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Szélviharral, zivatarral, felhőszakadással dacolva tették meg
az idei Tour de Zalakaros távjainak kilométereit a bringások.
A három napos rendezvény
„nulladik” napján, egy horvát-magyar interreg pályázatnak
köszönhetően Zalakaros-Krizevci
között tették meg – még ragyogó időben – a kilométereket a
kerékpárosok, szombaton a Szabadics Ride Company céges kerékpáros futamai zajlottak, a
nagy érdeklődésre tekintettel
három szakaszban.
A futam utolsó csapatai már
mostoha körülmények között tekertek, a vihar lecsapott a Kis-Balaton környékére és alaposan eláztatta a csapatok tagjait.
A vasárnapi nap Kis-Balaton családi túrája előtt sem hagyott alább az
esőzés, és ez bizony sok kisgyermekes kedvét – érthetően – visszavetette. A túra azonban így is nagy sikerrel
zajlott. A 60 és 137 kilométeres futamokon pedig az elhivatott bringások
között fel sem merült az indulás lemondása. Tekertek bizony esőben,
sárban, plusz kilométereket is beletéve a távba, ugyanis a lezúduló sárlavi-

Viharos versengés
LEZAJLOTTAK A TOUR DE ZALAKAROS FUTAMAI

na veszélyessége miatt az utolsó pillanatban módosítaniuk kellett a
szervezőknek a távok útvonalát.

A biztonság azonban mindennél fontosabb, és a rugalmas szervezésnek köszönhetően komoly

sérülések nélkül ért célba minden
résztvevő.
(Folytatás a 11. oldalon.)

Magas részvételi arány, kormánypárti győzelem
A SZÁMOK TÜKRÉBEN – EP-VÁLASZTÁS UTÁN
Városunkban 47,7 %-os részvételi arány mellett zajlott le az
Európai Unió parlamenti képviselőinek választása. A magas részvételi arány jellemezte a szavazást, és az országos eredményeknek
megfelelően városunkban is a Fidesz-KDNP listája nyerte el a szavazatok többségét.
AZ EREDMÉNYEK AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKULTAK:
FIDESZ–KDNP........................................56,78 százalék – 532
DK..............................................................18,46 százalék – 173
MOMENTUM............................................. 6,94 százalék – 65
MSZP–PÁRBESZÉD.................................. 5,66 százalék – 53
JOBBIK......................................................... 4,59 százalék – 43
MI HAZÁNK............................................... 3,74 százalék – 35
MKKP........................................................... 2,56 százalék – 24
LMP................................................................ 1,28 százalék – 12
MUNKÁSPÁRT............................................ 0,00 százalék – 0
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Novák Ferenc polgármester úgy értékelte: a városban magas arányú
részvétellel zajlott a választás.

– Szeretném megköszönni az állampolgárok részvételét, bízom
abban, hogy a település sorsát közvetlenül meghatározó helyhatósági választáson is nagy arányú lesz a részvétel, a település érdekeit
maximálisan figyelembe vevő szavazatokkal. Köszönettel tartozunk
a választásban közreműködők munkájáért, helytállásáért is – fogalmazott a polgármester.
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Településünk az 1995. évben csatlakozott először a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, 2002. évben a városok kategóriában I.
helyezést, majd 2003. évben az Entente Florale európai versenyen
ezüstminősítést szerzett, azóta is számos elismerés birtokosa. Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozott a megmérettetéshez.
A zsűri a közeljövőben fogja személyesen értékelni településünket.
Kérünk mindenkit, hogy szíveskedjen ingatlanát rendbe tenni, megszépíteni, hogy Zalakaros ismét sikeresen és eredményesen szerepelhessen a versenyen, lakosaink és vendégeink pedig
szép, virágos, rendezett környezetben élhessenek, pihenhessenek!
Köszönettel:
Novák Ferenc s.k.
polgármester

TISZTELT
SZÁLLÁSADÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalakaros város önkormányzati
adóhatósága 2019. július 1-től megkezdi a szálláshely-szolgáltatói
tevékenységgel, az idegenforgalmi adóval, valamint vendégkönyvvel
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, melynek
keretében 8-20 óra között helyszíni ellenőrzéseket végzünk.
Kérjük, tekintsék át irataikat és gyakorlatukat annak érdekében,
hogy a folytatott tevékenységük megfeleljen a jogszabályi kötelezettségeknek.
FONTOS:
A szállásadó a tevékenységét akkor folytathatja, ha az illetékes
jegyző hatósági nyilvántartásba vette. A szállásadó köteles e célra
rendszeresített vendégkönyvet vezetni, melyet a használatbavétel
előtt a jegyző hitelesít. A vendégkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
– a vendég neve, születési helye és ideje – nagyon fontos, ugyanis
a 18 év alattiakat csak abban az esetben tudjuk mentesíteni az IFA alól
– a vendég lakcíme, személyi igazolvány száma, a külföldi vendég
útlevelének a száma, határátlépés helye,
– a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja.
Az ellenőrzést, adatgyűjtési ellenőrzést végző kollégáink a jegyző
által kibocsátott megbízó levéllel rendelkeznek, az ellenőrzés megkezdése előtt kötelesek magukat igazolni. Az adóellenőr az ellenőrzés során a szükséges helyiségekbe (lakásba) beléphet, iratokat,
munkafolyamatokat vizsgálhat meg, próbavásárlást végezhet. Az
adózótól, az adó beszedésére kötelezettől, képviselőjétől, alkalmazottjától felvilágosítást, más személyektől nyilatkozatot kérhet.
Tisztázhatja az adóköteles tevékenységben résztvevők személyazonosságát, részvételük jogcímét.
Az idegenforgalmi adó Zalakaros város egyik legjelentősebb fejlesztési forrása, melynek minden forintjához további 1 forint állami
támogatásban részesülünk. Kérjük ezért, hogy az ellenőrzések során szíveskedjenek kollégáinkkal együttműködni! Célunk nem a
büntetés, hanem a figyelemfelhívás az esetlegesen feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetésére, az adózási morál javítása, a város
fejlesztési forrásainak növelése.
Zalakaros, 2019. június 12.
Szabóné Dr. Csányi Marianna sk.
jegyző

Horváthné Juhász Barbara sk.
pénzügyi osztályvezető

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL
2019. július 1-jétől – dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos 2019. január
2-án történt felmondása miatt – a háziorvosi praxis működtetési feladata Zalakaros Város Önkormányzatának kötelessége, mert a jogszabályok csak fél évig kötelezik a helyettesítésre a felmondó háziorvost. A praxisjog tulajdonosa még nem értékesítette a praxisjogát,
ezért július 1-jétől az önkormányzat kötelessége, hogy az értékesítésig gondoskodjon a helyettesítésről (az értékesítésre a felmondástól
számított egy évig joga a van háziorvosnak). Ennek megfelelően pályázati felhívás került kiírásra a helyettesítés biztosítása érdekében,
melyre határidőre nem érkezett be érvényes pályázat, így az eredménytelennek lett nyilvánítva.
Dr. Tarnai Zsuzsanna maximum
2019. augusztus 31-ig vállalta a helyettesítést, akkor is a havi NEAK
finanszírozási összeg feletti 900
ezer majd 450 ezer Ft/hó plusz
önkormányzati támogatás biztosítása mellett és egyéb olyan feltételekkel, melyet a törvényi előírások
teljes betartásával nem tudott volna az önkormányzat biztosítani,
ezért azt elutasította.
Az önkormányzatnak döntéseket kellett meghoznia, mivel törvény is és a lakossággal szembeni
felelőssége is erre kötelezi, hogy a
szerződés megszűnése miatt a folyamatos orvosi ellátást, mely
mindannyiunk érdeke, biztosítani
lehessen, ellenkező esetben a város
orvos és orvosi ellátás nélkül maradt volna.
A praxis betöltésére kiírt felhívásra egy pályázat érkezett dr. Fisseha Birhane részéről, amelyet a
képviselő-testület többsége, hogy
legyen Zalakaroson orvos, támogatott, így Tarnai doktornő vele köthet szerződést a praxisjog értékesí-

tésére, melyet ő térítésmentesen
kapott meg.
A doktor úr a doktornővel történő megegyezést követően kezdhet praktizálni, az egyezség létrejötte után, vagy a határidő
leteltével, várhatóan november, de
legkésőbb január hónapban. Addig
a teendők ellátására dr. Asnake Alemayehu palini háziorvost kérte fel
a testület, aki ezt elvállalta 4 hónapos időtartamra, október 31-ig, november hónaptól az új háziorvos is
helyettesíthet, ha az ő felmondási
ideje lejárt, az egészségbiztosítási
szerv (Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő) által biztosított finanszírozási összeg fejében, külön önkormányzati támogatási igény nélkül.
(A doktornő 2019. december 31ig rendelkezik a praxis felett, ezt
követően az térítésmentesen az
önkormányzat tulajdonába kerül).
A helyettesítési időszakban a
táblázat szerinti rendelési időben
várják a betegeket.
Városháza infó

TÁJÉKOZTATÁS
Zalakaros városban a háziorvos rendelési ideje módosul
2019. július 1-jétől:
RENDEL:
Dr. Asnake Alemayehu (Palin-Újudvar háziorvosa),
mint helyettesítő háziorvos
Rendelési idő:
(Zalakaros, Fő u. 6. szám alatt)
hétfő:................................................................... 13.00–15.30
kedd:...................július 1-től augusztus 31-ig: 13.00–15.30
szeptember 1-től október 31-ig: 8.00–12.00
szerda:................................................................. 13.00–15.30
csütörtök:............................................................ 13.00–15.30
péntek:................................................................. 13.00–15.00
Telefonos elérhetőségek:
Palini rendelő: 93/311-235
Dr. Asnake Alemayehu: 30/283-7924
Virthné Szabó Katalin asszisztens: 30/973-3238
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Hitelesség, szeretet,
igényesség
A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
Emlékdiplomák átadásával tisztelték meg a városunkban legrégebb óta diplomát szerzett pedagógusokat május 31-én, a pedagógusnak alkalmából rendezett bensőséges ünnepségen.
Novák Ferenc polgármester Béli
Józsefné részére rubin diplomát
adott át, ami a 70 éve megszerzett
oklevélre emlékezteti a tanítónőt.
Varga Attila gyémántdiplomát vehetett át, 60 éves pedagógus múltja tiszteletére.
Mindezek mellett a polgármester gratulált a Móra-iskolát vezető
Grófné Csatos Andreának, aki éppen 30 esztendeje szerezte meg
diplomáját.
Köszöntő beszédében Novák
Ferenc úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy nem a körülmények,
hanem maga az ember határozza
meg a nevelés nívóját, a hiteles
pedagógusok óriási hatást gyakorolnak a felnövekvő nemzedékre.
– Önök példát mutattak arra,
hogy a hitelesség mellett a szeretet a másik fontos fundamentum,
amelyre építhettünk. Nevelőmunkájuk eredményességéhez szükség volt hivatástudatra, az együttműködés készségére, igényességre,
és nem utolsó sorban a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásra is – hangsúlyozta.
Az emlékdiplomás pedagógusok munkájával kapcsolatban kiemelte: hatalmas tisztelet illeti őket
azért, hogy fél évszázad tanulói
számára biztosították mindazt a
példát és tudást, amivel elindulhattak egy önálló és felelősségteljes élet felé.
Az, hogy megtalálták
helyüket a világban,
nekik köszönhető, és
annak, hogy az oktatás mellett személyes
tanácsokkal is segítették a fiatalok döntéseit, életét.
– Önök példák! Ezt
a példamutatást is
megköszönöm, amelyet a fiatalabb pedagógus generációknak
is adtak. Egész életünk során ilyen pedagógusokat keresünk.
Önök meg tudták mutatni, hogy igenis lehet sok évtizeden keresztül egy munkát
végezni, hiszen ennek

komoly nyomai vannak, mégpedig
a tanítványok maguk.
Novák Ferenc arról is szólt, hogy
óriási felelősség van a szívvel-lélekkel
tevékenykedő óvónőkön, tanítókon,
tanárokon, hiszen a jövő generációjának tudása, helytállása múlt rajtuk.
A mindennapok egyre növekvő felelősségét csak azok voltak képesek
vállalni, akik igaz elhivatottsággal és
alázattal viseltettek pályájuk iránt.
Pedagógusnak lenni, gyerekekkel
foglalkozni semmi mással össze nem
hasonlítható, teljes embert igénylő
hivatás. Itt súlya van egy szónak, egy
mosolynak, egy simogatásnak, s egy
összeráncolt szemöldöknek. Az óvó
nénik, gondozó nénik igyekeznek a
világ szebbé tételén, ahol a legfontosabb: a gyerekek között. Hol mesevárat építenek mosolyból, szép
szavakból, hol almaágat rajzolnak;
szívvel–lélekkel ott vannak gyermekeinkkel, velük együtt élnek, bizakodva szemlélik őket és elmondják
mi helyes, mi helytelen.
A méltató szavak után a polgármester virággal köszönte meg a
pedagógusok munkáját. A Szülői
Munkaközösség nevében Matyovszky Zsoltné, a munkaközösség
vezetője mondott köszönetet a
gyerekek körében végzett pedagógusi munkáért, majd a gyerekek
műsorral és virággal kedveskedtek.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM
ZALAKAROS VÁROS HÉSZ MÓDOSÍTÁS
Tájékoztatom a lakosságot és a partnereket, hogy Zalakaros
Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 39/2019. (II.07) számú és a 121/2019. (IV.25.) számú határozataiban döntött arról,
hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek – helyi
építési szabályának és szabályozási tervének (továbbiakban:
HÉSZ) és településszerkezeti tervének - módosítását az alábbiak
szerint:
A 39/2019. (II. 07) számú önkormányzati határozat alapján a HÉSZ
normatív előírásai kerülnek módosításra.
Előterjesztés teljes anyaga a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/
kepviselotestuleti-ulesek/433 Előterjesztés HÉSZ mód Normatív előírások törlése 1_2018 szabtervről alatt letölthető.
A 121/2019. (IV.25.) számú határozat az alábbi területek módosítását érinti:
1.) Zalakaros Gyógyfürdő 264/18 hrsz-ú telkén a Vi-4 övezet törlése
2.) A Gyógyfürdő téri parkoló déli útszakasza mentén szabályozási vonal törlése,
3.) Felsőhegy idegenforgalmi funkció létesítése,
4.) Berkenye köz 471 és 478 hrsz.-ú telkeket érintő út szabályozás
módosítása,
5.) Zalakaros Őzgida-Zalagyöngye utca közötti 548-555 hrsz-ú
telkek rendezése, útszabályozás törlése,
8.) Zalakaros, 1437 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolás módosítása,
9.) Zalakaros 061/9-061/14 hrsz.-ú telkeket érintő út szabályozás
törlése.
Az előterjesztés teljes anyaga a https://onkormanyzat.zalakaros.
hu/kepviselotestuleti-ulesek/444 a 2019 HÉSZ mód indítás kérelmekre Előterjesztés alatt található.
A tervek módosításának véleményezését a 314/2012. (XI. 08.)
Kormányrendelet (Továbbiakban: kormányrendelet) és Zalakaros
Város Önkormányzat településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi
egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (III. 10.) számú rendelete
előírása alapján kívánja megvalósítani.
A tervezett módosításokkal kapcsolatban
2019. július 5-én (pénteken) 14.00 órakor
Lakossági fórumot tartunk a CIVIL HÁZ közösségi helyiségében.
(8749 Zalakaros, Hegyalja út 40.)
Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot!
Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag
a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.
Kérjük a partnereket, hogy a tervjavaslatokkal kapcsolatos esetleges észrevételeket írásos formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészének címezve (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) vagy elektronikusan a foepitesz@zalakaros.hu email. címre juttassák el.
Véleményezési határidő: 2019. július 13.
Zalakaros 2019. június 20.
Novák Ferenc sk.
Zalakaros Város polgármestere
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Innovatív városmarketing
HÁROM ZALAKAROSI KAMPÁNY IS GYÉMÁNT DÍJAS
A példaértékű zalakarosi városmarketing tevékenység a vendégéjszakák rekordszámú alakulásában is érzékelhető volt 2018-ban, a kiváló munkát pedig most újabb országos díjakkal ismerték el. A Magyar Marketing Szövetség 2019. évi budapesti Országos
Városmarketing Díjátadóján három gyémánt díjat vehetett át Kovács
Szabolcs, a marketingkampányok ötletgazdája és kidolgozója.
Az elismert szakemberekből álló
zsűri, a pályamunkákat a kreativitás
mellett a szakszerű megvalósítás, a
kitűzött célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő hatékonyság
szempontjai alapján értékelte. A
szakemberek külön kiemelték a zalakarosi kampányok kreativitását és
újszerűségét. A pályázatban három
kommunikációs kampányt és azok
elért eredményit mutatta be az
ügyvezető. A „Zalakaros Go Wild”
kampány és az „Érzékek Útján” interaktív élménytúra külső kommunikációs, a „Karos Insider” program
pedig belső kommunikációs megoldás kategóriákban vívták ki a rangos szakmai díjakat.
– A 2018-as kampányokkal
jócskán kiléptünk a komfortzónánkból. A „Zalakaros Go Wild”
program keretében kerestük Magyarország első wild food ételét,
de az eredetileg vadgasztronómiai szlogent más területekre is átemeltük és „Vadulj meg velünk”
gerilla üzenetként használtuk a
kommunikációban.

ták be a desztináció egy-egy rejtett kincsét, amit aztán külső
kommunikációban is alkalmaztunk. A kampány elsősorban a
viralitásra épített, a videók nagyon jó teljesítettek, a generált
elérések és aktivitási arányszá-

A „Go Wild” is gyémántdíjas: Bai Tamás és Balogh Gábor séfek Kovács
Szabolccsal a wild food díjátadón
Ez egy merészebb kísérlet volt
és bejött, a program több milliós
elérést generált Zalakaros számára, a wild food pedig önálló
gasztronómiai kategóriává vált, a
zalakarosi gŐZgombóc több fesztiválra is meghívást kapott, erősítve a város imázsát.
A Karos Insider vlogger pályázatban a zalakarosiak mutathat-

mok kimagaslóak voltak.
Az „Érzékek útján” – interaktív
élménytúra különlegessége, hogy
az attrakciók mellett az érzékszerveinket is játékba hozza, így valódi
élményláncként mutatja be Zalakarost és térségét. Az élménytúra titkos tippekkel, kedvezményekkel,
érdekes információkkal és kvíz kérdésekkel segíti a minőségi idő eltöl-

tését. A túra tesztelésében Harsányi
Levente és gyermekei is besegítettek, élménybeszámolóikat és videóikat óriási érdeklődés övezte. – foglalta össze a kampányokat Kovács
Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője.
Mint arról az országos médiumok már beszámoltak, Zalakaros
turizmusa történelmi sikereket ért
el 2018-ban. A fürdővárosban mind
a kereskedelmi, mind a magánszálláshelyeken realizált vendégéjszakák száma jelentős növekedést mutatott a tavalyi évben. A közel 740
ezer összesített vendégéjszaka
szám 17 %-os növekményt jelentett előző évhez viszonyítva, ami
kimagasló eredmény, hiszen mind
az országos mind a régiós növekedés mértékének többszöröse volt.
A Zalakarosi Fürdő is kiemelkedő
üzleti évet zárt, a látogatók száma
5 százalékos növekedéssel meghaladta a 650 ezret.
A fürdőváros belföldi, kereskedelmi vendégéjszakáit tekintve a
legnépszerűbb település volt a Balaton régióban 2018-ban.
– Az országos díjak mindig
fontos visszaigazolások, de az igazi siker az összefogás, a közös
munka, köszönet érte mindenkinek, aki részt vett benne. Hajrá
Zalakaros! – tette hozzá Kovács
Szabolcs.

Bike roll és erdei gombás rakott laskatészta
KIHIRDETTÉK A RECEPTVERSENY GYŐZTESEIT
Lezárult az Élménnyel teli ízek Zalakaroson receptverseny, melynek eredményhirdetésére és az ezzel egybekötött díjátadásra a
Hotel Karos SPA-ban került sor. A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. által indított receptverseny ez évben a Zalakaros Go Bike tematika köré épült. A versengésben ezúttal éttermek, bisztrók és
gasztro-műhelyek is nevezhettek mind a bike food, mind a fürdőváros kedvenc tésztaétele kategóriában.
A felhívásra több mint 50 recept érkezett, a legjobbakat séfekből álló zsűri választotta ki.
Az ország első bike food étele
a „bike roll – fúziós útravaló” fantázianevet kapott recept lett. A
zöldfűszeres-kukoricás franciapalacsinta, karamellizált tépett sertéstarja, zalai „salsa” és őrségi füstölt
gomolya kombinációjával alkotott
finomságot Virág József és a Park

Inn Kitchen csapata álmodta meg
és készítette el. A speciális igényeket kiszolgáló étellel szembeni fő
elvárás volt, hogy legyen innovatív
és energiadús: minőségi szénhidrátokból készüljön, rostokban, fehérjében, vitaminokban legyen gazdag, valamint legyen mobilis: akár
a „nyeregben” is fogyasztható.
A legjobb tésztaételnek az erdei gombás rakott laskatésztát

választották, melyet a Mendan
Hotel szakácscsapata készített.
A díjakat Czirákiné Pakulár Judit turizmusért felelős alpolgármester és Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

ügyvezetője adták át. Az ország
első bike food étele a Tour de
Zalakaros rendezvényén debütált
is, a bringások véleménye szerint
tápláló, könnyen fogyasztható
ételt sikerült alkotni.
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény, valamint Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi környezet
védelméről
és
a
közterületek tisztántartásáról
szóló19/2014. (VI.21.) számú rendelete is rendelkezik az allergén
gyomnövények, valamint a parlagfű elleni védekezés kötelezettségéről.
Magyarországon a leggyakoribb
és legagresszívebb allergén gyomnövény a PARLAGFŰ, amelynek
pollenje káros hatással van az emberi szervezetre, ezért azt még virágzás előtt el kell pusztítani, azonban nem szabad megfeledkeznünk
az egyéb allergén gyomnövényekről sem!
A PARLAGFŰ: A fészkesvirágzatúak családjába tartozó, 20-200 cm
magas, orsógyökerű, felálló szárú,
rendszerint dúsan elágazó, terebélyes gyomnövény. Szára szőrös,
tompán négyélű. Levelei egy-kétszeresen szárnyaltan szeldeltek,
bemetszettek, fonákuk és a levélnyél pelyhesen szőrözött. A porzós
és termős virágok külön fészkekben nyílnak. Az allergiát okozó
nagymennyiségű pollen a hajtások
csúcsán kifejlődő porzós virágzatokban képződik. Sűrű állományban csaknem kizárólag porzós virágok képződnek, míg ritkább
térállásban, tápanyagban gazdag
talajon a termős virágok száma a
nagyobb. A termős fészkek a felső
lomblevelek hónaljában, a porzós
virágzatok alatt találhatók, rendszerint egyvirágúak, ülők.
ÜRÖM: Hazánkban őshonos
nemzetség. Utakon, töltéseken,
gyomállományokban gyakori, de
megtalálható erdőszéleken, cserjésekben is. A fészekvirágzatúak családjába tartozik, legismertebb tagja
a fekete üröm. Virágai kétivarúak,
színük sárga vagy pirosas barna, a
fészekvirágzatok kicsik, tojásdad
alakúak, bugavirágzatot alkotnak.
Kaszálás után nem képes további
virágzásra, de virágzási ideje hos�szú: júliustól októberig tart. Termése: kaszat. Nagyon erősen allergén.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A fekete üröm gyógynövényként teája kiváló étvágyjavító, görcsoldó, idegerősítő hatású, addig a
fekete üröm pollenje az egyik legerősebb allergén: nagyon sok, intenzíven allergizáló pollent enged
szabadon augusztus elejétől, egészen október közepéig.
PÁZSITFŰFÉLÉK: Virágzási időszakuk – a számos fajnak megfelelően – hosszú ideig elhúzódik: áprilistól egészen októberig. Virágzatuk
nagyon változatos – de a családra
jellemző elemi részvirágzat (füzérke vagy kalászka) egységesen jellemzi őket. Jellegzetesen hosszú
szálúak a porzók, a növények szélbeporzásúak,
virágporszemeik
nagy tömegben termelődnek. Termésük szemtermés. A nagyon erős
allergének közé tartoznak. Ide tartoznak a réti perje, angol perje és a
mezőgazdasági szempontból fontos haszonnövényeink legtöbbje

(búza, árpa, rozs, zab, kukorica) is.
LÓROM: Hazánkban nagy fajszámmal előforduló nemzetség, a
keserűfűfélék családjába tartoznak.
Virágaik lehetnek kétivarúak vagy
egyivarú, kétlakiak is, aprók. Májustól augusztusig virágoznak. A virágtakaró lepellevelek zöldes vagy
pirosas szinűek. A bibe ecsetszerű.
Erős allergének közé tartozik.
ÚTIFŰ: A nemzetség az útifűfélék családjának egyetlen hazai
nemzetsége. Több fajuk él, változatos élőhelyeken, csaknem mindenütt előfordulnak. Májustól októberig
virágoznak,
virágaik
kétivarúak, jelentéktelenek, tömött
füzérvirágzatot alkotnak. Kupakkal
nyíló toktermésük van. Ide tartoznak nagy útifű, lándzsás útifű, réti
útifű.
LIBATOPFÉLÉK: Fajokban gazdag, haszon- és gyomnövényeket
egyaránt magába foglaló család.

Egyszerű, zöldes színű virágaik júniustól októberig nyílnak, lehetnek
egyivarú, kétlakiak, vagy kétivarúak
is. Termésük egymagvú, fel nem
nyíló tok.
Csalánfélék: Májustól szeptemberig virágoznak. A virágporszemek a levegőben általában nem
tömeges, de hosszantartó virágzásuk miatt erős az allergenitásuk. A
csalán fontos gyógynövény is, ezért
nem az irtása, hanem a kerülése
javasolt.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
embertársaik, illetve saját egészségük védelme érdekében az ingatlanaik allergén és egyéb gyomnövényektől történő mentesítését
gyomlálással, kaszálással, vagy vegyi védekezéssel végezzék.
Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Zalakaros Város Önkormányzata képviselőtestületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló
19/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelete 36. §
(9) bekezdése alapján:
(9) A kertes mezőgazdasági területen kerítést és közműépítményt elhelyezni az út tengelyétől számított 4 méteren, gazdasági épületet pedig az út tengelyétől számított 8
méteren túl lehet.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a zártkerti ingatlanjaik
utcafronti kerítéseit a rendeletnek megfelelően szíveskedjenek elhelyezni, illetve átépíteni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcafronti
kerítések létesítése, annak átépítése csak településképi bejelentést követően kerülhet sor.
Azon kerítések esetén, melyek településképi
bejelentés nélkül épülnek (épültek), Hivatalunk kötelezési eljárást kezdeményez a tulajdonossal szemben, melynek eredménye bontás, illetve bírság is lehet.
		
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzat
képviselő-testületének a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló
21/2004. (VI.11) rendelete 5. § /2/ bekezdése
alapján

– október 1-től április 30-ig terjedő időszakban 7.00 órától 20.00 óráig
a 4.§. szerinti értékek betartása mellett
folytatható, ezen időszakot meghaladó időtartamban zajkeltéssel járó tevékenység nem
végezhető.
Tekintettel az önkormányzati rendelkezésekre kérjük Önöket, hogy az ingatlanaik
rendbetétele, gyommentesítése során a fenti
időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről és a közterületek tisztántartásáról
szóló 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendelete alapján
Zalakaros város bel- és külterületén, avart
és kerti hulladékot május 1. – szeptember 15.
között a szabadban égetni tilos.

/2/ Robbanómotoros kerti géppel keltett
üzemi zajkeltés

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy pontosításra, kiegészítésre kerültek az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, a zöldterületek ápolásával
kapcsolatos teendőikről rendelkező helyi szabályozások és ezek be nem tartása esetén alkalmazható szankciók.

– május 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszakban – vasárnap és ünnepnapok kivételével – 7.00 órától 13.00 óráig, 15.00 órától
20.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9.00
órától 12.00 óráig,

Zalakaros Város Önkormányzata képviselőtestületének a helyi környezet védelméről és a
közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014.
(VI.21.) önkormányzati rendelete alapján az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni:

KÖZÖS KOCCINTÁS

A magyar bor- és pezsgőkultúra napján közös koccintásra invitálta a város a lakóit, vendégeit a Dísz térre. Novák Ferenc
polgármester köszöntötte a közös fotóra is vállalkozókat, s a
képen is jól látszik, hogy a koccintás vidám hangulatban zajlott,
a finom karosi borok igazán hó hangulatot alapoztak az est további részéhez.

– az ingatlan és az ingatlan előtti járda,
továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról
– az ingatlannal határos nyílt árkok és azok
műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartásáról,
hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és hulladékok eltávolításáról, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosításáról
– a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület, valamint az úttest fölé
nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket
veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő
nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom akadálymentességét és köteles gondoskodni a nyesedék elszállíttatásáról.
Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az
Ingatlantulajdonosokat, hogy ingatlanaik előtti közterületek gondozásáról, a telkükről a
járda, illetve úttest fölé növő ágak levágásáról,
illetve a vízelvezető árkok karbantartásáról
gondoskodni szíveskedjenek.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az, aki a
helyi környezet védelméről és a közterületek
tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott ingatlanhasználó köztisztasággal és közterület tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeit
megszegi, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.		
			
Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatal

A 30 MILLIOMODIK VENDÉGET
KÖSZÖNTÖTTÉK A ZALAKAROSI FÜRDŐBEN
Novák Ferenc polgármester és Cziráki László, a fürdő vezérigazgatója június 11-én kedden üdvözölte az 1965 óta üzemelő Zalakarosi
Fürdő 30 milliomodik vendégét. A szerencsés nyertes egy családi, év
végéig igénybe vehető korlátlan élményfürdő belépőt vehetett át.
Lami Anita és István a legjobbkor léptek be a strandra két pici
gyermekükkel, Andrissal és a kis Istvánnal. A Pest megyei Pencről érkező házaspár elmondta, család nem először jár Zalakaroson, egy
é v b e n
többször is
ellátogatnak a gyerkőcökkel a
fürdővárosba és nagyon bold o g o k ,
hogy megnyerték az
éves korlátan belépőt.
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TANÉVZÁRÓ, BALLAGÁS
Ünnepélyesen lezárták a Móra-iskolában az általános iskolai és
zeneiskolai tanévet, és elballagtak a végzős diákok is az intézményből. A legeredményesebb diákoknak Grófné Csatos Andrea
igazgató és Novák Ferenc polgármester adott át díjakat, jutalmakat, a városi kitüntetés, a Zalakaros Kiváló Tanulója díj büszke
tulajdonosa Balogh Levente lett.

Folklórest
VASTAPSOT KAPTAK A FELLÉPŐK
Városunk táncegyüttesei mutatkoztak be a hagyományos kertmozibeli folklóresten június elején.
A Búzavirág, a Rügyecske, a Zöld Ág, a Karos és a Bottal-fogó táncegyüttesek koreográfiai ezúttal is sikert arattak, ahogyan a csoportokat
kísérő Bojtár népzenei együttes is. A csoportok egész éves munkáját vastapssal hálálta, köszönte meg a közönség.
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Gyermeknap

Közbenjártak a szőlőhegy védőszentjénél
Orbán-napon a hagyományokhoz híven a Felső-hegy bejáratánál
gyűltek össze azok, akik a szőlőhegyek, szőlősgazdák védőszentjének oltalmát kérték.
Novák Ferenc polgármester
borral locsolta körbe Szent Orbán
szobrát, így is védelmet kérve a
termésnek és a gazdáknak, a Dalárda-Vegyeskar bordalokkal szórakoztatta a közönséget, és természetesen meg lehetett kóstolni a
finom karosi borokat is. A szobor-

tól indult az ugyancsak hagyományos Szent Orbán-túra, mely az idei
évben minden eddiginél nagyobb
érdeklődés mellett zajlott. A túrázók egy rövidebb, zalamerenyei
vonalon, és egy hosszú, Orosztonyig tartó útvonalon próbálhatták
ki magukat a nap folyamán.

A fürdőn tartották meg az idei évben is a gyermeknapot,
melyen
rengeteg jó programmal várták a kicsiket és a nagyobbacskákat.
Akik
részt vettek, garantáltan jól szórakoztak, utána pedig
csobbanhattak is a
fürdő medencéiben,
jó kis családi nappá
kerekítve ki a rendezvényt.

ÖNKÉNTES ANGOLTANÁROK
Az USA egyetemeiről 11 fiatal érkezett Zala megyébe, hogy segítség a magyar ifjak angol tanulását. A programban, melyet a Zalai
Falvakért Egyesület koordinál, városunk is részt vesz, ahogy tette ezt
már az elmúlt esztendőben is.
A foglalkozások már elindultak, négy héten átl anyanyelvi tanárral
tökéletesíthetik, csiszolhatják angol tudásukat az önkéntes tanulók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot hirdet szociális étkeztető munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Részmunka idős (4 órás) 11.00–15.00 óra között.
A munkavégzés helye: Zalakaros Város Önkormányzata, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. A munkakörbe tartozó feladatok:
Szociális étkeztetés biztosítása az igénybevevők részére. Ételhordó
edények összegyűjtése, a kész étel ételhordó edényekben történő
kiosztása. Napi kapcsolattartás az étkezést igénybevevőkkel, az ételt
biztosító konyhával és a másik szociális étkeztetővel. A teljes állású
szociális étkeztető helyettesítése. A munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott, előre nem tervezhető, az étkeztetéssel kapcsolatos aktuális feladatok elvégzése.
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a „Munkatörvénykönyvéről szóló” 1992. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– középfokú végzettség
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet
– „B” kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák: empátia,
jó kommunikációs készség, szociális érzékenység
Előny: helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. július 5. 10:00
óráig.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a
Zalakaros Város Önkormányzata
címére történő megküldésével
(8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a munkakör megnevezését: Szociális étkeztető.
• Személyesen: Novák Ferenc
polgármester, Zalakaros Város
Önkormányzata, 8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követően azonnal.
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Zalakaros és Sárvár korábban
kötött stratégiai megállapodásához Bükfürdő is csatlakozott, a
három dunántúli fürdőóriás ös�szefogásából mostantól a vendégek is profitálhatnak. A közös
platformokon történő kommunikáció első elemeként az együttműködés ezúttal “Dunántúli Fürdőtúra” elnevezéssel ölt testet. A
kölcsönös kedvezmény nyújtáson alapuló pontgyűjtő akció a
nyugat-dunántúli régió fürdőkultúrájának népszerűsítését és a
fürdőszakmán belüli vendégközpontú összefogást tűzte ki célul.
A Bükfürdő Thermal & Spa pihenőterében tartott sajtótájékoztatón jelentette be együttműködését a Boros László Attila, a Büki
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója,
Vojtkó Tibor, a Sárvári Gyógyfürdő
Kft. igazgatója, valamint Cziráki
László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
a három fürdővezető a mindennapokban is jó kapcsolatot ápol egymással és fontosnak tartják, hogy
ezzel az összefogással közösen
népszerűsítsék a termálrégiót. A

Dunántúli Fürdőtúra
KÖZÖS KEDVEZMÉNYRENDSZER KAROSON, BÜKÖN ÉS SÁRVÁRON
„Dunántúli Fürdőtúra” névre keresztelt program lényege, hogy ha
a régióban szabadidejüket töltő
vendégek mindhárom fürdőben
megvásárolják
a
teljesárú,
fürdőt és
szaunát is
tartalmazó
napijegyet,
cserébe
egy-egy
pecsétet
kapnak.
Ha a gyűjtőfüzetben mindh á r o m
fürdő pecsétje szerepel, tulajdonosa 50% kedvezményre jogosult a következő jegy
vásárlásakor az általa választott
fürdőben.

A kezdeményezést a három város polgármestere is örömmel üdvözölte. Dr. Németh Sándor, Bük
város polgármestere, Kondora Ist-

ván, Sárvár város polgármestere,
valamint Novák Ferenc, Zalakaros
város polgármestere egyaránt
megerősítette, az együttműködés

határozottan a desztinációs célokat
erősíti.
2017-ben a magyarországi vendégéjszakák 71%-át olyan településen töltötték a vendégek, ahol turisztikai jelentőségű fürdő található,
az említett 3 település pedig évente összesen 2 millió vendégéjszakát
tudhat magáénak.
Ágh Péter, országgyűlési képviselő elmondta: a Dunántúl legvonzóbb régiója a Balaton után a
Nyugat-Dunántúl, ami Bükfürdőnek, Sárvárnak és Zalakarosnak is
köszönhető. Hangsúlyozta, hogy ez
az összefogás egyfajta kilincs lesz
majd a Vas és Zala megyébe érkező
vendégeknek.
A „Dunántúli fürdőtúra” pecsétgyűjtése 2019. június 1-től augusztus 31-ig tart, a beváltás 2019. szeptember 1. és december 23. között
lehetséges. A gyűjtőfüzetek mindhárom fürdő pénztáraiban megtalálhatók és elérhetőek.

ELISMERÉSEK A ZALAKAROSI FÜRDŐ GYÓGYÁSZATÁÉRT
A Kanizsai Dorottya Kórház immár két évtizede ünnepli a Semmelweis-napot a nagykanizsai Csónakázó-tónál. Hagyományosan
ezen az eseményen hirdetik ki az előléptetéseket, valamint kitüntetéseket adnak át. Az újonnan életre hívott “Zalakarosi Fürdő Gyógyászatáért” járó elismeréseket Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
Zrt. vezérigazgatója nyújtotta át idén első ízben a kitüntetetteknek.
Áldozatos munkájukért és hivatástudatukért kaptak köszönetet és elismerést a kanizsai kórház
orvosai, ápolói és egészségügyi
dolgozói, emellett az újonnan alapított “Zalakarosi Fürdő Gyógyászatáért” díjakat Cziráki László, a
Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója adta át a fürdő két dolgozójának, valamint stratégiai partnere
képviselőinek. Dr. Vass Zsuzsanna,

a fürdő leköszönő reumatológus
szakorvosa több évtizedes munkájáért, valamint Köves Lászlóné,
a gyógyászati részleg fizikoterápiás szakasszisztense, egyben a fürdő legrégebbi dolgozója vehették
át a kiváló szakmai tevékenységükért az elismerést.
A Zalakarosi Fürdő egyik legfontosabb stratégiai partnere az idén
250 éves Kanizsai Dorottya Kórház.

A Zalakarosi Fürdőnek nyújtott töretlen szakmai támogatásért Dr.
Brünner Szilveszter főigazgatónak,
valamint Dr. Fliszár Máriának, a
mozgásszervi és rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosának
nyújtotta át köszönetképpen az
elismerést Cziráki László.
A vezérigazgató köszöntőjében
hangsúlyozta, a Kanizsai Dorottya
Kórház működésének egy jelentős
részlege a Mozgásszervi és Rehabilitációs Osztály, amelynek működése szorosan kapcsolódik a Zalakarosi
Fürdő
gyógyászatának
működéséhez több mint 50 éve,
valamint kiemelte, kiváló szakmai
és emberi kapcsolatokat ápol egymással a két szervezet.
A Zalakarosi Fürdő 2019-et az
Egészség Évének nyilvánította, kiemelt figyelmet fordít az egészség
védelmének, a rehabilitációnak a
népszerűsítésére. Laky Zsuzsi, Európa szépe, a Zalakarosi Fürdő Egészségnagykövete képviselte a létesítményt az eseményen.
A vezérigazgató a dr. Zsebők
Zoltán Kossuth-díjas orvos, radiológus, egyetemi tanártól, a XX. század egészségügyének egyik kiemelkedő személyétől vett idézettel
mondott köszönetet munkájukért.
„Az orvos tevékenységében, a gyógyításban van olyan tényező, amit

nem lehet tanulni, aminek nincs
neve, csak hatása, s ezért a gyógyítás nem csupán tudomány, hanem
művészet is.”
Az ünnepségen Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő azt mondta: Semmelweis Ignác munkássága,
hivatástudata és kitartása a mai
innovátorok számára is példát mutat. Azoknak, akik nemcsak a napi
rutin szerint dolgoznak, hanem
minden nap próbálják jobban végezni a munkájukat. Ez igaz az
egészségügyre is, ahol nem rutinok vannak, igaz, bizonyos protokollt be kell tartani a gyógyításban. Még egy nagyon fontos
tényezőre szükség van: az emberi
odafigyelésre, az odaadásra, a
szolgálatra – hangsúlyozta a politikus.
A Semmelweis-napi összejövetel
az elismerések mellett a kikapcsolódásról is szólt, a kötetlen délutáni
főzőversenyen a Zalakarosi Fürdő
csapata „gyógy-gulyással” indult.
– Ennek az az apropója, hogy
tisztelegni szeretnénk a 250 éves
múltnak, hiszen a gulyásleves-ami
azóta Hungarikum-mint fogalom
akkortájt, 250 éve került be a köztudatba, akkor vált a magyarság
identitásává – mondta el Cziráki
László vezérigazgató.
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Viharos versengés
LEZAJLOTTAK A TOUR DE ZALAKAROS FUTAMAI

2017/2018. TANÉV
ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA®
ORSZÁGOS DÖNTŐ
III. KORCSOPORT
Egyéni pályabajnokság, 60
m-es síkfutás – Székesfehérvár,
2019. május 27., Regionális Atlétikai Központ:
Gábor Bálint 32 indulóból B
döntős, 16. helyezett.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A Tour de Zalakaros a város
kiemelt rendezvénye, a több ezer
résztvevő az egész országban viszi a város jó hírét – mondta el a
sportolókat a rajtnál köszöntő
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester. – Idén először a Horvát-Magyar Interreg pályázatnak
köszönhetően pénteken is zajlottak programok. A 0. nap a vártnál
sokkal jobban sikerült, óriási sike-

re volt az esti New level empire
koncertnek is, így már folynak az
egyeztetések, hogy jövőre újra 3
napos legyen a rendezvény. A versenyre több mint 2000 előnevező
jelentkezett, így az esős idő és a
viszontagságok ellenére viszonylag sokan részt vettek a futamokon. A családi túra részvételi
aránya a rossz idő miatt jelentősen elmaradt a korábbi évekétől, a gyerekeket jellemzően nem
vitték ki az esőbe túrázni. A csa-

patversenyek között a most először életre hívott termálfürdős
települések versenye is nagy sikert aratott, ennek a bővítését is
tervezzük jövőre.
A szervező Teker Kerékpáros
Egyesület, az önkormányzat, a turisztikai egyesület és a segítők ös�szehangolt munkájának köszönhetően jó emlékekkel távoztak a
résztvevők, akik közül a remények
szerint sokan visszatérnek jövőre is
a Tour de Zalakarosra.

ÉVET ZÁRT A KAROS SPRINT ÚSZÓKLUB

KANIZSA 3D KUPA
2019. 06.09. – ÍJÁSZAT
Gyerek történelmi íj kategória: Hozensteiner Csilla 1. helyezés.
Serdülő történelmi íj kategória: Hozensteiner András 2.
helyezés.

SULI ÍJÁSZ BAJNOKSÁG
ORSZÁGOS DÖNTŐ
BUDAPEST 2019. 06.16.
Gyerek történelmi íj kategória: Hozensteiner Csilla 3.
helyezés.
Serdülő történelmi íj kategória: Hozensteiner András 1.
helyezés.

SULI ÍJÁSZ BAJNOKSÁG

Jó hangulatú kirándulással zárta le az évet a Karos Sprint Úszóklub. Az ifjú sportolók Stégli János
úszóedző vezetésével és szülők kíséretében Sopronba, majd Bükre látogattak el, városnézés, bobozás, fürdőzés, csúszdaverseny szerepelt a programok között.

Budapest-Taksony megyei
forduló, Serdülő kategória: Hozensteiner András 7. osztályos
tanuló ARANY.
Gyerek kategória: Hozensteiner Csilla 5. osztályos tanuló BRONZ.

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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