2018. április 26.

Z
A
L
A

1

Zalakaros város lapja

XXIII. évfolyam 4. szám

2018. április 26.

Kormányablak nyílt Zalakaroson
A KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSA LEZAJLOTT
A fürdőváros korábbi okmányirodájának átalakításával, felújításával létrehozott
kormányablakot dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és
Manninger Jenő országgyűlési
képviselő, fejlesztési biztos
adta át.
Dr. Sifter Rózsa elmondta: a
közigazgatási rendszer szervezeti
átalakítása lezajlott, jelenleg az
infrastruktúra fejlesztések zajlanak. Zalakaros Manninger Jenő
országgyűlési képviselő támogatásával 55 millió forintos fejlesztésre kapott lehetőséget, melynek segítségével a hagyományos
okmányirodát modern kormányablak válthatta fel.
– A zalakarosi okmányiroda
2017-ben 7500 ügyfelet fogadott, a fejlesztés tehát mindenképpen indokolt volt – jelezte a
kormánymegbízott, aki egyben
köszönetet mondott azért, hogy
a város önkormányzatának segítségével az átalakítás 45 napja
alatt is sikerült ideiglenes telephe-

A kormányablakot dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Manninger Jenő országgyűlési képviselő,
fejlesztési biztos adta át.

Pohárköszöntőjében Novák Ferenc polgármester is a kormányablak városi és térségi szinten betöltött szerepét emelte ki.

lyen megoldani az okmányiroda
működését.
Manninger Jenő avató beszédében kiemelte: Zalakaroson mint
turisztikailag kiemelt településen
van létjogosultsága kormányablak
létesítésének, ezt az ügyfélforgalmi adatok is alátámasztják. A fejlesztés a korszerű állam programjának újabb jelentős állomása,
mely a város térségközponti szerepét erősíti, ugyanakkor az ügyfélbarát szolgáltatás biztosításában is hatalmas előrelépést jelent.
Az ünnepélyes szalagátvágás
után Novák Ferenc, a város polgármester mondott pohárköszöntőt, melyben ugyancsak a kormányablak városi és térségi szinten
betöltött szerepét emelte ki.
A kormányablak a Városháza
földszinti részén, négy ablakkal,
modern technikai eszközökkel
várja az ügyfeleket mától.
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Április 8-án lezajlottak az országgyűlési választások. Körzetünkben Manninger Jenő (Fidesz-KDNP) nyerte el az
országgyűlési képviselői voksok
legnagyobb százalékát. A Hegyalja utcai választókörben 294
voksot kapott, a Gyógyfürdő
tériben 259-et. A térségben a
listás szavazást is a kormányzó
pártszövetség nyerte, akárcsak
országosan.
Országosan a Fidesz-KDNP
nagy fölénnyel nyert, hiszen listán
2,824 millió voksot gyűjtött, míg a
Jobbikra 1,092 millió szavazat érkezett, az MSZP-P 682, az LMP
404, a DK 308 ezer ikszet kapott
a még nem jogerős végeredmény
szerint. Ez az öt párt biztosította
helyét a Parlamentben. A 106
egyéni választókerületből 91-et a
nemzeti pártszövetség jelöltje ho-

Manninger nyert
LEZAJLOTTAK AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
zott, a Fidesz-KDNP vidéken csupán három kerületben szenvedett
vereséget.
Így a kormánypártok 133 képviselőt küldhetnek a Parlamentbe,
ami immár zsinórban harmadszor
jelent kétharmados többséget
Tagja lesz az új Országgyűlésnek
Manninger Jenő is, aki 55,51 százalékos eredménnyel győzött a
zalai 2-es számú kerületben, dr.
Weller-Jakus Tamás (Jobbik) 28,31,
Kovács Viktória (DK) 8,23, Temesváry Tibor (LMP) 4,1 százalékkal
zárt. A 11 jelölt közül egy százalék

A választókerületben 74.528an szavazhattak, közülük több
mint 2,6 ezren átjelentkezéssel, illetve 381-en külföldön. Végül 52
ezer 10 ember élt a lehetőséggel,
ami 69,79 százalékos részvételi
arányt jelent, ez picit magasabb
az országos adatnál.

fölé a momentumos Elekes István
(2,12) jutott még, a többiek jellemzően néhány tucat vokssal zártak.

Városunkban a Gyógyfürdő
téri szavazóhelyiségben a szavazásra jogosultak 65,01 százaléka, a
Hegyalja utcai körben a jogosultak 70,52 százaléka élt szavazati
jogával.

A rendőrős állományát köszöntötték
SZENT GYÖRGY NAPJÁN
A város rendőrségének állományát köszöntötte Szent
György napján Novák Ferenc
polgármester. A rendőrség védőszentjének tiszteletére rendezett ünnepség városunkban 2011
óta hagyomány, a rendezvénynek ezúttal a Civil Ház adott
otthont.
A polgármester köszöntőjében
megemlékezett arról, hogy éppen
25 évvel ezelőtt adták át Zalakaroson a rendőrős épületét, a volt
körzeti megbízotti szolgálati hely
átépítését követően.
Hangsúlyozta: ahogyan minden
település, úgy Zalakaros számára is
az egyik legfontosabb szempont,
hogy biztonságos legyen. Üdülőváros lévén, ez az igény fokozottabban jelentkezik azonban.
Az, hogy városunkat a nyugalom, a biztonság szigetének nevezik a turisták, jól mutatja, hogy a
rendőrség remekül végzi munkáját.
Jelezte: az önkormányzat a lehető legtöbb eszközzel igyekszik
támogatni az őrs munkáját. A város
rendelkezik rendőri szolgálati lakással, támogatja a rendőrök letelepedését, anyagi támogatást nyújt
a közbiztonságért dolgozó, a rendőrség munkájához kapcsolódó alapítványnak. Minden évben támogatják
a
fürdőn
működő
bűnmegelőzési irodát. Kiemelten

fontosnak tartotta a polgármester
a 2011. december elején átadott
térfigyelő rendszert, melyet a Zrínyi u. 2. szám alá telepítettek.
– A kamerarendszernek óriási
visszatartó ereje van, ezért jövőre
tovább kívánjuk fejleszteni, bővíteni azt – hangsúlyozta Novák Ferenc. Hozzátette: a rendőrökre
mint közösségre is számíthat Zalakaros, legyen szó főzőversenyről,
focibajnokságról, egyéb rendezvényekről.
Számíthat a rendőrségre az iskola az iskolarendőri program keretében, a turisztikai egyesület rendezvényeinek biztosításában, az
idősebb generáció, akiknek személy- és vagyonvédelmük érdeké-

ben kiemelten tartanak előadásokat, juttatnak el hozzájuk
szórólapokat.
Elmondta: az önkormányzat ter-

vei között szerepet az őrs parkolójának bővítése, az épület fűtés korszerűsítése és távolabbi, de kiemelt
egy új őrs épület átadása is.
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Közel 3 kilométeres kerékpárút épül
JAVÁBAN ZAJLANAK VÁROSUNKBAN A MUNKÁLATOK
Ahogy arról már több ízben is hírt adtunk, az önkormányzat pályázati úton lehetőséget nyert a város észak-dél irányú főútvonala
mentén, a település északi közigazgatási határától a városközpontig
tartó 2,94 kilométer hosszú új, önálló kerékpárút kivitelezésére.
A Cyclo-Net elnevezésű horvát-magyar projekt keretében Zalakaros mellett a horvátországi Krizevci önkormányzat pályázott, a
felhívásra a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében lehetett
jelentkezni.
Novák Ferenc polgármester elmondta: a beruházás keretében
összesen 7,84 kilométer kerékpárút
épül, illetve újul meg, ebből 4,9 kilométer Krizevciben és 2,94 kilométer Zalakaroson. A kerékpárturizmus
fejlesztése,
promóciója
érdekében a partnerek szakmai
fórumokat szerveznek, közös akciótervet, turisztikai programcsomagokat dolgoznak ki. A térség kerékpárút hálózatát és az elkészült
kerékpárútvonalakat bemutató
közös térkép is készül, a projektet
2019-ben nemzetközi kerékpárversennyel zárják.
– Városunk már évekkel ezelőtt elkészíttette a tanulmányterveket. A nyomvonal miatt több
műszaki problémát is rendezni
kellett. Többek között gondot
okozott, hogy az útvonalban 8
villanyoszlop nemkívánatos helyen szerepelt. Kettőt át kell épí-

teni, hatot pedig át is kell helyezni,
ebben
az
E.ON-nal
együttműködve kellett megoldást keresnünk. Nehezíti némileg
a helyzetet, hogy a nyomvonalon
ivóvíz vezeték is húzódik, a vízmű jelzése szerint meglehetősen
rossz állapotban. Így egyértelmű
volt, hogy – elkerülendő a későbbi újra bontás problémáját – az
ivóvíz vezetékek korszerűsítését
is most kell megoldani. Ezek a
munkák el is kezdődtek – jelezte
a polgármester. Hozzátette: az
építésekhez kapcsolódóan megvalósulhat a Petőfi utcai árkok
lefedése is, melynek köszönhetően egy letisztultabb, elegánsabb
városkép fogadja majd a látogatót és a lakókat.
A beruházás összesen 204,5 millió forint, a tervek szerint az új,
kétirányú kerékpárutat novemberben tudják átadni.
– A kerékpáros fejlesztések az
utóbbi időben vitathatatlanul előtérbe kerültek és előnyt élveznek
– mutatott rá Novák Ferenc. – A
kerékpáros turizmus iránti érdeklődés ugyanis jelentősen megnőtt,
a bringás rendezvények, túralehetőségek új színfoltját jelentik a

szabadidős kínálatnak, s mind a
profi, mind az amatőr, mind a családi színtereken rengeteg lehetőséget kínálnak. Emiatt is törekszik
városunk is arra, hogy fejlessze
már meglévő kerékpáros hálózatát,
illetve rendezett kerékpárutakkal
várja a kerékpáros közönséget.
Ezt szem előtt tartva fogtak
hozzá a Zalakarost Garabonccal
összekötő kerékpárút felújításához
is. A munkák első állomásaként
sajnálatos módon az utat szegényező diófa sort kellett eltávolítani.
Az út felületét egyenletessé teszik,
s az egész utat meg is szélesítik. A
kivágott növényzet helyére más, az
utat kevésbé veszélyeztető, a tájba
illeszkedő növényzet kerül majd.

A kerékpáros fejlesztésekhez a
város számos rendezvényt is kapcsol. A sportszervező több, családoknak, gyerekeknek szóló bringás
túrát, tájékozódási versenyt szervez
az évek során, a Tourinform-iroda
ajánlatában folyamatosan szerepel
a kerékpározás és ehhez kapcsolódóan a kerékpár kölcsönzés lehetősége, a legnagyobb rendezvényre,
a Tour de Zalakarosra pedig már
gőzerővel készül városunk.
– Mindezek a beruházások a
reményeink szerint még inkább
segítik a kerékpáros turizmus feltételeinek javítását, ezen keresztül pedig az aktívan kikapcsolódni vágyó vendégkör növekedését
– mondta Novák Ferenc.

PINTYŐKE FESZTIVÁL

Március végén 19. alkalommal került megrendezésre a „Pintyőke”, az óvodások népi játék fesztiválja. Ezen sikeresen mutatkozott be „ Libuskás” című műsorával az óvoda Búzavirág csoportja.
Az elmúlt hét végén pedig a Letenyei Kistérség által Letenyén
szervezett Csiribiri fesztiválra kapott meghívást a csoport. A gyerekek élvezetes szereplését, szép népviseletét nagy tapssal jutalmazta a közönség. A csoport vezetője: Novák Ferencné.
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Plusz terheket jelentett az idei lomtalanítás
A TISZTA VÁROSÉRT MINDENKI FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK
Mondhatnánk, hogy a szokásos módon lezajlott településünkön a
lomtalanítás, a „tavaszi nagytakarítás”. Mégsem jelenthető ki, hogy a
„szokásos módon”, két okból sem. Egyrészt, mert ebben az évben
már új szolgáltató, a Viridis végezte el a lomtalanítási feladatokat,
másrészt (éppen ebből következően) megváltozott feltételekkel, melyeket a jelekből ítélve nem mindenki követett nyomon.
Az idei lomtalanítás problémákkal és nem utolsó sorban plusz
anyagi ráfordítással terhelte az önkormányzatot, erre hívta fel lapunk
figyelmét Horváth Vencel képviselő, a gazdasági bizottság elnöke.
Mint jelezte: több helyütt a városban, jellemzően a külterületeken, sok olyan hulladékot helyeztek ki a lakók, ingatlantulajdonosok,
melyeket a szolgáltató nem tudott
elszállítani. Nevezetesen: kiraktak

építési törmeléket, veszélyes hulladékot, autógumit, elektronikai cikkeket, melyeket kifejezetten tilos
lett volna kihelyezni.
– A Karosi Krónika hasábjain,
illetve az önkormányzati honlapon is több ízben felhívtuk a lakosság figyelmét arra, hogy szol-

volt és az is marad, hogy ezeket a
hulladékokat a lakosság a zalamerenyei hulladékudvarba szállítsa,
ahol ingyenesen elhelyezheti. (Az
ilyen jellegű hulladékot a nagykanizsai hulladéklerakóban is fogadják,
itt lakcímkártya felmutatása után
tudják átvenni a feleslegessé vált
holmit.)
– Mindezek ellenére a lomtalanítás során a cégnek is és az önkormányzatnak is azzal kellett
szembesülnie, hogy számos, „oda
nem illő” lomot tettek ki a házak
elé – mondta Horváth Vencel. – A

Úgy gondolom, hogy a város és
egymás iránt is felelősséggel tartozunk, egyrészt úgy, hogy a szabályokat betartjuk, figyelemmel
követjük, másrészt, hogy nem terheljük feleslegesen a városkasszát,
hiszen ezt a pénzt is például valahonnan el kell venni, valaminek a
terhére kell átcsoportosítani.
Ezúton is nagyon kérek mindenkit, hogy a jövőben nagyobb
figyelemmel legyen e kérdésben
is, hogy legközelebb ezzel már
nem kelljen küzdenie a városnak.
A település gondnokot felkértük

A NAGYTAKARÍTÁS
RENDSZERES FELADAT
CSÖNTEPUSZTÁNÁL
A tavaszi lomtalanítás
során hatalmas problémát
jelent a Karos-Park Kft.
munkatársaink a Zalakaros
közigazgatási területéhez
tartozó Csöntepuszta.
Az út mentén itt ugyanis
évről évre halmoznak fel ismeretlen személyek szemetet.
Biczó Tamás, a Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott:
az illegális szemétlerakók
kilétét homály fedi, azt sem
lehet tudni, melyik településről szállítják ide a szemetet. Egy biztos: a kupac minden évben itt fogadja
munkatársaikat, s hiába takarítják el, valahogy mindig
újra termelődik. A Föld Napja alkalmából szervezett várostisztítási akció egyik negatív
módon
kiemelt
állomása is ez, a lerakott
szemét elszállítását azonban nem tudják megoldani
pusztán zsákok segítségével, hiszen rengeteg bútor,
autó alkatrészt, autógumi,
építési anyag található itt.
Az ügyvezető jelezte: felvették a kapcsolatot a Viridis Kft-vel is, hogy közösen
találjanak megoldást a
problémára.

Minden, amit tilos lett volna kitenni, az utcára került...
gáltató
váltás
történt
a
hulladékszállítás tekintetében a
városban, egyúttal leközöltük azt
is, hogy az új cég milyen feltételrendszer mellett végzi a szolgáltatást – mondta elöljáróban Horváth Vencel. – A lomtalanítás
kapcsán ugyancsak egész oldalas
felhívás jelent meg, amely részletesen tagolta, mi az, ami ilyen alkalmakkor elvitethető, és mi nem.
Ennek ellenére rengeteg negatív
példát láttunk.
A képviselő rámutatott: a Viridis
az eddigiektől eltérő módon szervezte meg a lomtalanítást. Míg a
korábbi években egy kijelölt gyűjtőpontra vihette a lakosság az autógumit, az elektronikai és a veszélyes hulladékot, vagy az építési
törmeléket, addig idén ilyen lehetőség nem volt. Ellenben folyamatosan, az egész év során biztosított

cég ezeket nem szállította el. Szeretném azonban megjegyezni,
hogy onnan sem vitték el a lomot,
ahol a tulajdonos a szolgáltatóval
nem kötött még szerződést, vagy
ahol a tulajdonos a szemétszállítási díjat nem fizette! Erről a
Viridis pontos kimutatással rendelkezik.
Mivel azonban az önkormányzat nem hagyhatta, hogy a házak
előtt szemétkupacok éktelenkedjenek, lépni kellett.
– Külön szerződést kellett kötnünk a céggel, hogy az ott hagyott lomot is elszállítsa. Ezek
más szállítást, más tárolást és válogatást igényelnek egyébként is,
ezt a külön munkát pedig az önkormányzatnak kellett megfizetni. Legalább egymillió forintos tételről beszélünk, ha minden
munkát figyelembe veszünk.

arra, hogy a Viridis adatai alapján
gyűjtse össze, hol fordultak elő
ezek a problémák. Az érintetteknek az önkormányzat egy levelet
küld majd, melyben fel kívánjuk
hívni a figyelmet a lomtalanítással, szemétszállítással kapcsolatos
kötelezettségek betartására. Nagyon bízom benne, hogy ennek
nyomán a jövőben nem fordulnak
elő ilyen esetek. A zalamerenyei
lerakó pedig egész évben működik, kérjük, hogy használják ki ezt
a lehetőséget, és az említett felesleges holmikat ide szállítsák a továbbiakban is!
Ugyanakkor, aki eddig még
nem tette meg, kössön hulladékszállítási szerződést, illetve egyenlítse ki számláját, mert a szolgáltató ellenkező esetben figyelmen
kívül fogja hagyni a ház elé kitett
kukákat.
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Megvannak a Zalakaros Go
Wild döntős receptjei. A szakértő
zsűri a Pálos malomban tanácskozva választotta ki a turisztikai
egyesület által meghirdetett receptversenyre beérkezett receptek közül a tíz legjobbat.
– Zalakaros a város, amely minden érzékszervünkre hat, ezért
folytatva Élménnyel Teli Ízek Zalakaroson gasztro programunkat,
az idei évben is receptversenyt
hirdettünk, ezúttal két kategóriában. A Zalaerdő Zrt.-vel karöltve
kerestük Zalakaros kedvenc klas�szikus vadételét, valamint egy külön kategóriában, a SVÉT-tel (Stílusos Vidéki Éttermiség) közösen
az ország első WILD FOOD ételét
– mondta el a versengésről Kovács
Szabolcs, a turisztikai egyesület
ügyvezető igazgatója.
– KLASSZIK kategóriában elsősorban a hagyományokon alapuló,
szülőktől, mesterektől ellesett zalai vadételek receptjeit vártuk,
hiszen a kategória célja a térség
gasztronómiai értékeinek zalakarosi kínálatba való beemelése,
ezért a döntős ételek kiválasztásakor fontos szempont volt az
ételek étlapra vihetősége.
WILD FOOD kategóriában bisztrók, éttermek is nevezhettek az
ország bármely területéről. A kategória kiemelt célja, hogy a vadételeket „mobilizálja”, hozzáférhetőbbé tegye a mindennapok fogyasztói
számára. Az ország első WILD
FOOD-jának a strandi pavilonoktól
kezdve a fesztiválokon át, egészen
a fine-dining-ig képviselnie kell a
GO WILD küldetést.

Zalakaros Go Wild
MEGVANNAK A LEGVADABB DÖNTŐSÖK
A két kategóriában összesen
100-nál is több tematikus recept
érkezett. A KLASSZIK kategória
döntőseit – a tavalyi évhez hasonlóan – zalakarosi séfekből és gasztronómiai szakemberekből álló zsűri
választotta ki április 11.-én, a Pálos
Malomban megrendezett gasztro-leltár során. Íme, a bejutottak
listája: Varga Péter – Csehi nyeles
szarvas, Balogh Szilárd – Fácán melle és combja csicsóka pürével, zöldségekkel, és ördögszekér gombával, Nagy Róbert – Kelkáposztás
vaddisznócomb-rolád babdödöllével, Ludányi Emőke – Savanyított
tarlórépa leves vadhús gombóccal,
Nagy László – Mustáros őztokány
pirított leves zöldséggel, s hozzá
gánica tallér, Ludányi Emőke – Omlós nyúlcomb barna mártással nyakon öntve hajdinatészta ágyon, Gál
Sándorné - Savanyú szarvas tüdőleves, Szabóné Szücs Hajnalka – Vaddisznóoldalas savanyú káposztával,
Szakos Jánosné – Tárkonyos dámszarvas ragu paprikás kaláccsal, Varga Péter – Zalai vaddisznópofa.
A döntőbe jutott recepteket
2018. május 8-án, zalakarosi séfek
tolmácsolásában kóstolhatja meg a
szakmai zsűri, ők választják majd ki
a kategória győztesét, Zalakaros
kedvenc vadételét. Az ország első
Wild Food-ját a SVÉT, – azaz a Stílusos Vidéki Éttermiség fogja zsű-

rizni. Mindkét kategória győztese
május 15.-én fog debütálni.
– Gratulálunk a döntősöknek
és minden résztvevőnek, hogy támogatták az Élménnyel Teli Ízek

küldetésünket és hozzájárultak
ahhoz, hogy Zalakaros valóban
minden érzékszervünket kényeztesse! Köszönjük részvételüket,
aktivitásukat ez úton is!

Védjegy a Hotel Forrásnak
CSILLAGOS MINŐSÍTÉST KAPTAK
Hotelstars minősítést kapott a közelmúltban a Hotel
Forrás Zalakaros.
A védjegy odaítéléséről a
Magyar Turisztikai Ügynökség, a
Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőiből álló Bíráló Bizottság döntött.
A Hotelstars Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjegy Bíráló Bizottsága újabb szállodák minősítéséről döntött, ezzel tovább
emelkedett a csillagok használatára jogosult hazai hotelek száma.

Jelenleg 398 magyarországi
szálloda rendelkezik Hotelstars minősítéssel, mely a hazai
szállodai kapacitás 60%-át fedi
le.
Az utóbbi hónapokban főként a 2*-os kategóriában
emelkedett jelentősen az új minősítések száma. Ez egyrészt a
Kisfaludy pályázaton részt vevő
szállodák fokozott érdeklődéséből adódik, másrészt azt is
mutatja, a szállodák felismerték, hogy a Hotelstars minőségi
garanciát jelent, egyben útmutatást és további lehetőséget a
fejlesztésekre.
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Különdíjas Pettyes Lekvár
RUMOS-CSOKIS-CSERESZNYÉS FINOMSÁG VÍVTA KI A ZSŰRI FIGYELMÉT
Különdíjat kapott a zalakarosi
Molnár Tiborné rumos csokis cseresznye lekvárja a közelmúltban
második alkalommal megrendezett szörpök és lekvárok versenyén.
A megmérettetésre a soltvadkerti Lantos Borászatban került sor,
a verseny fővédnöke Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, védnöke pedig Font Sándor, a parlament mezőgazdasági bizottságának
elnöke volt.
A zalakarosiak által már minden
bizonnyal jól ismert Pettyes Lekvár
termékei közül a rumos csokis cseresznye nyerte el a zsűri tetszését.
A nevezések alapján a versenyre
127 minta érkezett, 50 lekvár és 77
szörp, melyeket szakértők bíráltak
el.
Hogyan is zajlik egy lekvár, illetve szörp értékelés? Nos, a bizottságok elé egységes edényben érkezhetnek a szörpminták. A zsűri a
termék nevét, besorolási számát és

a címkén feltüntetett javasolt hígítási arányát tudhatja csak. Először
tömény, majd fogyasztásra javasolt
hígított formában érzékszervi bírálatot hajtanak végre. A pontozás
és értékelés után kerülhet sor a
küllemi és termékmegjelölési bírálatra is. A pontozólapokat a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszeripari
Főosztály,
Magyar
Élelmiszerkönyv és Élelmiszer-szabályozási Osztály minőségügyi
szakemberei dolgozták ki, különös
tekintettel az élelmiszer-jelölésre. A
nevezett lekvárminták is egységes
edényzetben, porcelánedényben
kerülnek a zsűri elé. A lekvár nevét
és besorolási sorszámát kapja információként a zsűri. Az érzékszervi
bírálat pontozása után a lekvárok
is a küllemi bírálaton esnek át, ahol
szintén a megjelölés is fontos szerepet töltött be.
Molnár Tiborné méltán büszke
a jelzett alapos bírálat után elnyert
különdíjra.
– Szeretjük magunkat mindig

ELJUTOTTAK AZ ADOMÁNYOK
Hatalmas örömmel fogadták az adományokat a fegyverneki
gyerekek. Amint arról korábban már írtunk, az árván maradt
fegyverneki gyermekeknek jótékonysági bállal rendeztek gyűjtést városunkban.
Az összegyűlt pénzből játékokat vásároltak, melyeket Matyovszky Péterné, a Szülői Munkaközösség elnöke személyesen
vitt el férje segítségével a gyermekeknek. Óriási öröm fogadta
érkezésüket és az ajándékokat, a legnagyobb ajándék a trambulin volt a gyerekek számára, melyet az összeszerelés után azonnal ki is próbáltak.
Ezúton is köszönet mindazoknak, akik segítettek szebbé tenni
az árván maradtak mindennapjait!

megmérettetni, bár megvallom,
ez a nevezés egy hirtelen jött ötlet volt. Azt eldöntöttük, hogy
jövőre is mindenképp indulunk,
azzal a nem titkolt céllal, hogy
díjat hozhassunk el szörp kategóriában is. A szakmai vélemény
visszaigazolás számunkra arról,
hogy szakértői szemmel is jó,
amit csinálunk. Vásárlóinktól már
eddig is sok-sok dicséretet, elismerést kaptunk, nagyon boldog
vagyok, hogy ez most egy másik,

szakmai oldalról is támogatást
nyert.
A lekvár különlegesség egy évig
használhatja a különdíjas termék
megjelölést, címet, amit – ahogyan
Molnár Tiborné fogalmazott –
rendkívül büszkén fognak feltenni
az üvegekre.
Persze, a puding – akarom
mondani, lekvár – próbája az evés,
arra biztatunk tehát mindenkit,
hogy saját maga is próbálja ki e finomságot.

VERSENYEREDMÉNYEK
XXVI. Teleki Pál Kárpátmedencei Földrajz–Földtan
Verseny – megyei döntő
10. helyezés: Strobl Áron 7.
osztály. Felkészítő tanár: Grófné
Csatos Andrea.

Országos Népdaléneklési
Minősítő Verseny – „Szép Zalában születtem…”
megyei forduló
Arany minősítés: Kovács Lilla 4.
osztály. Felkészítő: Biczó Henriett.

„Ismerem a technikai környezetemet” – Technika, életvitel
és gyakorlat verseny – területi
döntő
4–5. helyezés: Szabó Benjámin Tamás 6. osztály. Felkészítő
tanár: Gubricza János.

„Kőrösi Csoma Sándor szövegértő” megyei verseny
5. helyezés: Horváth Sára 5.
osztály, 7. helyezés: Nagy Julianna
5. osztály, 9. helyezés: Horváth
Kornél 7. osztály. Felkészítő tanár:
Bakonyi Rita. 6. helyezés: Nagy
Ágoston 3. osztály. Felkészítő tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.

„Tiszán innen-Dunán túl”
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A magyar költészet napján
VERSSEL, DALLAL ÜNNEPELTEK
Koncerttel ünnepelhettük a
magyar költészet napját városunkban április 11-én.
A városi és iskolai könyvtár
meghívására a keszthelyi Zabszalma együttes lépett fel két alkalommal is ezen a napon az iskolában.
Míg délelőtt az általános iskolásoknak, addig késő délután a felnőtteknek játszottak megzenésített verseket, kortárs költők
alkotásaiból válogatva az együttes
tagjai.
A színvonalas műsorokat mind
a gyerekek, mind a felnőttek öröm-

Március végén ismét megrendezte a névadójáról elnevezett
versenyét a Móra-iskola. A két
napos rendezvényre a megye
több településéről érkeztek diákok, hogy színjátszás, rajz, hangos olvasás kategóriákban tegyék próbára ügyességüket,
felkészültségüket.
A gyerekeket és felkészítőiket
Grófné Csatos Andrea intézményvezető köszöntötte. A programok
a színjátszósok bemutatkozásával
és a rajzverseny eredményhirdetésével kezdődtek, az eredményeket
az alábbiakban közöljük.
Színjátszás
Arany minősítést kapott:
A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Móra Társulata. Felkészítő: Biczó Henriett. Csapattagok: Bogdán Barbara, Bogdán
László, Budai Emma Sára,Czimondor Anna,Császár Dávid, Deutsch
Réka Viktória, Hozensteiner Csilla,
Joó Krisztián, Kántor Aisa Biri,
Koma Lujza Sára, Kovács Katalin,
Kovács Lilla, Könczöl Kira Hanna,
Lakner Gellért, Málek Csenge, Kneringer Evelin Mária, Orsós Anna,
Szécsényi Szófia,Varga Ádám,Varga
Bence,Varga Márkó, Végh Goran
Márk.
Ezüst minősítést kapott:
A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI Kincskeresők

mel és nagy tapssal fogadták. A
költészet napi megemlékezésen a
városunkban élő poéták is bemutatkozhattak, az elmúlt évek hagyományait követve.
Kiss Mihály Cseresznyevirágok
című versét adta elő, melyet az
alábbiakban közlünk. Mint megjegyezte: a témaválasztás nem véletlen, hiszen városunk fő útjának
gyönyörű fasorát éppen az ilyenkor virágzó japán cseresznyék szegélyezik. Úgy vélte: a fa virágzását
és a szezon kezdetét akár egy cseresznyevirág fesztivállal is ünnepelhetné Zalakaros, a vers
többek között
erre is felhívja a
figyelmet.
Az alábbiakban a szerző által lapunkhoz
eljuttatott költeményt olvashatják:

KISS MIHÁLY: CSERESZNYEVIRÁGOK
Karosban piros hó esett A cseresznyefák megőrültek Azt
álmodták, Ők fellegek S reggelre csodahavat szültek. A hulló
szirmok zápora Az árkot, járdát betakarta Kis szélcsikók
pajkos sora Kacaj patkókkal felkavarta.
Megbolondultak a rigók És mindent összeénekeltek Kis
örömködő halihók A szirmok közt életre keltek. Hát még a
méhek! Istenem! Egy zsongás volt a fasor végig Platán
álmodott, úgy legyen Kapjak egy ilyen ruhát én is. Hálatelt
szívvel ültem ott A tobzódó szépséget nézve Egy család ott
sétálgatott Vidáman, ágacskákat tépve A szülők, két lány, egy
fiú Öt gondtalan üdülő vendég A lányok hajában koszorú
Rácsodálkoztál: a cseresznyék!
Mert akkor történt valami Mi engem is mosolyra késztett A két
kicsi lány angyali Huncutsággal a parthoz lépett, S hanyatt
feküdt a piros hóba Öccsük is oda penderült Jó apjuk mit
tehetett volna Kacagott, s ő is elterült. Csendes megütközéssel
nézte A jól öltözött anyuka Gondolta, tiltakozni kéne Hisz
piszkos lehet sok ruha Végül győzött a gyönyörűség Ami úgy
megbűvölte őket Elővette kicsike gépét S fényképezte az
örömködőket.

Móra-napok az iskolában
RAJZ, SZÍNJÁTÉK, HANGOS OLVASÁS A VERSENYFELHÍVÁSBAN
csapata. Felkészítő: Hikádi Mária
Anna.
Csapattagok: Strobl Anna, Péntek Sára, Szécsényi Sámuel Szabolcs,
Kratzl Olivér, Beke Benjámin András.

5. osztály: 2. helyezett: Péntek
Sára/Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola; felkészítő: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
6. osztály: 2. helyezett: Angler

lános Iskola, felkészítő: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
Hangos olvasás verseny
5. osztály:1. helyezett: Horváth
Sára/Zalakarosi Móra Ferenc Álta-

Rajzverseny
4. osztály: 2. helyezett: Joó
Krisztián/Zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola; felkészítő: Hikádi
Mária Anna.

Lili/Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola, felkészítő: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
8. osztály: 2. helyezett: Bogdán
Linett/Zalakarosi Móra Ferenc Álta-

lános Iskola; felkészítő: Bakonyi
Rita.
3. helyezett: Kis-Berkes Beatrix/
Zalakarosi Móra Ferenc Általános
Iskola, felkészítő: Bakonyi Rita.
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Tavaszi versmondó verseny

Húsvét után szervezte meg a Zalakomári Kultúrház ezt a versenyt óvodások és iskolások számára. Ezen
a rendezvényen a Zalakarosi Óvodát a Katica csoportos Hadi Blanka, Kovács Olívia és Varga Luca képviselte. Korcsoportjában Varga Luca harmadik helyezést ért el. Felkészítő: Bazsó Ferencné.
Novák Ferencné

TISZTELT LAKOSSÁG,
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Az elmúlt évek lomtalanításához képest jelentős
mennyiségű hulladék maradt lomtalanítás után a
közterületeken.
Ebben az évben is több
csatornán felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag
nagy darabos, azaz a közszolgáltatás
keretében
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 hulladékot
(pl: festék, gyógyszer, ólo-

A Föld Napján
A napokban mindenütt „Föld napi” rendezvényekre került sor világszerte április 22., a hivatalos
Föld Napja tiszteletére.

SULINYITOGATÓ
2018. március 19-én délután sok kis érdeklődő
nagycsoportos óvodás járt az iskolában – szülei kíséretével.
Iskolanyitogató rendezvényt tartott a Móra Ferenc Általános Iskola a leendő 1. osztályos tanulók
és szüleik részére.
Az igazgatónő köszöntője után a 4. osztályosok
adták elő A Kolozsvári bíró című színdarabot. Ezt követően a szülők az iskoláról kaptak információkat,
valamint az egyházak képviselői mutatkoztak be. Ez
idő alatt a kicsik kézműves foglalkozáson vettek részt
az 1. osztály termében,- húsvéti díszeket készítettek
a tanító nénik és néhány tanuló segítségével-, majd
pedig a szolfézs teremben próbálhatták ki a hangszereket.
Biczó Henriett

Az óvoda is megünnepelte e jeles napot, a gyerekek egy héten át tartó tevékenykedéssel emlékeztek
meg erről. Képek segítségével, beszélgetések során
szereztek ismeretet a különböző szennyeződésekről,
ebben az ember szerepéről; a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságáról; a különböző alternatív energiákról, melyek nem szennyezik a levegőt, a talajt, a vizet. Szó
esett különböző talajlakó állatokról, ezek szerepéről a
természetes anyagok lebontásában. A gyerekek kísérletekkel szereztek tapasztalatot a különböző talajok
tulajdonságáról. A csoportok hetet a Csiga túra tanösvényen való erdei túrával zárták, ahol ismerkedtek az
erdő szerepével, a fák fontosságával az élőlények
szempontjából.

makkumulátor, vegyszer),
ennek ellenére ezek a hulladékok is kihelyezésre kerültek.
A szabálytalanul kihelyezett hulladékok elszállíttatása több százezer forintjába
került Önkormányzatunknak, ezért a jövőben e miatt
közigazgatási eljárást fogunk indítani a szabályokat
be nem tartók ellen.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
idei évtől változott az elektronikai hulladék, valamint
az autógumi gyűjtés rendje!
Az ingatlanhasználók részére a zalamerenyei hulladékudvarban (8747 Zalamerenye,
0112/2.
hrsz.)
biztosítjuk az elektronikai
hulladék (TV, hűtő, háztartási kisgépek), valamint háztartásonként évente 5 db
személyautó gumi átvételét.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Vízen és szárazon is
folyamatosan mozgásban
Nem fog a gyermek unatkozni egy óra után? A család felnőtt
tagjai nem lesznek-e fáradtabbak, mint a pihenés megkezdése
előtt, hogy a legkisebbeket lekössék így-vagy úgy? Persze nem szó
szerint, hanem programokkal.
Millió kérdés vetődik fel, amikor meg kell tervezni egy családi
hétvégét, vagy nyaralást. Nos a jó hír, hogy a Zalakarosi Fürdő
már önmagában is program-paradicsom kicsiktől, nagyokig, mindenkinek. Az Adrenalin csúszdapark, a Vízipók-csodapók gyermekvilág alapvetően képes annyira lenyűgözni a lurkókat, hogy
fellélegezhessünk: jól érzi magát a szemünk fénye. A vízi kalandokon túl a szárazföldön is van élet. Mindig történik valami érdekes és kihagyhatatlan. A programok rengetegében Horváth
Erika, a Zalakarosi Fürdő programszervezője segít nekünk eligazodni.
– Vágjunk is a közepébe. Milyen nagy durranásra számíthatnak 2018-ban a Fürdőre érkező
vendégek?
– A „Zalakaros, GO WILD!”
kampány keretében „megvadul”
egész Zalakaros, vele együtt vadulunk mi is. Óriási sikert aratott
márciusban a „Jeges-tüzes csobbanás” elnevezésű bátorságpróbánk, ami egy igazi vadító
„strandforradalom”. A jeges érzést az egyik strandi medencénk
15 fokos vize, a tüzest pedig a
szívet-lelket felmelegítő minőségi pálinka szimbolizálta. Azaz aki
bevállalta a jeges csobbanást,
egy kupica gyümölcspárlattal jutalmaztuk.
A nyár is izgalmas lesz nálunk.
A világbajnokság idején strandfoci-hétvégét szervezünk a média válogatottal, strandfoci tornával, ahol több hírességgel is
találkozhattok és együtt szurkolhatunk az aznapi vb-meccsen.
Júliusban az ország legnagyobb vízipisztoly csatájára készülünk, amivel jónéhány rekordot szeretnénk megdönteni. Az
augusztust a nagy sikerű „Strandok éjszakája” fürdőparty-val
köszöntjük. Évek óta teltházas ez
az esemény, amire a jegyértékesítést nyár elején elindítjuk. A
mozgalmasnak ígérkező szezont
„Az év aquafittness trénere” versennyel zárjuk. A nagy volumenű
esemény országos megmérettetés lesz, hamarosan lehet rá nevezni. Érdemes figyelni a dátumot, hiszen hazánk legjobb
vízitorna edzőivel mozoghattok
együtt.
– Mire számíthatnak nyárig a
fürdő látogatói?
– A legközelebbi esemény, a

szezonnyitó nagy őrület, a „Szerencséd, hogy nyit a strand!”
– Szerencsére nem hangzik
fenyegetésnek! Jól érzem, hogy
ez egy újabb vad ötlet?
– Pontosan! Egy szerencsés
aznap korlátlan belépést nyer a
fürdőbe a teljes strandszezonra.
A helyszín az idén májusban 50.
születésnapját ünneplő strandi
sportmedence, melynek aljára
szerencsezsákokat visznek le a
búvárok. A zsákokban sorszámozott érméket helyezünk el. Ezeket kell felhozni egyedül vagy
búvárok segítségével, majd helyszíni sorsolással dől el, ki lesz a
nyertes, akit másodmagával
egész nyáron szeretettel várunk.
A búvárkodás élményét a nap
folyamán ki lehet próbálni a 10
fős profi búvárcsapattal.
A vakáció kezdete idén egybeesik az Adrenalin csúszdapark
nyitásával, ami a tinédzser korosztálynak duplán öröm és egy
„ZALAKAROS #firtsclass – Kezdd
első osztályon a nyarat!” játékkal
ünnepelünk. Középiskolás osztályok számára indítunk országos
felhívást, amelynek keretében
keressük azt a középiskolai osztályt, akik a leglazább strandcuccos osztályképet küldik nekünk a
strandszezonra. A győztes osztályt és 10 fő kísérőt teljes ellátással vendégül látjuk egy V.I.P.
napra. Ők lehetnek 2018-ban
azok, akik elindítják a csúszdaszezont, saját Lounge részben
pihenhetnek, Chillout DJ adja a
zenei aláfestést, saját party fotósuk lesz aznap és elkészítjük életük filmjét 15 perces Aftermovie
formájában.
Tehát készüljön egy észveszejtően jó osztálykép, amelyen a

ZALAKAROS #firstclass felirat
látható, a többit a közösségi oldalunk követőire bízzuk.
– Nálatok tényleg nem babra
megy a játék. No de ha nem
vadultok meg, csak egy átlagos
napot nézünk, akkor mire számíthatnak a Vendégek?
– Minden nap van aquafittness és aquasalsa, ami kortól függetlenül az egyik legnépszerűbb
foglalkozás. Megtalálható a repertoárunkban mezítlábas torna,
a „Pacázás” fantázianevű szintén
mezítlábas-festékes rohangálós
buli a kisebb gyerekeknek. Nagyon kedvelt és nem utolsó sorban hasznos program a Mesefeles, ahol a sószobában tartunk
mesedélutánt a gyerkőcöknek.
Amellett, hogy jól szórakoznak, a

Horváth Erika, a Zalakarosi
Fürdő programszervezője
sószoba áldásos hatásait is élvezhetik a kicsik, hiszen kiváló a
gyermekek körében gyakori, különböző légúti megbetegedések
megelőzésére és kezelésére.
Logikai játékok, kreatív foglakozások az Alkotó szombaton,
Lufis nap, Kutyafülefarka, Lóti-futi – ugra-bugra… most csak
néhányat soroltunk az ezerféle
játékból. A tarsolyunk szinte kimeríthetetlen, és szinte minden
nap jön egy új ötlet, sokszor a
gyerekektől jön az inspiráció.
A szórakozás mellett fontosnak tartjuk, hogy a játék során a
gyerkőcök kicsit tanuljanak is, új
ismereteket szerezzenek. Ilyen a
“Vigyázz, mentős érkezik!” –interaktív elsősegélynyújtó bemu-

tató gyerekeknek, ahol megmutatjuk nekik, hogy zajlik egy
újraélesztés, hogyan kell sebet
kötözni.
Tehát izgalmas, mozgalmas, és
nem utolsó sorban kreatív mindennapokat élünk itt a fürdőn.
– És milyen korú gyerkőcöknek ajánlanátok?
– Nagyon fontosnak tartom
kiemelni, hogy nincs éles határ a
korosztályos programokon. Akkor örülünk a legjobban, ha gyermek és a nagymama is vízi tornázik, vagy anyuka-apuka együtt
kergetőzik, mókázik a gyermekével a játszószobában. Egy család
vagyunk, minőségi együtt eltöltött időt kínáluk.
– Abból, amit eddig megtudhattunk, bátran kijelenthetjük,
hogy élmény fellegvár vagytok.
– Valóban, 4 évszakos fürdő
vagyunk, generációk találkozóhelye, ahol a gyermekprogramok
mellett gondolunk a fiatalokra,
felnőttekre és a gyógyvendégeink zömét jelentő senior korosztályra is. Így adott volt, hogy egy
senior klubot is létrehozzunk,
ahol szintén jó programokkal
szeretnénk kedveskedni. Receptcsere, rejtvényfejtő nap, kertészkedő ötletbörze, tapasztalat-csere és kreatív foglalkozások
szerepelnek a palettán. Itt sincs
azonban alsó korhatár: nincs annál idillibb és szebb, mint amikor
a senior klubban a nagypapa
sakkozni tanítja az unokáját.
Ugyancsak lelkesen várjuk az
aktív, fiatal-felnőtt korosztályt
is. Szauna szeánszok minden nap
vannak, mindig az adott évszaknak és ünnepeknek megfelelő
tematikával, illatokkal és hangulattal. Rendszeresen éjszakai fürdőparty-kat rendezünk az élményfürdőben egész éven át.
Medencés buli, hangulatos medencevilágítás, jó zene, kiváló
italok és snackek…egyszóval egy
fantasztikus péntek esti program
lehet barátokkal.
Ha már esti programnál tartunk, fontos kiemelni, hogy élményfürdőnk minden nap este
21:00 óráig nyitva tart, ami a
környékbelieknek különösen jó
hír. Aki kedvet kap egy esti csobbanáshoz, akár hétköznap is,
irány a fürdő.
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ELADÓ BELTERÜLETI, KÜLTERÜLETI,
ZÁRTKERTI INGATLANOK ZALAKAROSON
Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonában lévő értékesítésre váró ingatlanok:
utca

hrsz.

m2

közműellátottság

HÉSZ*

megjegyzés

1.
Termál u.
293
11973 közmű az ingatlan előtt
Lke-1		
2.
Dózsa Gy. u.
1124/57 1216
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-1		
3.
Gyöngyvirág sor 1597/2
1173
nincs szennyvíz (gáz, víz telken belül)
Lke-4		
4.		
1526/3
1263
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6		
5.		
1526/2
1443 összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6		
6.
Hegyalja u.
1119/12
1263
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Vt-1		
7.		
1119/13 1275
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Vt-1		
8.		
1465/2
1434 összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6		
9.		
1463/2
1348 összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6		
10.		
1462/2
1317
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6
régészeti terület
11.		
1461/2
1305
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6
régészeti terület
12.		
1460/2
1256
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6
régészeti terület
13.		
1459/2
1208
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6
régészeti terület
14.		
1458/2
1164
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6
régészeti terület
15.		
1124/23 1078
összközműves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
Lke-6		
16.		
1453
3994 nincs közmű a telken
Lke-1
régészeti terület
17. Termál u.
287/12
3925 közmű az ingatlan előtt
Üü-2
régészeti terület +
						
vízbázis övezeti határ
18.		
287/8
8908 közmű az ingatlan előtt
Üü-2
régészeti terület
19.		
287/7
5232 közmű az ingatlan előtt
Üü-2
régészeti terület +
						
vízbázis övezeti határ
* HÉSZ szerinti övezeti besorolás

* * kerekített forgalmi érték

KFÉ**
339.000.000
5.776.000
5.279.000
5.684.000
6.494.000
6.947.000
7.013.000
6.812.000
6.403.000
5.927.000
5.873.000
5.652.000
5.738.000
5.529.000
6.199.000
10.984.000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

83.660.000 Ft
144.670.000 Ft
95.590.000 Ft
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Kis-Balaton futóverseny idén is
ELINDULT A NEVEZÉS
Már lehet nevezni a III. MenDan Zalakaros - Kis-Balaton Futóversenyre. A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zalakarosi Futrinkák által szervezett verseny ugyan még messzebb van, hiszen 2018.
09. 22-23-án tartják, az előnevezés azonban már elindult, ilyenkor
jóval kedvezményesebb díjakkal lehet még nevezni, és természetesen
már el lehet kezdeni a felkészülést.
A versenyszámok az idei évben az alábbiak szerint alakulnak:
• KIS-BALATON KÖR (34 km): Zalakaros – Garabonc – Nagyrada - Zalaszabar – Kis-Balaton – Balatonmagyaród – Zalakomár – Zalakaros
• FÉLMARATON (21 km): Zalakaros – Garabonc – Nagyrada – Zalaszabar
– Nagyrada – Garabonc – Zalakaros
• TÍZES (10 km): Zalakaros – Garabonc – Zalakaros
• HATOS (6 km): Zalakaros – Villa Natura - Zalakaros
• VÁLTÓ-férfi,női (10 km, 12 km, 12km): Zalakaros – Garabonc – Nagyrada – Zalaszabar – Kis-Balaton – Balatonmagyaród – Zalakomár – Zalakaros.
A https://zalakaros.hu/futoverseny honlapon minden további részletet
megtalálnak az érdeklődők. Hajrá mindenkinek!

Parkerdei kalandozás

Versenyeredmények
LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ III. KORCSOPORT
8. helyezés
Csapattagok: Józsa Zétény, Márfi Bence, Biczó Barnabás, Borsos Bálint,
Végh Gorán, Horváth Benjámin, Varga Márkó, Császár Dávid, Beke Benjámin. Felkészítő: Jankovics Attila.
LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA I. KORCSOPORT JÁRÁSI VERSENY
2. helyezés, Megyei Verseny 4. helyezés
Csapattagok: Borsos Bálint,Józsa Zétény, Németh Zsombor, Gulyás Attila,Németh Adrián, Németh Roland, Bogdán Ákos, Beke Bendegúz, Molnár
Levente, Péntek Barnabás.
Felkészítő: Jankovics Attila
LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA KÖRZETI VERSENY III. KORCSOPORT
1. helyezés
Csapattagok: Vékony Bence, Olasz Barnabás, Stampf Marcell, Lechner
Werner, Bogdán Richárd, Matyovszky Péter, Marton Bence.
Felkészítő tanár: Jankovics Attila.

archív felvétel

Tavaszi kalandtúrára invitálta a
családokat a város sportszervezője.
A Sportol és nyerj! program keretében megvalósított kiránduláson a parkerdő tanösvényein kalandoztak a résztvevők.
Óriási élmény volt a tavaszi erdő,
a mély horhososok, bennük a hatalmas kidőlt fák és gyökérzetük látványa. A kirándulók alaposan elfáradtak és meg is éheztek, mindenkinek
jólesett a tábortűznél megsütött
szalonna és a Kilátó Borozó tulajdonosainak, a Demény családnak az
üdítő itala, melyet minden túrázónak ingyen ajánlottak fel.

KISTÉRSÉGI TEKEVERSENY
A Zalakomárban lezajlott kistérségi teke végeredménye: 1.
Zalakomár 28pont, 2. Miháld 24pont, 3. Nagyrécse 23pont (jobb
szettaránnyal), 4. Zalakaros 23pont, 5. Zalaszabar 16pont, 6. Zalaújlak 16pont (jobb szettaránnyal), 7. Sávoly 8pont, 8. Nagyrada
6pont, 9. Balatonmagyaród. Egyéni: Legtöbbet taroló: Molnár
József: 81 fa. Legtöbbet teliző: Molnár József: 174 fa. Legtöbbet
dobó: Molnár József: 255fa.
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A Zalakarosi Fürdő májusi programjai
MÁJUS 5.
10.30: Aquafittness – élménymedence
13.00–14.30: Egyszerűen csak játszunk – főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa – élménymedence
MÁJUS 12.
LABDÁS MÓKA
10.30: Aquafittness – élménymedence
13.00–14.30: A labdajáték csodákra képes!
Megnevettet, megmozgat! Gyere, játssz velünk! – főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa – élménymedence
MÁJUS 16.
SENIOR CLUB – RECEPETEK PÜNKÖSDRE
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi
játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi

játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk,
dominó, malom és ügyességi, valamint logikai
játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll
Vendégeink rendelkezésére.
Kiemelt téma: Pünkösdi kalácsreceptek
MÁJUS 19.
„KUTYAFÜLEFARKA”
10.30: Aquafittness – élménymedence
11.30–15.00: Bábkészítő nap – a mai napon
kutyás bábfigurákat készíthettek velünk. Miből és hogyan? Az alapanyagokat mi biztosítjuk ügyes kezeitek alá, a többit pedig a fantáziátokra bízzuk! Várunk benneteket!- főépület,
gyermekjátszó
16.00–16.30: Lóti – futi, ugra – bugra! – főépület, gyermekjátszó
MÁJUS 20.
KISLÁNYOK FIGYELEM!
10.30: Aquafittness – élménymedence

11.00–15.30: A nagy sikerre való tekintettel,
újra nyári ruhát, napszemcsit és strandkalapot
tervezünk, no és a strandtáska sem maradhat
el! – tervezünk, ollózunk, szabunk és varrunk!
– gyermekjátszó, főépület
16.00–16.30: Lóti-futi, ugra-bugra – főépület,
gyermekjátszó
MÁJUS 21.
PÜNKÖSDKOR IS JÁTSZUNK
10.30: Aquafittness – élménymedence
11.30–16.30: Minden ami játék: társas-kártya-ügyességi-logikai-fejtörő-sportjátékok délutánja – főépület, gyermekjátszó

A főépület gyermek játszóházában kiírt
programokra bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk! A szülők is
csatlakozzanak bártan. A programváltozás
jogát fenntartjuk!

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

