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Átadták az Adrenalin Csúszdaparkot
Az Adrenalin Csúszdapark nevet vette fel a Zalakarosi Fürdõ
legújabb létesítménye. A fürdõ
újonnan épített csúszdáival kiegészült csúszda együttest ünnepélyes keretek között avatták fel
ma.
Az eseményen Novák Ferenc
polgármester kiemelte: 1990-ig
Zalakaros leginkább gyógyhelyként dominált, az ez után kezdõdõ fejlesztésekkel azonban arculatváltás következett be, részben
a wellness irányba történt elmozdulás, részben a gyermekek és az
ifjú felnõttek igényeit kiszolgáló
fejlesztések révén. Mint mondta:
a vendégigényeknek megfelelõen egyértelmûen az aktív kikapcsolódás feltételei megteremtése
felé kellett nyitnia a fürdõnek.
Míg az elmúlt évek fejlesztései (a
Vízipók birodalom) inkább a legkisebbeket szórakoztatják, addig
a most átadni kívánt csúszdaegyüttes a kamaszok és a szórakozásra nyitott felnõttek igényeit

EXTRÉM ÉLMÉNYT NYÚJT
szolgálja ki. A fürdõ fejlesztését
remekül egészíti ki a tavaly átadott termáltó és ökopart, az e

területen nemrég megnyitott, az
országban egyedülálló száraz
csúszda, de az aktív kikapcsoló-

dást szolgálják a város turista- és
kerékpárútjai is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Gyógyfürdõ téri koccintás
Az országos versenyhez
csatlakozva ismét közös koccintásra invitálta a lakókat,
vendégeket Zalakaros. A Koccintásra az egész ország területén azonos idõpontban, június 25-én 18 órakor várták a
borvidéki településeket.
Városunk a Gyógyfürdõ
térre, a Dalárda zenés-verses
mûsorával invitálta a közönséget, akik jóféle helyi bort kóstolhattak, no persze csak az
után, hogy a koccintásról gondos fotódokumentáció is készült, hiszen a szervezõk többek között ennek alapján döntenek arról, hogy megyénként
és országosan ki a gyõztese
ennek a jó hangulatú versengésnek.
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PARLAGFÛ AKCIÓ
2016. ZALAKAROS
Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén gyomnövény a
PARLAGFÛ, amelynek pollenje káros hatással van az
emberi szervezetre, ezért azt
még virágzás elõtt el kell
pusztítani! Zalakaros város
gyógyhely, ezért közös célunk, hogy megakadályozzuk
a város területén a parlagfû
elterjedését. A parlagfû elleni védekezés leghatásosabb
módja a még nem virágzó
parlagfû
gyökérzettel
együtt történõ eltávolítása.
Ha kihúzza a parlagfüvet,
az ott már nem tud újból kihajtani.
MINDENKI NYERHET,
HA GYÛJTI A KIHÚZOTT
PARLAGFÜVET!
A Karos Park Városüzemeltetési Kft. behiáki telephelyén hétköznap 7.00–9.00
óra között
2016. június 30–tól 2016.
augusztus 20-ig
50 tõ gyökeres parlagfû
leadásáért igazolást kap,
amellyel ajándékutalványokat nyerhet.
Utalványok kiosztásának
idõpontjáról az akcióban
résztvevõk külön értesítést
kapnak.

TISZTELT
ZALAKAROSIAK!
Zalakaros Város Önkormányzata nevében nagy szeretettel invitálom Önöket
A 2016. JÚLIUS 15-ÉN
PÉNTEKEN 18 ÓRAKOR
A KERTMOZIBAN TARTANDÓ
VÁROSNAPI
ÜNNEPSÉGÜNKRE,
azt követõ vendéglátásra a
Sportcentrumba, és a Gyógyfürdõ téri programokra.
A részletes eseménysor településünk honlapján lesz
megtekinthetõ.
Tisztelettel:
Novák Ferenc
polgármester

Döntésekrõl – röviden
ENERGETIKAI
PÁLYÁZAT:
Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program
TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok
által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedõ, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló
energiaellátás
megvalósítása,
komplex fejlesztési programok”
keretében megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósulására. A pályázatban 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévõ intézmények,
épületek vehetnek részt.
A program keretében megújuló energiaforrások kiaknázására
irányuló energiaellátás tárgyában
pályázati anyag összeállítására beérkezett árajánlatok közül a ZAZO
Terv Kft. árajánlatát fogadták el,
melynek az ajánlati összege
760.000 Ft + 205.200 Ft áfa = bruttó 965.200 Ft.
ISKOLAIGAZGATÓHELYETTESI PÁLYÁZAT
VÉLEMÉNYEZÉSE:
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
megkereste
Zalakaros Város Önkormányzatának képviselõ-testületét a KLIK
által fenntartott és mûködtetett
Zalakarosi Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõ helyettesi beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére. A képviselõtestület a pályázatot kitûnõ szakmai anyagnak tartotta, így
Horváthné Nagy Elvira pályázót
támogatja.
Horváthné Nagy Elvira a pályázatban kiírt magasabb vezetõi helyettesi feladatokat 2011 óta látja
el az intézményben. Munkáját lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel végzi. Intézményvezetõ

helyettesi feladatai mellett irányítja a városi és iskolai feladatokat is
ellátó könyvtár mûködését. Pedagógiai munkáját a folyamatos
megújulás jellemzi. Gondot fordít
a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is. Továbbképzéseken
gyarapítja ismereteit. Helyzetelemzése alapos, célkitûzései mind
az intézmény, mind pedig a vezetõi tevékenységre vonatkozóan
megalapozottak, intézmény specifikusak, a nevelés, oktatás szolgálatában állnak. Vezetõi programjában alapelvekre építi céljait, törekvéseit. Meghatározza a fejlesztési területeket. Fontosnak tartja
a meglévõ és már kialakított intézményi értékek megóvását, kapcsolatok ápolását. Az intézményhez kapcsolódó erõs kötõdését is
kifejezi, amelyet a mindennapi
munkájában folyamatosan bizonyít.
ZALAKAROS KISTÉRSÉG
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
MÛKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS
DÖNTÉSEK:
A 2016. június 1-én tartott társulási ülés alkalmával döntés született arról, hogy kerüljenek kidolgozásra azok a lehetõségek, melyek a Szociális Alapellátó Szolgálat
késõbbi mûködésére vonatkoznak,
felvázolva annak lehetõségét,
hogy a feladatellátás kikerül a társulás fenntartása alól, hiszen a
2016. január 1-ei jogszabály módosítások kapcsán jelentõsen átrendezõdött a feladatellátás struktúrája illetve finanszírozása. Kidolgozásra került a Szociális Alapellátó
Szolgálat Társulás általi fenntartás
alóli kivétele, mellyel kapcsolatban
Zalakaros Város Önkormányzat
képviselõ-testülete 2016. június 16i ülésén a társulási tanács számára
javasolta elfogadásra, hogy a társulás fenntartása alól mind a család- és gyermekjóléti, mind pedig a
házi gondozás feladatellátása kike-

rül és ezen feladatokat minden
közös hivatal illetve önkormányzat
önállóan látja el a jövõben, melybõl következõen az intézmény
megszüntetésre kerülne.
A képviselõ-testület további
ajánlással is élt a kistérségi társulás
irányába, melyeket 2017. január 1jével javasol bevezetni.
Ezek az ajánlások az alábbiak: a
társulás jövõbeni fõfeladataként a
területfejlesztés kerüljön meghatározásra. Az orvosi ügyelet és a
belsõ ellenõrzés továbbra is a társulás kereteiben valósuljon meg,
ennek vonatkozásában a testület
a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott pénzügyi,
jogi és egyéb döntés-elõkészítõ és
végrehajtási feladatok külön költségtérítés, hozzájárulás nélkül látja el a társulás részére. A területfejlesztés keretében – amennyiben ezen a területen új feladat jelentkezik (közös pályázat) –, a
megvalósuló projektek felmerülõ
költségei a résztvevõk között kerülnek felosztásra a társulási tanács döntése alapján. A képviselõtestület a külön „kistérségi” elnevezésû munkaköröket megszünteti. Javasolta továbbá a testület,
hogy azon önkormányzatokat,
akik a társulásnak nem tagjai, de
az orvosi ügyeleti ellátást igénybe
kívánják venni, egységes adminisztratív hozzájárulási költség
megfizetése terhelje.
A kistérségi társulás 2016. június 27-i ülésén vitatta meg a Szociális Alapellátó Szolgálat (SZASZ)
mûködésére tett javaslatokat illetve a társulásban való együttmûködés további területeit.
A társulás döntése alapján a
SZASZ nem kerül megszüntetésre,
csak a gyermekjóléti és családsegítõ szolgálati feladatok kerülnek
az intézménybõl kiszervezésre
2017. január 1-jétõl.
Zalakaros képviselõ-testületének a további jövõre vonatkozó
javaslatát a társulás elfogadta.

ZÁRT ÜLÉSEN TÖRTÉNT
 Zalakaros, Liget u. 45. sz. alatti rendõrõrs tetõterében lévõ szolgálati lakás nyílászáróinak, valamint
a Közös Önkormányzati Hivatal nyugati oldalán lévõ
bejárati ajtó cseréjére pályázatot írt ki az önkormányzat. A benyújtott ajánlatok közül a Kanizsa Ablak Kft. (8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 88.) árajánlatát
fogadta el a képviselõ-testület, 779.417 Ft + áfa azaz,
989.860 Ft összegben.

 Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
beszámolóját a képviselõ-testület elfogadta.
 A Zalakaros, Hangulat utca csapadékvíz-elvezetésének kivitelezésével a Bauterc –Prizma Kft. (8800
Nagykanizsa, Ady E. u. 50.) bízta meg a testület nettó 1.670.180 Ft + áfa – bruttó 2.121.129 Ft – vállalkozói díjért.
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Csökkenõ ifa-támogatás
Nehéz költségvetési év elé néz
a város 2017-ben.
A képviselõ-testület egy korábbi döntése alapján minden évben
felülvizsgálják a bevezetett helyi
adók mértékét, mérlegelve az
esetleges adómérték növelésének
lehetõségét és célszerûségét. A téma idén is napirendre került a testület június 23-án tartott ülésén, a
döntést azonban a bizottságok javaslatára elhalasztották.
Horváth Vencel, a gazdasági, városfejlesztési és turisztikai bizottság
elnöke elsõsorban egy nemrég a parlament által elfogadott, az idegenforgalmi adót érintõ döntésre hivatkozva kérte a bizottság nevében a
döntés elhalasztását. A halasztás kéréséhez csatlakozott a pénzügyi, városüzemeltetési, ügyrendi és humánpolitikai bizottság is.
Horváth Vencel elmondta: a kormányzat az eddigi években 1,55 forinttal egészítette ki a tartózkodás
utáni idegenforgalmi adót. A jövõ évtõl ez a támogatás 1 forintra csökken.
Azok a települések, amelyek elsõsorban turizmusból élnek, nagyon komolyan megérzik majd a költségvetésükben az 55 filléres csökkentést.
Zalakarost vizsgálva, a 2015. évi adóévet figyelembe véve ez pontosan 79
millió 507 ezer forintos kiesését jelent
majd jövõre, s mivel az adóbevételeink évente változnak (a remények
szerint növekednek is), ez bizony
minden esztendõben ekkora, vagy
még nagyobb összegû bevétel kiesést jelent az önkormányzatnak.

80 MILLIÓS MÍNUSSZAL INDUL A JÖVÕ ÉV
Rámutatott: fennáll a szolidaritási
adó kivetésének lehetõsége is (ezzel
a kormányzat az iskolai intézményfenntartó rendszer támogatásához
kíván hozzájárulást kérni egyes településektõl, azok adópotenciáljának
megfelelõen – a szerk.), így Zalakaros
várhatóan mínusz 90 millió forinttal
indul 2017-ben a költségvetését illetõen.
A bizottsági elnök szerint ezért
kell alaposan végiggondolni, hogy
miként határozzák meg nemcsak a
jövõ évre, de a következõ esztendõkre is kiható adótételeket, intézkedéseket. Kifejtette: a városnak több lehetõsége is van, melyeket alaposan
körbe kell járni.
– Az a mínusz, amivel 2017-ben
indulunk, tulajdonképpen a város
szabad fejlesztési pénze. Nézetem
szerint elsõdlegesen az önként vállalt feladatainkat kell megvizsgálni:
melyek azok, ahol a város költségeket tud csökkenteni, vannak-e olyan
feladatok, amelyekrõl esetleg le tud
mondani? – tette fel a kérdést.
Az önként vállalt feladatok között példaként hozta a kertmozit, a
lakossági szemétszállítási díj fizetését,
a babakelengyét, de mint mondta:
ide tartozik a civilek, egyesületek támogatása, a turisztikai kiadások is. A
turisztikai kiadások esetében azonban – hangsúlyozta – azt is végig kell
gondolni, szabad-e, érdemes-e ezekbõl elvenni, hiszen ez esetben sérülhet az ott végzett szolgáltatások

színvonala, ha az önkormányzatnál,
fürdõnél fejlesztésekrõl kellene lemondani, úgy a versenyképességünk
erõsen csökken, a fejlesztési kényszerben lévõ konkurenseinkhez képest lemaradunk, ez Zalakaros számára tragikus lenne.
A bizottsági elnök a kérdést vizsgálva a polgármesteri hivatalra is kitért, hiszen annak mûködéséhez a
város jelenleg az állami támogatáson
felül kb 75 millió forinttal járul hozzá.
Ugyancsak átgondolásra érdemesnek
nevezte a kistérségi feladatok, hozzájárulások kérdését is például az óvodánál, bölcsõdénél, illetve, hogy csak
a karosiak számára szolgáltassunk-e?
– Dönthetünk úgy, hogy kizárólag pályázati pénzbõl fejlesztünk.
Dönthetünk úgy is, hogy egyes
adók esetében megvizsgáljuk az
emelés lehetõségét, vagy új adótételek bevezetését. Az önkormányzat például egyelõre nem terheli a
lakosságot szemétszállítási díj fizettetésével, ez pillanatnyilag 25
millió forintot jelent a költségvetésben, azaz a lakosság helyett az
önkormányzat fizeti ki a 25 milliós
díjat. Elképzelhetõ tehát, hogy ehhez hozzá kell nyúlni, a szemétszállítási díjat a lakosságra kell áthárítani. Ez esetben is azonban át kell
gondolni, hogy lehet a lakossági
terheket enyhíteni: például a szállítás gyakoriságának csökkentésével,
házhoz menõ jobb szelektív gyûjtéssel, házi komposztálással, a lakos-

sági együttmûködéssel, de azt is,
hogy azonnal vagy részlegesen terheljük a lakosságra a díjat, ha egyáltalán az bevezetésre kerül. Érdemes megkeresni az önkormányzati
intézmények és a Karos-Park Kft.
vezetõit, tegyenek javaslatot az általuk irányított intézmény, gazdasági társaság vonatkozásában bevételnövelõ és költségcsökkentõ intézkedésekre (kihasználatlan, vagy
gyengén használt épületek funkcióinak összevonásával azoknak akár
értékesítésével), úgy, hogy az alapfeladat ellátása ne sérüljön – vette
sorba a további lehetõségeket a bizottság elnöke. – Ezekrõl szívesen
nyitnék egy párbeszédet az érdekeltekkel.
Novák Ferenc polgármester felvetette: az önkormányzat gazdasági
társaságánál is meg lehet vizsgálni,
hogy az milyen módon tudna részt
venni a költséghatékonyság biztosításában.
A dilemmákra Magyarné Kovács
Judit pénzügyi osztályvezetõ úgy reagált: valóban ezeket kell alapos vizsgálat alá venni. Elmondta azonban,
hogy a szolidaritási adó jelen ismeretek szerint Zalakarost nem fogja terhelni, az ifa-támogatás csökkentése
azonban igen. Felvetette a parkolási
díj újbóli bevezetésének lehetõségét
is, mely 10 millió forintot jelentene a
városnak.
Szabóné Csányi Mariann jegyzõ
augusztus végére ígérte annak a hivatal által készített anyag leadását,
mely már konkrét javaslatokat, vitára
érdemes elképzeléseket tartalmaz.

Megnyílt a nyári bûnmegelõzési iroda
zés fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve elhangzott:
Zalakaros nyári turistaforgalma indokolja a kortárs segítõi és rendõri jelenlétet, a strandon egyértelmûen visszatartó ereje van a segítõk rendszeres járõrözésének, és fontos szerepet kapnak a felvilágosító prospektusok is, amiket a vendégeknek osztanak ki, illetve a parkoló jármûveken helyeznek el.

Szóróanyagokat helyeznek el kortárs segítõk a parkoló autókon.
Ismét megnyitotta kapuit a strandfürdõ területén a bûnmegelõzési iroda. A kortárs segítõk a kistolmácsi képzést követõen teljesítenek nálunk szolgálatot, a fiatalok augusztus 20-ig lesznek a fürdõn, illetve szükség szerint a városi rendezvényeken.
A megnyitón Novák Ferenc polgármester és Molnár József, a
nagykanizsai rendõrkapitányság vezetõje egyaránt a bûnmegelõ-

A nyári bûnmegelõzési iroda megnyitója.
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Barátságos MenDan

LEZÁRULT A SZÁLLODÁK VERSENYE
Június 15-én éjfélkor zárult Az Év Legbarátságosabb Szállodája Verseny 2016
(www.szallodaverseny.hu), ahol a szavazók
arról dönthettek, hogy mely magyarországi
szálláshelyek voltak a legfigyelmesebbek,
legbarátságosabbak idén. A dobogó legfelsõ fokára a Hotel Piroska Bük**** állhatott
fel, második helyen a MenDan Magic Spa &
Wellness Hotel****superior végzett, a harmadik helyezést a Palace Hotel Hévíz****
nyerte a voksok alapján.

Az idei megmérettetésben több mint 150
ezer szavazó döntötte el, melyek a legjobb
hazai hotelek. Kiélezett versenyben az elsõ
helyezett a Hotel Piroska Bük**** 39403
voksot, az ezüstérmes MenDan Magic Spa &
Wellness Hotel****superior 37933 szavazatot, míg a harmadik helyezett Palace Hotel
Hévíz**** a szavazók döntése alapján
34668 voksot zsebelt be.
„A versennyel idén is a hazai turizmus
erõsítése, a szállodaipar és a vendéglátás

„imidzsének” javítása volt a célunk. Biztosak vagyunk abban, hogy ha az utazni vágyók megtapasztalják az odafigyelést, akkor sokan választják a belföldi hoteleket, a
külföldi utazás helyett. Azt gondolom, hogy
ezt a célt az ez évi versenyben is bõven elértük. Sok marketing, és innováció is helyet
kapott, a szavazókkal történõ kommunikáció legfõbb felülete pedig a Facebook volt.
” – fogalmazott Balla-Seethaler Tamás, marketing igazgató.

Zeneiskolai tanévzáró Rendhagyó osztálytalálkozó
Az általános iskolai tanévzáró különlegesnek számított, hiszen arra meghívást kaptak azok, akik a 25 évvel ezelõtt a mostani – akkor
vadonatúj építésû – iskolában nyolcadik osztályosként végeztek, illetve mindazok, akik az elsõ osztályokat tanították.

A Móra-iskola zeneiskolás növendékeinek mozgalmasan teltek az
elmúlt hetek. Május elején operalátogatáson vettek részt Budapesten. Az egész napos kirándulás keretében megtekintették az Erkel
Színházban Mozart Varázsfuvola címû operáját, majd a Csodák Palotájába látogattak el.
Egész éves munkájukról sok gyakorlást követõen a zeneiskolai vizsgákon
adtak számot szép eredményekkel.
A tanévet a mûvészeti iskola ünnepi koncerttel zárta, amelyen bizonyítványosztásra és jutalmazásra
is sor került. Illés Petra Liza (harsona) tantestületi dicséretet, Horváth
Tamara, Kovács Luca (klarinét), Szabó Benjámin Tamás (zongora) igazgatói dicséretet kaptak kiemelkedõ
munkájukért és zenei versenyeken
elért kimagasló eredményeikért.
Egész éves kiváló munkájáért tizennégy növendék kapott szakta-

nári dicséretet: Málek Csenge, Joó
Krisztián (szolfézs), Csöndör Kamilla
(hegedû), Darnai Réka (vadászkürt),
Gál Marcell (trombita), Gál Gergely
(zongora, tuba), Varga Katalin (tenorkürt), Biczó Laura, Császár
Dominik, Demény Patra, Horváth
Sára, Kulcsár Zsófia, Soós Violetta.
Eredményes,
programokban
gazdag tanévet zárt a zeneiskola,
amely nem csak a gyermekek szellemi-lelki épülésére, de településünk kultúrájának színesítésére is
szolgált.
Tarnai Lászlóné

A vendégek látható örömmel
tettek eleget a meghívásnak, és szívesen beszélgettek az elsõ évekrõl,
melyek – mint látszott – mindenkiben mély nyomot, szép emlékeket
hagytak.
Talán Olvasóink elõtt is ismert,
hogy bár mindig is volt iskolája a
városnak, az nem volt mindig önálló. Hosszú évtizedekig a szomszédos települések iskoláihoz tartozott
a karosi. Teljes önállóságát csak az
1990/91-es tanévben kapta vissza.
Ekkor kezdõdött meg a tanítás az
új iskola épületében, 1–7. osztály-

ban. Iskolaszervezéssel dr. Péterffy
Zoltánné tagiskola-vezetõt bízta
meg a települési önkormányzat. Ekkor 92 tanulója és 15 pedagógusa
volt az iskolának. Elõször 8. osztály
a következõ tanévben, 1991/92-ben
ballagott, Bán József osztályfõnök
vezetésével, õk kaptak tehát meghívást a mostani tanévzáróra is.
A rendhagyó, jó hangulatú osztálytalálkozó keretében a volt diákok és tanáraik felidézték negyedszázados emlékeiket, megtekintették az azóta már átalakított és felújított iskola épületét.
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Átadták az Adrenalin Csúszdaparkot
EXTRÉM ÉLMÉNYT NYÚJT
(Folytatás az 1. oldalról.)
Manninger Jenõ kormánybiztos,
országgyûlési képviselõ Zalakaros
fejlesztési eredményeit emelte ki
beszédében. Rámutatott: rövid
idõn belül immár harmadik alkalommal lehet tanúja és aktív részese olyan átadásnak, mely a turizmus
érdekeit is szolgálja egyben. Ez –
mondta - összhangban áll a kormányzati elképzelésekkel is, melyeknek célja hazánk turisztikai látogatottságának növelése, az ez
irányú fejlesztések szorgalmazása.
Mindezeken túl a város fejlesztései
a Nyugat-balatoni térség turisztikai
programjához is jól kapcsolódnak,
hiszen e régió kitûzött célja a családosokat kiszolgáló attrakciók telepítése.
A víz sokoldalú kihasználásának
egyik lehetõségeként említette a
csúszdapark beruházást Krampek
Mihály, a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója. Úgy fogalmazott:
Zalakaros elmúlt 50 évében egyértelmûen a víz állt középpontban,
annak felhasználása és kihasználása
azonban mind széleskörûbb. Példaként említette az elfolyó víz hasz-

nosításán alapuló termáltavat, illetve a csúszdák létesítését. Elmondta: a fürdõ középtávú fejlesztési
stratégiájának elsõ állomása a jelen
fejlesztés, a következõ lépés a most
épülõ szállodával való összeköttetetés fogadási feltételeinek megteremtése, késõbbi cél a szállodához
kapcsolódóan kemping építése
lesz.
A vezérigazgató köszönetet
mondott a kivitelezõ cégnek
(Szabau Kft.) a nehéz körülmények
között végrehajtott megfeszített
munkáért, hiszen a szûkös határidõ
mellett a csapadékos idõjárás nehezítette az építkezést.
Érdekességként néhány adatot
is kiemelt az építkezésbõl: 120 köbméter beton került az alapba, 80
tonna acélszerkezetet építettek be,
1100 négyzetméter a burkolt felület, 321 méter a csúszdákat körülvevõ kerítés hossza, és 15 ezer csavart
használtak fel az építéshez.
Az ismertetõ után Manninger
Jenõ, Novák Ferenc és Krampek Mihály szalagátvágással adta át jelképesen a rendeltetésének a létesítményt, majd a Szan-Dia Fitnesz Stúdió mûsora zárta az ünnepséget.

IGAZGATÁSI SZÜNET
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban
a 2016. évi igazgatási szünet
nyári idõszakban: 2016. július 18-tól 2016. augusztus 21-ig,
téli idõszakban: 2016. december 27-tõl 2017. január 1-ig.

POLGÁRÕR ÉRDEMKERESZT
A Polgárõr Érdemkereszt arany fokozatát vehette át a közelmúltban Heller Péterné, a Garabonci Természetvédõ és Polgárõr
Egyesület elnöke. Az Országos Polgárõr Napon Sopronban tartott ünnepségen Heller Péterné az országos környezetvédelmi
program kidolgozására, iskolai közösségi szolgálat alapjainak kidolgozására, a devecseri iszapkatasztrófa, árvízi mentések tekintetében végzett kiemelkedõ munkájáért és szervezéséért vehette át a díjat. Heller Péterné városunkban védõnõként tevékenykedik, ezúton azonban õszintén és szeretettel gratulálunk polgárõr elismeréséhez!

A nyári idõszakban történõ igazgatási szünet idõtartama alatt
a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében
A HIVATAL ÜGYELETET TART.
A téli idõszakban történõ igazgatási szünet alatt
az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése
kivételével szünetel.
Az igazgatási szünetrõl és az ügyfélfogadás rendjérõl
a lakosságot tájékoztatni kell.
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Év végi kirándulások az oviban
A tanévzárók utáni idõszakot
használták ki a csoportok különbözõ programok megtartására. A
Pillangó csoport Virág Zsolt családjának invitálására tölthetett el
csaknem egy délelõttöt a Garabonciás farmon. A gyerekek
megsimogatták az ott levõ állatokat, minden attrakciót kipróbáltak. Az óvodába lovas kocsin
érkeztek vissza.
A Katica csoportosok szülei nagyon szorgalmasan gyûjtötték a
papírt egész évben, így a két papírgyûjtés bevételének egy részét
használta fel a csoport erdei kisvasutazásra. A Kistolmács és Csömödér

közötti mintegy 20 km-es távon
utaztak a gyerekek. Nagy élményt
nyújtott számukra nemcsak a vonatozás, hanem a gyönyörû erdei kör-

nyezet, a változatos táj szépsége is.
A Maci csoportosok a Szabadics
család vendégszeretetét élvezték a
szabari Kalandparkban. A gyerekek

VÁROSI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA
Június 20–augusztus 21-ig a városi és iskolai könyvtár
az alábbiak szerint tart nyitva:
Hétfõ: 10.00–14.00
Szerda: 8.00–16.00
Péntek:10.00–13.00
Július 4–július 17-ig a könyvtár zárva tart!
Elérhetõség: Zalakaros, Liget u. 28.
Telefon: 30/ 631-1526 – email: konyvtar@zalakaros.hu
zkaroskonyvtar@gelkanet.hu – Honlap: intezmenyek.zalakaros.hu

kipróbálták a trambulint, a csúszdákat, a játszótéri játékokat, beültek a
különbözõ munkagépekbe, a legbátrabbak a kötélpályát is kipróbál-

ták. Ismerkedtek az állatparki állatokkal is. A csoport élménnyel gazdagon tért vissza az óvodába.
Novák Ferencné

ÚJ INTÉZMÉNYVEZETÕ A ZALAKAROSI
ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE ÉLÉN
A képviselõ-testület a Zalakarosi Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi állásának betöltésére pályázatot írt ki. A beadási határidõre egy
pályázat érkezett. Mind a szülõi munkaközösség, mind pedig az alkalmazotti közösség elfogadásra ajánlotta a pályázó személyét. A
Zalakarosi Óvoda nevelõtestülete is egyhangúlag támogatta Hartainé
Bobay Évát, akit legutóbbi ülésén a képviselõ-testület öt évre kinevezett az intézmény élére.
Hartainé Bobay Éva a testület elõtt is bemutatkozott annak június
23-iki ülésén. Magáról elmondta: három felnõtt gyermek édesanyja;
közel négy évtizede dolgozik óvodapedagógusként. Korábban a nagykanizsai Kertvárosi Óvoda vezetõje volt, de dolgozott általános helyettesként és tagóvoda vezetõként is.

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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Megyei sakkcsapat bajnokság: mesterhármas
Egymás után harmadszor
nyerte meg a megyei sakkcsapat
bajnokságot a Zalakaros és Térsége Sportegyesület. A csapat
tagjainak részére az éremátadásra a Szent Orbán borozóban került sor 2016. június 19-én. Az érmeket Novák Ferenc polgármester adta át a jelenlévõknek pontszerzésük sorrendjében. A csapat
tagjainak Bognár Ottó SE elnök is
köszönetet mondott az eredményes szereplésért.
A 2015/2016. évi 6 csapatos bajnokságot csapatunk 29 pontot szerezve mindössze 1 ponttal megelõzve a II. helyezett Csuti csapatát
végig kiélezett küzdelemben, ezúttal némi szerencsével nyerte meg,
ugyanis az utolsó forduló elõtt még
1 ponttal vezetõ riválisunk meglepetésre kikapott Zalaszentgrót csapatától. További helyezések: III. Lenti 25,5, IV. Keszthely 25,
V.
Zalaszentgrót 22, VI. Kanizsa 20,
Eredményeink: Zalakaros – Lenti
5,5:4,5 Zalaszentgrót – Zalakaros 3:7
Zalakaros-Csuti 5,5:4,5 Keszthely-Zalakaros 5:5 Zalakaros-Nagykanizsa 6:4

Edzõtáborozáson vehettek
részt a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány és a társasági adó felajánlások segítségével a zalakarosi Bozsik-programban részt vevõ focisták.

Pontszerzõink: Szabó-Thomka
Dániel 4,5 pont, Marosvölgyi Ferenc
és Borsfai Attila 3,5-3,5 pont, Kardics János, Marton József, Minorics
Tibor 3-3 pont, Heiligerman Gábor
2,5 pont, Kóbor Krisztián 2 pont,

Lukács László 1,5 pont, Jámbor Balázs és Üst József 1-1 pont, Gyõrfi
Norbert 0,5 pont. A mindössze 1 játéklehetõséget kapó Csányi Józsefnek ezúttal nem sikerült pontot
szereznie.

Bozsik-edzõtábor
A gyerekek Balatonszemesen
töltöttek el öt napot Török Tamás,

VÁLTOZÁS A FOGÁSZATI ELLÁTÁSBAN!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2016. július 4. napjától elõreláthatólag 1 éves idõtartamig dr. Oláh Eszter Borbála
fogorvost dr. Sadegh Zadeh Behjooy fogorvos fogja helyettesíteni a Zalakaros, Galambok, Miháld, Pat, Sand, Zalaszentjakab,
Zalaújlak fogászati körzet betegeinek ellátása során. A fogászati rendelés idõpontjai, valamint helyszíne továbbra is változatlan
marad. A rendelõ elérhetõsége továbbra is: 70/603-7776, fogorvos@zalakaros.hu.

Jankovics Attila, Farkas Vilmos és
Olasz Zsolt edzõk felügyeletével és
irányításával. Utóbbi természetesen
azt jelenti, hogy komoly edzésprogramot kellett végrehajtaniuk,
számos technikai és ügyességi gyakorlattal, játékkal, no persze játszottak egymással több mérkõzést
is, illetve kipróbálhatták a focit homokos pályán is.
Az edzések mellett azért jutott
idõ a kikapcsolódásra: a hõség és a
fárasztó munka után jól esett belecsobbanni a hûs Balatonba, s az
utolsó napi bobpályás kikapcsolódás is kellemes emlék a gyerekek
számára.

Az érmek átadását követõen Lukács
L á s z l ó
egészségügyi okokra
hivatkozva lemondott a
c s ap a t ve zetõi teendõk ellátásáról,
kihangsúlyozva,
hogy a következõ
egy év során minden
segítséget
m e g a d
utódjának
azok elsajátításához és szükség esetén játékosként a csapat rendelkezésére áll. A
csapatvezetõi teendõket várhatóan
Jámbor Balázs veszi át.
Lukács László
szakosztályvezetõ

ÚSZÁS A VÁROSNAP TISZTELETÉRE
Non-stop úszás
a Város Napján
Szervezõ:
Karos Sprint Úszóklub
Jelentkezés, információ:
Stégli János +36302273223
sport@zalakaros.hu
Várunk
mindenkit szeretettel!

TOUR DE ZALAKAROS – KIEGÉSZÍTÉS
TISZTELT OLVASÓINK! Elõzõ lapszámunkban tájékoztatást adtunk
a Tour de Zalakaros versenyrõl, illetve külön felsoroltunk annak
zalakarosi indulóit.
Sajnálatos módon a felsorolásból kimaradt Papp Miklós neve, aki
a 128 kilométeres távot teljesítette. Papp Miklós nevét bizonyára többen ismerik, hiszen õ alapította a Karos Sprint Úszóklubot, öröm számunkra, hogy nemcsak az úszásban, a Balaton átúszás teljesítésében,
de a kerékpározásban is remek teljesítményeket nyújt.
Papp Miklóstól a hiba miatt elnézést kérünk!
Antal Anita szerkesztõ
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