és ez okozta halálát.
E zöld jeles nap megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i
környezetvédelmi konferencián
kezdeményezték. Ennek hatására
az ENSZ március 22-két nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos
szerepére életünkben. Cél, hogy
óvjuk, védjük környezetünket,
ezen belül a Föld vízkészletét.
2018-ban ennek a napnak a
szlogenje: „ Védd természetesen!”
Bolygónk legégetőbb problémájával a XX. szd.ban csak regionális
szinten foglalkoztak. Mára azon-

A döbbenetes hír mindenkit érzékenyen érintett, és azóta is sokan
szerveznek gyűjtést a gyermekek
számára, hogy mindennapjaikat kicsit könnyebbé tegyék.
A városunkban élők jótékonysági bállal segítettek. A bál ötlete
Horváth Lászlótól származik, aki
zenéjével sok rendezvényen szórakoztat minket. Társával, Lenner Ottóval keresték fel Matyovszky
Zsoltnét, Esztit, a Szülői Munkaközösség elnökét, segítségét kérve a
bál szervezésében.
– Természetesen igent mondtam, az én szívemhez nagyon közel állnak a gyerekek és a segít-

ségre szoruló emberek – árulta el
Matyovszkyné. – Horváth Lászlóék
a bálon teljesen ingyen zenéltek,
ez volt az egyik felajánlás részükről. Sokan vettek támogató jegyet és ajánlottak fel tombola
ajándékot, melyet ezúton is szívből köszönünk. A bál teljes bevételét a kisgyermekeknek ajánljuk
fel és személyesen visszük el hozzájuk. A bálból származó bevételt
növelni fogja, hogy az óvodában
és a bölcsődében is még folynak
az adománygyűjtések. Köszönöm
mindenkinek az emberséget, a
szeretetet, az adakozást ezúton
is.

A Víz Világnapja
ban már nem csupán a víz tisztasága a globális kérdés. Árvizek, aszályok, vízszennyezés károsítják a
növényeket, talajt, folyókat, tava-

kat. A megoldást maga a természet
kínálja. A zöld infrastruktúra térhódítása azért fontos, mert több
probléma egyidejű kezelésére is lehetőséget nyújt. Új erdőket
kell telepíteni, vissza kell
kapcsolni a folyókat az árterekhez, helyre kell állítani
a vizes élőhelyeket, hiszen
csak ezek tartják egyensúlyban a víz körforgását,
javítva az emberiség egészségét, életlehetőségét.
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Bepótolta a tél – talán jobban
is, mint kértük volna –, amit decemberben és januárban „kihagyott”.
A Tourinform-iroda munkatársai
és a város sportszervezője azonnal
reagáltak a helyzetre, és két hétvégén is meghirdették a téli sportok
hétvégéjét. Kiváló hóviszonyok mellett élvezhették gyerekek és felnőttek a szánkózást, hógolyózást, síe-

2018. március 22.

Havas játékok
TÉLI VIDÁMSÁG A PARKERDŐBEN
lést. Mindkét hétvégén Hütte-party
is színesítette a programokat, DJ
Attee remek zenét szolgáltatott, a
fiatalokat forró tea, az idősebbek

forralt bor várta, aki fázott, tábortűznél melegedhetett, aki pedig
versenyhangulatra vágyott, szánkó
és hóember építő versenyen vehe-

tett részt, vagy a felnőtt-gyermek
hócsatában melegedhetett ki. Igazi
téli vidámság uralta a parkerdőt
ezekben a napokban.

ASZTALITENISZ: EGYÉNI
ÉS PÁROS VERSENYEK ZAJLOTTAK
A régi időket idéző hangulat
és tömeg volt az idei amatőr
asztalitenisz versenyen, melyen
felnőttek és gyerekek egyéniben
és párosban versenyeztek az általános iskola tornatermében.
Ahogy látszott is: a gyerekek
körében az asztalitenisz egyre nagyobb népszerűségnek örvend, köszönhetően többek között az iskola aulájában elhelyezett pingpong
asztaloknak, melyeken a gyerekek
a szünetekben játszhatnak, gyakorolhatnak.
Stégli János sportszervező sze-

rint ez reményt adhat arra is, hogy
a sakk utánpótlás beindítása után
rövidesen az asztalitenisz sportágban is elkezdődik az utánpótlás
nevelés.
Addig azonban maradnak a
spontán játékok, illetve a közelmúlthoz hasonló módon megrendezett házi versenyek. A legutóbbi
verseny eredményei:
Alsó tagozat: 1. Horváth Benjamin, 2. Gergely Norbert, 3. Lakner
Gellért. Felső tagozat: 1. Vékony
Bence, 2. Balogh Levente, 3. Stampf
Marcell. Felnőttek: 1. Nagy János, 2.
Gergely Norbert, 3. Farkas Vilmos.

Tour de Zalakaros
MÁR NEVEZHETNEK A BRINGÁSOK
Már lehet nevezni városunk legnagyobb kerékpáros rendezvényére, a Mapei Tour de Zalakarosra.
A sporteseményt az idei évben a Teker Sportiroda szervezi, a
távok az eddigiekhez hasonlóan 60, illetve 137 kilométeresek.
Kis-Balaton körüli bringatúrára invitálják a családosokat, illetve
azokat, akik egyszerűen csak tekerni és a tájban gyönyörködni
szeretnének.
Az elmúlt év hatalmas sikerén felbuzdulva most is lesz céges
csapatverseny, a Szabadics Ride Company Challenge, mely remélhetőleg mind több karosi céget is versenyzésre csábít.
A Tour de Zalakarost június 15. és 17. között rendezik, az előnevezésekre online lehetőségük van a bringásoknak a www.
tourdezalakaros.hu oldalon.
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LOMTALANÍTÁS
2018. ÁPRILIS 13-ÁN, PÉNTEKEN
A VIRIDIS-PANNONIA NONPROFIT
KFT. ÉRTESÍTI A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A 2018. ÉVI TAVASZI
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ AZ ALÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK: HÁZTARTÁSI
LOM GYŰJTÉSI NAPJA: 2018. ÁPRILIS
13. (PÉNTEK)

rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési
törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot (pl:
hűtőszekrény, televízió), illetve veszélyes

kai hulladék, valamint az autógumi
gyűjtés rendje!

A háztartásban keletkezett lomot a
lomtalanítás napján reggel 7 óráig, az
ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat
nem akadályozó módon kell kihelyezni,
hogy a célgépek és a dolgozók könnyen
meg tudják közelíteni.

hulladékot (pl: festék, gyógyszer, ólomakkumulátor, vegyszer)!

hrsz.) biztosítja az elektronikai hulladék (TV, hűtő, háztartási kisgépek),
valamint háztartásonként évente 5
db személyautó gumi átvételét.
A hulladékudvar nyitva tartása: Hétfőtől Péntekig 08:00 – 14:30 óra

Kérjük, hogy a kisebb méretű lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelőzése érdekében!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy
lomhulladékot kizárólag attól az
ingatlantól áll módunkban elszállítani, amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékelszállítást nem szünetelteti.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
lomtalanítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a
lomhulladékot egy helyről csak egy
alkalommal szállít el.

Az idei évtől változik az elektroni-

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az idei évtől az ingatlanhasználók részére a zalamerenyei hulladékudvarban (8747 Zalamerenye, 0112/2.

A hulladékudvarban az ingatlanhasználók egész évben, térítésmentesen leadhatják az elektronikai hulladékot és a
személyautó gumit.
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag
ép, nem kifosztott elektronikai hulladékot áll módunkban átvenni!

12

CSALÁDI
NYÚLKERGETŐ
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OSTERNFEST

MÁJUSKÖSZÖNTŐ
CSALÁDI NAPOK

31. MÄRZ – 1. APRIL 2018.

(2018. április 28-29-30.)
Helyszín: Gyógyfürdő tér

Március 31. (szombat)
14:00–23.00: Kézműves Kirakodóvásár és Borházak kitelepülése
14.00–18.00: Állatsimogató
16.00: Brumi Bandi Band koncert
17.00: Családi tojáskvíz
17.00–23.00: Húsvéti retro disco Dj.
Atteeval

31. März(Samstag)
14.00–23.00: Handwerkermarkt
und Weinhäuser
14.00–18.00: Streichel Zoo
16.00: Kinder-Konzert „Brumi
Bandi Band”
17.00: Familien Ei-Quiz
17.00–23.00: Retro Disco mit Dj.
Attee

Április 1. (vasárnap)
14.00–23.00: Kézműves Kirakodóvásár és Borházak kitelepülése
14.00–18.00: Állatsimogató
16.00: Rügyecske Tánccsoport fellépése
16.30: Tojásos ügyességi vetélkedők
17.00: Tojáskeresés
17.00–23.00: Húsvéti retro disco Dj.
Atteeval

1. April(Sonntag)
14.00–23.00: Handwerkermarkt
und Weinhäuser
14.00–18.00: Streichelzoo
16.00: Auftritt von den Tanzgruppe „Rügyecske”
16.30: Geschicklichkeitsspiel mit Ei
17.00: Ei-Suchen
17.00–23:00: Retro Disco mit Dj.
Attee

Április 28. (szombat)
14.00–23.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése 15.00–
19.00: Hagyományőrző Faműves bemutató és interaktív foglalkozás
17.00: Swans Tánciskola mazsorett
csoportjának bemutatója 17.00–
23.00: Retro Disco DJ Attee-val
Április 29. (vasárnap)
14.00–23.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése
15.30–17.00: Tűzoltó és rendőrbemutató 17.00: Karos Fúvós Együttes fellépése 17.00–23.00: Retro
Disco DJ Attee-val
Április 30. (hétfő)
14.00–23.00: Kézműves kirakodóvásár és borházak kitelepülése 16.00–
18.00: Balaton-felvidéki Nemzeti
Park kézműves foglalkozás 18.00:
Májusfaállítás – Zöld-Ág 17.00–23.00:
Retro Disco DJ Attee-val

2018. MÁRCIUS 31–ÁPRILIS 1.

A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdő téren kirakodóvásár, kézművesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket!
A programokra a belépés ingyenes!
A szervezők a programváltoztatás
jogát fenntartják!
Szervező: Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.
+36 93 340 421

Handwerkermarkt, Handwerkeraufführungen und Weinhäuser
sind im Programm!
Das Recht auf Programmänderung ist vorbehalten!
Die Programme werden vom
„Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft“ organisiert.
Tel.: +36 93 340 421

A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdő téren kirakodóvásár, kézművesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket!
A programokra a belépés ingyenes! A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Szervező: Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft. +36 93 340 421
www.zalakaros.hu

MAIBEGRÜSSUNG
(28-29-30. März 2018)
Schauplatz: Gyógyfürdő Platz

28. April (Samstag)
14.00–23.00: Handwerkermarkt
und Weinhäuser 15.00–19.00:
Schnitzkunst – Kreatives Handwerk für Kindern 17.00: Swans
Majorettengruppe 17.00–23.00:
Retro Disco mit DJ Attee
29. April (Sonntag)
14.00–23.00: Handwerkermarkt
und Weinhäuser 15.30–17.30: Feuerwerker und Polizei Vorführung
17.00: Blazkapelle Zalakaros 17.00–
23.00: Retro Disco mit DJ Attee
30. April (Montag)
14.00–23.00: Handwerkermarkt
und Weinhäuser 16.00–18.00: Nationalpark Balaton-felvidéki – Kreatives Handwerk für Kindern 18.00:
Maibaum-Aufstellung 17.00–23.00:
Retro Disco mit DJ Attee
Handwerkermarkt, Handwerkeraufführungen und Weinhäuser
sind am Samstag, Sonntag und
Montag im Programm!
Das Recht auf Programmänderung ist vorbehalten!
Die Programme werden vom „Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft“
organisiert.
Tel.: +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

