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A jövőbe vetett hit diadala
AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTE VÁROSUNK
Augusztus 20. a dönteni tudás, a béketeremtés, az Európához
tartozás, a megújulás, vagyis a bizakodás, a jövőbe vetett hit maradéktalan diadala. Mindezt Novák Ferenc polgármester hangsúlyozta az államalapítás évfordulóján a Szent István téren rendezett
városi ünnepségen.
Mint mondta: államalapításunkban az egységes magyar
nemzet megszilárdulásának és
fennmaradásának egyik legalapvetőbb mérföldkövét ünnepeljük. Közös örömünk és büszkeségünk lehet, hogy egy olyan
országot mondhatunk hazánknak, amelynek több mint 1000
éve lefektették alapjait, és amely
már akkor kinyilvánította, hogy
egy keresztény értékekre épülő,

független nyugati állam kíván
lenni.
– Az, hogy mi történik velünk, mindig is ratjunk múlt, és
most is rajtunk múlik. Mi vagyunk a haza. Mi vagyunk Zalakaros. Nekünk kell ebben az országban együtt munkálkodni,
mert csak így haladhatunk előre!
Mi tehetjük jobbá ezt az országot, s ezt a kisvárost, Zalakarost
is – hangsúlyozta a polgármester.
– Minden ember életében kiemelt jelentősége van annak,
hogy a gondviselés mennyi időt
szán neki e földi világon. Nincs
ez másként egy ország és az azt

alkotó nemzet életében sem. Éppen ezért, miközben ünnepeljük
állami fennállásunk több mint
ezer éves múltját, kimondva
vagy kimondatlanul kívánnunk
kell, hogy az Isten még sokáig
éltesse nemzetünket.
Az ünnepségen a helyi szervezetek, intézmények képvsielői koszorút helyeztek el Szent István és
Gizella szobránál, a rendezvényen
a Dalárda-Vegyeskar műsorát

hallhatták
az ünneplők.
Augusztus 20. az új
kenyér ünnepe is, ehhez kötődően idén
először helyiek összefogásával
készült kenyeret áldott meg
dr.
Háda
László plébános, a kenyeret az
ünneplők
meg is kóstolhatták.
Karos kenyeréről s
az ország
kenyeréről
b ő veb b e n
lapunk 10.
oldalán olvashatnak.
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KÖZLEMÉNY
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására
2019. október 13-án kerül sor. A választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások
számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást
megelőző hatvanhetedik napot követő munkanapon.
A választópolgárok száma a névjegyzékkészítés időpontjában: 2168 fő.
Ezt figyelembe véve
– polgármester jelöléséhez 66 db,
– képviselő jelöléséhez 22 db ajánlás szükséges.
Jelöltet állítani: 2019. augusztus 24-től szeptember 9-én 16 óráig
lehet.
E közlemény Zalakaros város önkormányzatának honlapján és a
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre.
Zalakaros, 2019. augusztus 8.

FIGYELEM! EBOLTÁS!
Értesítjük az eb tartókat, hogy ZALAKAROS városban
2019. szeptember 13-án (péntek) 07.00 órától 08.00 óráig
kerül sor az EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.
Az oltás helye: TŰZOLTÓSÁG UDVARA – Zalakaros Jegenye sor 8.
Díja – helyszínen: ......................................................................... 4.500 Ft/eb
Háznál történő oltás, október 15-ig: ...................................... 5.500 Ft/eb
Háznál történő oltás, október 15-e után: . 5.500 Ft+kiszállási díj/eb
Kisállat Egészségügyi Könyv díja: ........................................... 1.000 Ft/db
Chippelés díja: ............................................................................... 4.500 Ft/eb
KÉRJÜK, HOGY AZ EB OLTÁSI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!

TÁJÉKOZTATÁS
A HÁZIORVOSI RENDELÉS
HELYSZÍNÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

MEGALAKULT A HELYI
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

2019. július 1-jétől Dr. Asnake Alemayehu mint helyettesítő
háziorvos látja el a háziorvosi feladatokat városunkban. A szolgálat
átadása során a Zala megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya több szempontból alkalmatlannak ítélte a Fő u. 6. szám alatti rendelőt az ellátás helyszínéül,
ezért a Jegenye sor 8. szám alatti rendelőt (ügyeleti) – ahol
reggel 8.00 órától 16.00 óráig nem történik rendelés – javasolja.
A szükséges feltételek biztosítása mellett 2019. augusztus 12-től a
háziorvosi rendelésnek a helyszíne megváltozik és a Jegenye sor 8.
szám alatt történik.
Kérjük a lakosság megértését a változások miatt, de jobb, kulturáltabb feltételek között történhet ezt követően a háziorvosi ellátás
az új helyszínen.

2019. augusztus 9-én 8.30-kor tartotta alakuló ülését
a Helyi Választási Bizottság, ahol a
polgármester előtt megtörtént az eskütétel, majd sor került
az elnök és elnökhelyettes megválasztására.

TÁJÉKOZTATÁS

Szabóné dr. Csányi Mariann
HVI vezető
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telefon: 93/340-100, Fax: 93/340-531
E-mail: jegyzo@zalakaros.hu

A Helyi Választási Bizottság Tagjai:
Rédics László elnök
Szörcsök Jánosné elnök-helyettes
Bazsó Ferencné tag
Póttagok:
1.) Kiss József
2.) Horváth Lászlóné
A bizottság postacíme: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel invitáljuk
településünk 65 éven felüli lakóit
a 2019. október 5-én (szombat), 14.00-kor kezdődő,
az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TARTANDÓ
IDŐSEK NAPJÁRA
Novák Ferenc polgármester

Zalakaroson 2019. augusztus 12-től a háziorvos rendelés
helyszíne megváltozik, az új cím: Jegenye sor 8. (a háziorvosi
ügyelet rendelője).
RENDEL: Dr. Asnake Alemayehu (Palin-Újudvar háziorvosa), mint helyettesítő háziorvos
RENDELÉSI IDŐ:
hétfő: ............................................................................ 13.00–15.00
kedd:
– július 1-től augusztus 31-ig: ............................ 13.00–15.00
– szeptember 1-től október 31-ig: . ...................8.00–12.00
szerda: .......................................................................... 13.00–15.00
csütörtök: . ................................................................... 13.00–15.00
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
Zalakarosi rendelő: 93/340-343
Zalakaros, 2019. augusztus 07.
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására 2019. október 13-án kerül sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén
lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár,
továbbá aktív választójoga van a menekültként, bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert nagykorú személyeknek is.
Nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem
aktív, sem passzív választójoggal) az,
• aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
o pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
o pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes
mértékben hiányzik.
Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem
választható, aki
jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti
(feltéve, hogy nincs
eltiltva a közügyek
gyakorlásától) vagy
büntetőeljárásban
elrendelt intézeti
kényszergyógykezelés alatt áll.
Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a
lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási
helyet létesített – 2019. június 26-ig – (és annak érvényessége a
szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási
helyén szavazhat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz
(és bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd. (Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet
részt.
SZAVAZÁS A LAKÓHELYTŐL TÁVOL,
A BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYEN
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az a választópolgár
nyújthat be, akinek a 2019. június 26-ig létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, akkor

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be írásban.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton
2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig
nyújthat be.
A
kérelemnyomtatványok
elérhetők a Nemzeti Választási Iroda
honlapján
( w w w. va l a s z t a s.
hu).
NEMZETISÉGHEZ
TARTOZÁS
A nemzetiségi
ö n ko r m á n y z a t i
képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal
rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta
magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).
A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételt
2019. szeptember 27. (péntek) 16.00 óráig kérhetik a választópolgárok.
Helyi Választási Iroda tagjai:
Szabóné dr. Csányi Marianna HVI vezető:..............................93/340-100
Torma László, HVI vezető helyettes: .......... 93/340-100/104-es mellék
Gaál Krisztina HVI tag: ............................... 93/340-100/125-ös mellék
Sárempekné Bakonyi Judit
HVI tag: ...... 93/340-100/112-es mellék
A választással kapcsolatos információk elérhetőek az NVI https://
www.valasztas.hu/ oldalán továbbá az önkormányzat honlapján a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/valasztasok-2019 oldalon.
Zalakaros, 2019. augusztus 8.
Szabóné dr. Csányi Mariann
HVI vezetője
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Felavatták a fürdő gyógycentrumát
ÖTCSILLAGOS NEMZETKÖZI TANÚSÍTVÁNYT SZERETNÉNEK
Ünnepélyes ceremónia keretében avatták fel a Zalakarosi Fürdő gyógycentrumának felújított
épületét a közelmúltban. A létesítményt Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Sifter Rózsa kormánymegbízott, Bene
Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke, Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere, a kivitelező
részéről Szabadics Attila, a Szabadics Zrt. alelnöke, és Cziráki
László, a Zalakarosi Fürdő Zrt.
vezérigazgatója avatta fel.
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
Zrt. vezérigazgatója elmondta: a
teljes rekonstrukció az épületrész
és a hozzá tartozó gyógykert egyedi atmoszféráját, formavilágát és
stílusjegyeit megtartva történt. Új
tetőszerkezet épült, cserélték a
nyílászárókat, teljesen új burkolatot alakítottak ki, megújult a fogadótér és a vizeblokkok.
A beltéri részben egy különle-

ges sós vizű medencét is létesítettek, valamint gyógyvizes és termálvizes medence együttes várja a
vendégeket. A medencéket kényelmes pihenőterek veszik körül.
A vezérigazgató avató beszédében kiemelte, hogy a 2018-as év

gazdaságilag kiemelkedő év volt,
mind árbevétel, mind a vendégszám tekintetében, utóbbi meghaladta a 650 ezer főt.
Hozzátette: a beruházás lezárulásával elindították az Európai Fürdőszövetség EuropeSpa Med ötcsillagos nemzetközi tanúsítvány
megszerzésének a folyamatát.
Manninger Jenő kiemelte: a fürdő és a város vendégforgalma bizonyítja, hogy Zalakaros kiemelkedő üdülőhelye az európai régiónak.
A beruházások tekintetében fontos – jelezte –, hogy azok a város
családias légkörét továbbra is megőrizzék.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott ünnepi beszédében rámutatott: Zalakaros az elmúlt évben kiemelkedő eredményt ért el a
turizmus terén. A vendégéjszakák
számát tekintve az egyik legnépszerűbb településsé vált a balatoni
régióban, a külföldi turisták körében is népszerű város. A magyar
kormány kiemelt területként tekint

a turizmus fejlesztésére, ennek
hangsúlyt is adott azáltal, hogy
2017 októberében elfogadta a
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 programot. A kormányzati gondolkodásban a turizmus
nemcsak pénzkereseti forrás vagy
jól kihasználható gazdasági ágazat,
hanem a hazaszeretet egyik megnyilvánulási formájaként arra irányuló törekvés, hogy a magyar
idegenforgalomnak visszaadják az
azt megillető tiszteletet, elismerést.
E stratégia révén pedig jó esély van
arra, hogy az ország 2030-ra Közép-Európa vezető turisztikai régiójává váljon.
Bene Csaba, a megyei közgyűlés
alelnöke méltatta, hogy a fürdő
önerőből valósította meg egymilliárdos fejlesztését. Novák Ferenc
polgármester arról szólt, hogy az
eredményekhaz folyamatos fejlesztések, attrakciók szükségesek. Szabadics Attila a kivitelezés során tapasztalat összefogást emelte ki és
köszönte meg.
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„Nem tudok elég hálás lenni”
BESZÉLGETÉS BENKŐNÉ GULYÁS EDIT DÍSZPOLGÁRRAL
Zalakaros díszpolgára kitüntetést vehetett át a 22. városnapon
Benkőné Gulyás Edit, a Móra-iskola nyugalmazott igazgatója, pedagógusa. Benkőné Gulyás Edit 1990 óta dolgozik városunkban, előtte,
1976-tól a miháldi általános iskolában, 1986-tól a zalakomári általános
iskolában tanított magyar nyelvet és ének-zenét, vezetett színjátszó
csoportot és kórust.
– 1990-ben, a nyolc osztályos
általános iskola megépítését követően Péterffy Zoltánné hívására a zalakarosi iskola tanáraként
folytattam a munkámat, egészen
2016-os nyugdíjazásomig itt is
dolgoztam – elevenítette fel Zalakarossal kezdődő kapcsolatát a kitüntetett.
– Előbb magyar szakos pedagógusként, majd 1996-tól igazgatóként dolgozott. Mely eredményeire a legbüszkébb pályafutása
során?
– Nagyon büszke voltam arra,
hogy kezdeményezésemre, sok
koordináló munka után, a nagykanizsai könyvtár fiókkönyvtára átkerülhetett az iskola egyik termébe, és bár szerény körülmények
között, de szolgálhatta az oktatást és az akkor még nagyközségi
rangban lévő Zalakaros lakosságát
is. Néhány év múlva pedig nyilvános könyvtári státuszt kapott a
már 3–4 ezer kötettel rendelkező
könyvtár. Büszkék voltunk, amikor a Szirtes Lajos vezette önkormányzat 1998-ban átvehette a
Könyvtárpártoló Önkormányzat
címet.
Megteremtettük az iskola kötelező eszközrendeszerét, mely
részben a korábbi fenntartó, azaz
az önkormányzat, részben pályázatok segítségével folyamatosan
bővült, modernizálódott. Számítógépeket szereztünk be a könyvtárba, az iskolába, az idegennyelvi
oktatást megreformáltuk. Ennek
köszönhetően két nyelvet is tanulhatnak a gyerekek a felső tagozattól válaszhatóan, és első osztálytól van idegennyelv oktatás.
Pályázati siker eredményeként
testvériskolai kapcsolatokat ápoltunk egy olasz, egy osztrák, később pedig egy olesnói iskolával.
Hatalmas eredmény és öröm volt
valamennyiünk számára, hogy az
iskola önálló zeneiskolát is „kapott”, gordonka, hegedű, zongora és szolfézs tanszakkal, a képzés
bővült azóta, és mindig nagy
öröm látni, mennyi tehetséges
növendék kerül ki a zeneiskolából.

Bevezettük az iskolaotthonos oktatást, a szakköri rendszert, sorra
alakultak a művészeti csoportok
– közülük a Női Kar különösen
kedves számomra, hiszen 17 évig
vezetője is lehettem –; elindítottuk a Móra-napok rendezvénysort, mely azóta már megyeszerte
ismert rendezvény. Szakmai sikernek tartom a Comenius 2000 II.
intézményi minőségirányítási
modell kiépítését, amiért Közoktatási Minőség Díjat vehetett át
az intézmény a kiválóság kategóriában, de tantestületünk Zala
megyei Pedagógiai Nívódíjat is
kapott. Bevezettük a kompetencia
alapú oktatást, az iskolai úszásoktatást. Az óvoda három csoportra
bővült. A bölcsőde megépítésével,
működtetésével megnövekedett
feladatokat láttunk el.

területe volt a munkánknak.
Mindezt csak egy olyan fenntartói támogatással tehettük,
amely nemcsak megépítette az
intézményt, hanem komoly áldozatok árán folyamatosan fejlesztette és az átlagosnál magasabb
színvonalú feltételeket biztosított a működéshez.
Kiváló kapcsolat alakult ki a
Zalakarosi Iskoláért Alapítvánnyal
és a Szülői Munkaközösséggel,
akik mindig rengeteget segítettek nekünk fejlesztéseink megvalósításában.
Amikor így összegzek, mindig
úgy érzem, dicsekvésnek tűnhet,
amit elmondok, valójában azonban ez több mint 25 év tanári és
igazgatói munkája, talán az lenne
a szomorú, ha nem lenne miből
szemelgetni, ha nem tudnék és
tudnánk eredményeket felmutatni.
– A díszpolgári cím átvétele
után nagyon sok mindenkinek
mondott köszönetet a támogatásért, szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak, a családjának,

Az
öt
intézményegység
(bölcsőde, óvoda, iskola, zeneisola, könyvtár) kiegészülve a konyhai szolgáltatással, egy olyan szerves egységet alkotott, ahol a
gyermekeket akár egy éves kortól
középiskolás korukig egymásra
épült és összehangolt pedagógiai
elvek és értékeket követve neveltük. Nagy figyelmet kapott az integrált oktatás, felzárkóztatás ,de
a tehetséggondozás is kiemelt

szüleinek. Többen meghatódtak
a jelenlévők közül, különösen a
családjára vonatkozó megállapítások után…
– Távolról sem „kötelező” köszönetnyilvánítások voltak ezek.
Szüleimnek köszönhetem, hogy
az lehettem, amivé válni akartam
mindig is. Soha nem korlátoztak,
pedig abban az időben, amikor én
tanultam, sok áldozatot kívánt a
taníttatás. A családom pedig türe-

lemmel viselte, ha a munkám elhívott, vagy lekötött úgy, hogy nagyon kevés időt tudtam velük és
mellettük tölteni. Megértéssel
tették a dolgukat, inkább biztattak, mintsem követeltek vagy
zsörtölődtek volna. Támogattak
és segítettek a továbbtanulások
során is. Nem tudok elég hálás
lenni ma sem mindezért. Most
úgy érzem, az unokáim neveléséből átvállalva a terheket, talán
vissza tudok ebből a szeretetből,
ebből a türelmes támogatásból
adni én is valamit.
Ami pedig a pedagógiai munkát illeti, élvezhettem a szülők, a
diákok és a kollégáim támogatását. Mindig is azt vallottam, hogy
a pedagógusok, gyermekszeretetüktől vezérelve, néha a józan
konzervativizmust is felvállalva
igényes és lelkiismeretes munkával a gyermekekben kialakítják a
helyes szemléletet, amivel az igazi
értékeket keresik. Úgy érzem, kollégáim ezt mindig is átérezték és
ezzel azonosulva segítették a
munkámat, illetve valamennyiünk
munkáját.
– Hamarosan lejár ez az önkormányzati ciklus, sokan készülnek már a következőre, képviselőjelöltséget fontolgatva. Ön is
készülődik?
– Egyértelmű a válaszom: nem.
Három cikluson keresztül voltam
képviselő, azt megelőzően egy
ciklusban külsős bizottsági tag.
Sok energiát igényelt a helyi politikai életben, közéletben való
részvétel. Lelkiismeretesen törekedtem arra, hogy ahol lehet, jelen legyek, bizottsági elnökként
személyesen egyeztessek különböző témákban, és ez bizony sok
időt, erőfeszítést kívánt. Ezt felelősséggel már nem tudnám felvállalni. A képviselői munkában nagyon fontos az emberekkel való
személyes kapcsolat. Én pedig sokat vagyok távol és most az unokák nevelésében van nagyobb
szükség rám. Ők pedig sajnos nem
Zalakaroson élnek.
Bízom a zalakarosi választópolgárok bölcsességében, hogy
olyan testületet választanak, akik
számára Zalakaros értékeinek
megőrzése áll a törekvésük fókuszában és a megtartva és továbblépve alaptétel szellemében
kívánnak „kormányozni”.
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Hatékonyabb működtetés
BERUHÁZÁSOK A HOTEL NAPFÉNYBEN
Folyamatosan újul, szépül a Hotel Napfény épülete. Az elmúlt
években több ízben is adhattunk hírt a főépület korszerűsítéséről, a
wellness részleg megépítéséről és átadásáról. A közelmúltban folytatódott a hotel épületrészeinek homlokzat felújítása, és pályázat segítségével az épületek energiahatékonyságát is növelni tudták.
– A július végére
befejezett pályázatunkkal a hotel „B” és
„C” épületrészei energiatakarékosságának
és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával
történő
javítása volt a cél – jelezte Pus Balázs, a Napfény Hotel Karos Kft.
elnök-igazgatója.
–
Szerettük volna a felhasznált
földgáz és az általa kibocsátott
szennyező anyagok mennyiségét
csökkenteni, illetve takarékosabb
hűtést és fűtést megvalósítani az
épületekben. Az elnyert pályázati támogatással napelemes rendszer építettünk ki, mely részben
fedezi a villamos energia igényünket, megújuló energiákra
építve a környezetterhelés komoly csökkentéséhez is hozzájárul.
Az elnök-igazgató elmondta: az
energetikai korszerűsítés során
mindkét épületrész esetében a
meglévő homlokzatra utólag elhelyezett hőszigetelő rendszert rög-

zítettek, szigetelték a padlásfödémet és a tetőtéri ferde falakat is. A
homlokzati hőszigetelés kivitelezése során a vastagság növelés miatt
szükségessé vált néhány kapcsolódó munka elvégzése: ablakpárkányok cseréje, redőnyök le- és felszerelése, átszabása, bádogozások,
bádogszegélyek cseréje, eresz- és
oromszegélyek javítása és felületkezelése, villámhárító berendezések átszerelése.
Mindezek mellett megvalósult
két, egyenként 34,56 kW teljesítményű napelemes rendszer, a parkolók feletti egyedi gyártású, horganyzott acél tartószerkezetre
helyezve.

– A beruházás révén az érintett épületrészek esetén a villamosenergia-fogyasztásban közel
85%-os, a fűtési energia-fogyasztásban pedig mintegy 30%-os
csökkenést várunk – fogalmazott
Pus Balázs.
A hotel ezen kívül további csinosítást is kapott, hiszen a homlokzat felújítás kiterjedt a loggiák
felújítására is, amely tartalmazta
azok új szigeteléssel és burkolattal
való ellátását, valamint az üvegbetétes, korrózióálló korlátok felszerelését is. Szintén részleges felújításon esett át a főépület, amely új,
a másik épülettel harmonizáló
színt kapott, és kicserélték az er-

kélykorlátokat is. A pályázat 79
millió forintos beruházásán kívül
így további, közel 20 millió forintot költöttek az épületre, a munkálatok összességében 100 millió
forintba kerültek. A beruházások
folytatódnak, a közelmúltban a
főépületbe új felvonó telepítését
kezdték meg, a beruházás költségei meghaladják a 30 millió forintot.
– Szeretnénk vendégeink számára minél komfortosabb, esztétikusabb és kényelmesebb környezetet, szolgáltatásokat biztosítani,
bízunk benne, hogy a felújítások
az ő örömükre és megelégedésükre is szolgálnak.

Jótékonysági előadás a malomban
Különleges előadást láthatunk a zalamerenyei Pálos malomban
szeptember 27-én. Az Imre Sándor Szeretetszínház a Valahol Európában című musicalt adja elő, a befolyt összeg jótékonysági
célokat szolgál. A musical Radványi Géza és Balázs Béla azonos
című filmje alapján készült.
„Milliónyi éhes gyerek bitangol Európa szerte. Nincs mit enniük,
nincs hol aludniuk. Nem tudnak írni, olvasni, nem tudják mi a zene, mi
a szeretet. Az otthonukat szétverte a háború.”
A második világháború végén játszódó történet hősei a fedél nélkül maradt árva gyerekek, akiknek se otthonuk, se családjuk. Bandákba verődve igyekeznek túlélni a háború borzalmait és az sem segít
rajtuk, hogy a felnőttek a propaganda miatt csavargóknak, bűnőzöknek gondolják őket, mintsem gyerekeknek. Egy idős zenész, Simon
Péter fogadja be őket, az ő romos kastélyába és ott lelnek menedéket. Szemtanúja lehetünk annak, hogy egy banda, hogy válik összetartó szerető családdá.
A szabadtéri előadást különböző árú jegyek vásárolhatók a Pálos
malomban, a zalakarosi Tourinform-irodában és a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központban.
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Dinamikus fejlődés, mérhető
eredmények a turizmus területén
INTERJÚ CZIRÁKINÉ PAKULÁR JUDIT ALPOLGÁRMESTERREL
Zalakaros az elmúlt évek legsikeresebb
időszakát élte, a statisztikai adatok tanúsága szerint is városunk turizmusa rekordokat döntött.
– Meglátása szerint minek köszönhető a
dinamikus fejlődés? – kérdésünkkel Czirákiné
Pakulár Judit turizmusért felelős alpolgármestert szólítottuk meg.
– Zalakaros eredményessége nem csupán
az egyedülálló gyógyvizében, hanem a fürdő, a város és a térség turisztikai kínálatának
folyamatos fejlesztésében, fejlődésében keresendő.
Városunk idegenforgalma az elmúlt
években jelentős fellendülést mutatott, annak a szisztematikus, tervszerű munkának
köszönhetően, amit az önkormányzat a fürdővel, a helyi szállásadókkal, szállodákkal, az
egyetemmel, valamint a térségi szolgáltatókkal összefogva végez. Az adatok egyértelműen mutatják, hogy 2018-ban 15 %-kal
nőtt a vendégéjszakák száma az előző évhez
viszonyítva, amely növekmény mind az országos (3,84%) mind a régiós (1,60%) növekedési mérték sokszorosa. Pozitív továbbá,
hogy az ide látogatók egyre hosszabb ideig
maradnak városunkban, köszönhetően azoknak az attrakcióknak, rendezvényeknek, látványosságoknak és programoknak, amiket
immár hagyományosan szervezünk. Az idén
több újdonság is gazdagítja a turisztikai kínálatot, például a „hagyományos fürdővárosi kínálatunk” mellett bevonultunk a köztudatba kerékpáros barát településként, az
ország egyik legnagyobb kerékpárversenyének és kerékpáros rendezvényének is otthont adunk, a BikeFood-dal pedig a gasztronómiai térképen is helyet követelünk. Az
ehhez hasonló kezdeményezések jól mutatják az összefogás, az egyre színesebb kínálat
vendégcsalogató erejét.
– Az utóbb említett rendezvényekben,
programokban az önkormányzat mennyire
tud részt venni, illetve egyáltalán mi kell,
hogy legyen a szerepe?
– Az önkormányzat ezekben a témákban
leginkább iniciál, kezdeményez, támogat,
kereteket és hátteret nyújt a turizmushoz, az
operatív feladatokat és a megvalósításhoz
szükséges pénzügyi forrást átadta azoknak a
szakmai szervezeteknek (Turisztikai Egyesület, Turisztikai Nonprofit Kft.), melyek maguk is érdekeltek Zalakaros fejlődésében,
fejlesztésében, és ahol koncentrálódik döntéshozói és végrehajtói szinten is a turisztikai szakértelem.
Mindezek mellett azonban rendkívül
fontosnak tartom azt a kutatást, melyet az
önkormányzat és az egyesület közösen folytatott; ennek része volt egy komplex külföl-

di piac elemzés, melyre épülve elkészült egy
online marketing stratégia. Ez alapján imázs
építő és értékesítést támogató, célzott akciókat folytattunk külföldön, melyekhez a
szolgáltatók (zalakarosi fürdő, hotelek,
egyéb vállalkozások) konkrét ajánlatokkal
tudtak csatlakozni. A program konkrét célja
Zalakaros külföldi vendégéjszakáinak növelése, a szezonalitás csökkentése, a város
imázsának erősítése és foglalások generálása
volt. Stratégiai célunk egy olyan vendégkör
kialakítása, amely hosszútávon biztosíthatja

Zalakaros versenyképességét. Nagyon fontos
a mérhető, értékesítést támogató marketingkommunikáció folytatása és nyomon követése, melynek az eredményei alapján lehet
eldönteni a további stratégiai irányokat. A
szakmai munkánk eredménye, hogy a meghatározott célcsoportjaink számára Zalakaros „láthatóvá vált” az online térben, weben,
a social médiában, valamint a televíziós és
magazin megjelenéseink is egyre jelentősebbek. Azt szeretném, ha belátható időn belül
sikerülne elérnünk, hogy a nyári hónapok és
a hétvégék mellett a többi időszakban is jelentősen több vendég érkezzen a városba.
– A város marketing munkáját az elmúlt
időszakban több díjjal is elismerték. A szakma visszajelzése ez.
– Így igaz. Marketing munkánk az elmúlt
időszakban tovább javult, melyet évek óta
elismernek különféle szakmai grémiumok is.
A 6 érzék kampányunk az országban egyedülálló, és olyan folyamatos tovább fejlődési
lehetőséget biztosít – lásd a WildFood, BikeFood kezdeményezéseket -, mellyel megmutathatjuk, hogy Zalakaros és térsége mennyi
élményt tud nyújtani. Sikerült a külföldi határainkat kiterjeszteni, minőségi együttmű-

ködéseket kialakítani, komplex, élményalapú
programcsomagokat kínálni. Nem csak a városban, hanem a bennünket körülvevő egyedülálló turisztikai és kulturális értékekben,
régióban gondolkozunk. A többszörös Gyémánt Marketing Díj visszajelzés, hogy jó
úton járunk. A turizmus rekordszámú növekedését prognosztizáljuk idén is Zalakaroson, de ugyanúgy fontos számunkra, hogy a
helyben élők is részesüljenek a turizmus
előnyeiből. Szeretnénk a zalakarosiak számára is kedvet csinálni az aktív idő eltöltéséhez, hiszen a fejlesztéseink az ő életminőségük javulását is szolgálják. Minőségi
előrelépést jelent a város turizmusában és
reméljük, hogy hamarosan elindul a beruházás a városközpont fejlesztésére, fedett közösségi tér kialakítására. A kivitelezővel már
aláírásra került a szerződés, így a város az
időjárástól függetlenül tud majd kiállításokat, kulturális programokat, zenei-színházi
előadásokat, konferenciákat és más eseményeket rendezni.
– Úgy hallani, nem kíván indulni polgármesterjelöltként az októberi választáson.
Megerősíti vagy cáfolja ezt?
– Nagyon sok bíztatást, felkérést kaptam
a Zalakarosiaktól, hogy induljak el a polgármesteri választáson, köszönöm, hogy így
értékelték az elvégzett munkámat, de a jelenlegi családi életszakaszom (3 gyermek
édesanyja - a két nagyobbik középiskolás, a
legkisebb elsős lesz -) a főállású polgármesterséget most nem teszi lehetővé. Az eddigi
képviselői, alpolgármesteri munkásságom
viszont arra predesztinál, hogy elinduljak az
önkormányzati választásokon és alpolgármesterként is szívesen folytatnám a közéleti
munkámat. Nyilván a testület munkáját mindig az eredményeik szerint ítélik meg. A
fentiek alapján kijelenthetjük, hogy ez az 5
éves ciklus, az elmúlt 30 év egyik nagyon sikeres időszaka volt.
A képviselő-testület összetétele szerencsésnek mondható, hiszen jelen vannak az
oktatási, kulturális terület, a műszaki, mérnöki, pénzügyi, cégvezetői és a vállalkozói
szféra képviselői is. Mivel gyakorlatilag a
városban nincs pártélet, így nem terhelték
pártcsatározások a testület munkáját. Egyetértek a városnapi polgármesteri köszöntőben elhangzottakkal, hogy a testületnek lokálpatriótának kell lenni. Fontos a civil
kurázsi, a civil józan ész, a civil tenni akarás
a pártpolitikai küzdelmek helyett.
Egy városi képviselőnek az a feladata,
hogy a városért dolgozzon, kizárólag a város
érdekeit képviselje. Az új ötletek, az új, modern, korszerű javaslatok mozdítják előre a
várost, bízom benne, hogy ez a jövőben is
így lesz.
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Szeptember ötödikén ünnepli a Zalakarosi Fürdő a születésnapját, azaz alapításának 54. évfordulóját. Az ünnepet ezúttal is
a város lakosainak nyújtott kedvezményekkel köszönti a létesítmény, 4 napon keresztül, 2019. 09. 05–08. között, csütörtöktől
vasárnapig a város állandó lakosai 5 Ft-ért
válthatják meg a komplex belépőjegyet,
amellyel a fürdő összes létesítménye látogatható lesz, csak a lakcímkártyát kell a
pénztárakban felmutatni – tájékoztatott
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója.
A születésnappal egy időben elindul az
őszi időszámítás is, tematikus napokkal és
számos, nagyon komoly kedvezménnyel várjuk a vendégeket. Kedvezményeinket főként
a környékben élők érvényesíthetik. Rendkívül vonzó ajánlatokkal kedveskednek a zalakarosi és a nagykanizsai nyugdíjasoknak.

SZÜLETÉSNAP

ELINDUL AZ ŐSZI IDŐSZÁMÍTÁS, SZEPTEMBER ÖTÖDIKÉN,
ÉS AZ AZT KÖVETŐ 3 NAPON IS 5 FORINT A BELÉPŐ
Minden hónap második keddjén a zalakarosi
nyugdíjasok 500 Ft/fő áron, a hónap második
szerdáján pedig a nagykanizsai nyugdíjasok
1000 Ft/fő áron válthatnak komplex belépőjegyet, amely 80–90%-os kedvezményt jelent.
A már jól bevált Nyugdíjas csütörtök is folytatódik, itt az ország bármely pontjáról érkező
vendég féláron válthatja meg a komplex belépőjegyet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapest által kiadott érvényes nyugdíjkártya felmutatásával.

Folytatják az Esti Varázs élményfürdő belépők népszerűsítését vasárnaptól csütörtökig,
keddi napokon pedig a tematikus Szauna
Keddeket, szauna ceremóniákkal, ahova 17.0021.00 óra között a napijegy töredékéért 1.500
Ft/fő áron váltható, csak az élményfürdőbe
szóló belépőjegy (kültéri + beltéri élményfürdő, szaunák használhatók), amely remek program lehet egy fárasztó munkanap után.
A vezérigazgató hozzátette, az akciós
komplex belépőkkel a megújult gyógycentrum
és gyógykert is látogatható.

Borünnep huszonkettedszer
A KALANDOROK KÍMÉLETLENÜL TAROLTAK
Környékbeli és országos hírű
borászok kínálták nedűiket városunkban, az immár 22. alkalommal megrendezett Zalakarosi Borfesztiválon. A négy napos
fesztivál ideje alatt számos remek
koncertet, zenés lehetőséget,
kézműves vásárt látogathatott az
érdeklődő, és természetesen
megkóstolhatták az ízletes borokat is a borházak kínálatából.
Az idei év egyik különlegessége
volt, hogy a szlovéniai Dobronak is
bemutatkozott a rendezvényen. A
boros forgatagot a Da Bibere
Borlovagrend tagjainak közreműködésével nyitották meg, majd kiosztották a 2019. évi Zalakaros város bora címeket.
A város fehérbora címet idén a
zalaszabari Kányaváry Borbirtok

2018-as évjáratú Kalandor bora, a
város vörösbora címet pedig a miháldi Vig Zsolt 2017-es merlot-cabernet franc házasítása nyerte el.
– Huszonkét év az egy emberöl-

tő a borok vonatkozásában, s óriási
fejlődést hozott a borászatban –
mondta köszöntőjében dr. Brazsil
József, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere. – A fejlődés

nem áll meg, számos technikai újítással és nemesítéssel tudnak dolgozni a szakemberek.
Novák Ferenc polgármester a
bor- és szőlőkultúra hagyományait
méltatta, hangsúlyozva: a gyógyító
vize mellett Zalakaros és környéke
a szőlőtermesztéséről is mindig híres volt.
A megnyitó ünnepségen az is
elhangzott: a Szlovénia–Magyarország Együttműködési Program keretében zalai és szlovéniai borokkal
Szőlőhegyi Piknik rendezvénysorozat veszi kezdetét, az első alkalomra november 8. és 10. között kerül
sor városunkban. Ezen kívül még
három helyszínen találkozhatnak a
borbarátok a Muravidék és Dél-Zala legkiválóbb nedűivel, a részletes
programról Zalakaros honlapján
lehet tájékozódni.
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Együttműködés a mozgáskorlátozottakkal
MEGÁLLAPODÁS ÉS KEDVEZMÉNYRENDSZER SÉRÜLT EMBERTÁRSAINK SZÁMÁRA
Az önkormányzati együttműködés után nemrégiben a Zalakarosi
Fürdő Zrt. is megállapodást írt alá a mozgáskorlátozottak regionális
egyesületével. A civil szervezet az egész Dél-Zalát lefedi, több mint
62 településről több mint 350 taggal rendelkeznek, beleértve Zalakarost is. Az együttműködés tartalmát illetően szakmai tanácsadás,
egymás tevékenységének népszerűsítése, valamint a tagok részére
nyújtott kedvezmények szerepelnek.
A stratégiai együttműködésre
vonatkozó megállapodást Cziráki
László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója, valamint Kardos Ferenc, a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesületének
elnöke írták alá.
Cziráki László elmondta, a Zalakarosi Fürdő Zrt. egyik legfontosabb célkitűzése a létesítmény akadálymentesítése, amelyben kéri az
egyesület szakmai segítségét. A
megállapodás aláírását megelőzte
egy közös helyszíni bejárás, ahol
szakmai feljegyzés készült. Az erre
irányuló fejlesztést az egyesület ja-

vaslatai alapján a fürdő lépésről lépésre kívánja megvalósítani, annak
érdekében, hogy minél több vendég igénybe tudja venni a szolgáltatásait. A megállapodáshoz egy
kedvezményrendszer is párosulni
fog, amely szerint a régióból a
mozgáskorlátozottak egyesületének minden tagja kedvező feltételekkel válthat belépőjegyet és veheti igénybe a fürdő szolgáltatásait.
A vezérigazgató hangsúlyozta,
hogy a jelenleg zajló szaunavilág
építésénél is kiemelten kezelik az
akadálymentesítés fontosságát.
Kardos Ferenc elnök elmondta:

szervezetük számos egyéb fogyatékkal élő egyesülettel ápol szoros
kapcsolatot, így régiós szinten kölcsönösen segítik egymás munkáját.
A Zalakarosi Fürdő Zrt. mellett Zalakaros város önkormányzatával is

megállapodást kötött a helyi csoport működésének támogatására
vonatkozóan. A háromszereplős
összefogás a vállalati szféra, a civil
szervezetek és a település együttes
munkája során testesül meg.

Összefogás a Lámpás ´92 Alapítványért
Augusztus elejétől valamennyi Paletta
Bisztróban megkóstolható az év zalakarosi
kerékpáros étele, a bike food, melynek forgalmazásával nemes célt is szolgálnak. Minden eladott adag után 100 forint a Lámpás
‚92 Alapítványt támogatja ugyanis.
Az ezzel kapcsolatos bejelentést az étel
budapesti bemutatóján tette meg Czirákiné
Pakulár Judit turizmusért felelős alpolgármester.

Az alapítvány közel 30 éve működik, és 160
felnőtt fogyatékkal élő lakhatását és megélhetését biztosítja családias környezetben, 17 intézményben. A kezdeményezéshez a Zalakarosi Fürdő is csatlakozott, 50 db belépőt nyújtottak
át az alapítvány részére a fővárosban megrendezett élménydélutánon. - mondta el Cziráki
László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, aki a
létesítményt Laky Zsuzsival, a fürdő egészségnagykövetével együtt képviselte.
A
bike
food budapesti bemutatóján Czirákiné
Pakulár
Judit rámutatott: Zalakaros
egyre
komplexebb
élménycsomagokat kínál: a város az
egészségturizmus mellett a
ke r é k p á ro s
turizmus erősítésével szeretné bővíteni
imázsát.
A
több
mint 30 kilométeres körzetben kiváló

kerékpárutakon, kezdőknek is kényelmesen
bejárható, ráadásul meseszép kerékpározási
lehetőségeket nyújtanak. A kerékpáros sporthoz folyamatosan fejlődik az infrastruktúra is,
kölcsönzési pontok és szervizhálózat is rendelkezésre áll.
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai
Non-profit Kft. ügyvezetője kiemelte: a Go
Bike integrált program óriási siker, hiszen
mind a Zalakarosi Fürdő, mind a szállodák,
de a helyi iskola, a kerékpáros centrum és a
tourinform iroda is csatlakozott kerékpárosbarát csomagokkal, akciókkal, de ennek
a programnak a jegyében készítette el
nemrégiben a Park Inn Zalakaros séfje, Virág József Magyarország első bikefood
ételét is. Az ételnél szempont volt, hogy
legyen innovatív és fantáziadús, mobilis, és
minőségi, lehetőleg helyi alapanyagokból
készüljön. Az étel pontos receptúrája már
elérhető a https://zalakaros.hu/bikefood
weboldalon, így azt bárki elkészítheti, sőt
étlapra is tűzheti.
Ezt az ételt gondolta újra és mutatta
be Bezerics Dani, aki a sajtótájékoztatón
megkapta a bike food védjegyet, így augusztus elejétől a Paletta bisztrókban is
kóstolható az étel. A kerekasztal beszélgetésén részt vett Zimányi Mózes, a Lámpás ’92 Alapítvány képviseletében, valamint Laky Zsuzsi, a Zalakarosi Fürdő
egészségnagykövete is, aki szintén a kezdeményezés mögé állt.
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Kovászai az együttműködésnek
ELKÉSZÜLT A KAROSIAK KENYERE
Helybéliek összefogásával elkészült Zalakaros kenyere, melyet az államalapítás, egyben az
új kenyér ünnepén áldott meg
dr. Háda László plébános és szegett meg Novák Ferenc polgármester.

lesztette, Halász Sándor biztosította az eszközöket a sütéshez, Demény Zsolt pedig megsütötte a
kenyeret. …
– Ez a mi kenyerünk. Múlt, jelen és jövő szimbóluma. Mementója embernek, becsületnek és

mint a Kárpát-medence magyar
lakta területeiről összegyűjtik a felajánlott búzát, majd az ünnepélyes
összeöntés és őrlés után készítik el
az augusztus 20-i ünnepi kenyeret
Pécsett.
A másik a Kárpát-medence ke-

méretű másik kenyeret is elkészítenek a helyszínen. A rendezvény
célja egyrészt a nemzeti összetartozás erősítése, másrészt a jótékonykodás is, mivel a kenyeret szétosztják a sütésben résztvevő
városok lakói között.

– A búza óriási jelentőséggel
bírt térségünk életében. A karosiak a merenyei patakra települő
malmokba hordták terményüket
megőrölni, aztán megszűntek a
helyi malmok, ezzel együtt a helyi
kenyérsütés is – elevenítette fel a
múltat a polgármester. – De történt egy csoda. Egy ember, egy
család – Szabdics Attila és párja,
Katalin – szó szerint a romokból
újjáépítette a Pálos malmot, és
működőképes állapotba hozta.
Arra gondoltam, hogy a térségi
együttműködés jegyében ki kellene használni a lehetőséget, hogy
helyi búzát őröljünk benne és abból helyi kenyeret süssünk, több
mint fél évszázad után.
Az elgondolást tettek követték,
a polgármester elmondta: a helyi
búza kapcsán megkereste Borsos
Gellért vállalkozót, aki örömmel
vállalta, hogy karosi földön termett
búzát biztosít a kenyérhez, az őrlést pedig azonnal felvállalta Szabadics Attila és párja. A kenyeret
Mikola Veronika dagasztotta, ke-

munkának,az összefogásnak,az
összetartozásnak – mutatott rá
Novák Ferenc.
Elmondta: az új kenyér ünnepéhez országosan is kapcsolódik két
rendezvény. Az egyik a Magyarok
kenyere; Magyarország összes megyéjéből és sok településéről, vala-

nyere; Szolnokon egy hatalmas kemencében kisütnek egy több száz
kilós kenyeret, amelynek alapanyagait a Kárpát-medence számos vidékéről adományozzák magyar
közösségek és magánszemélyek.
Az óriáskenyér (300 kg) mellett
több kisebb, de önmagában nagy

– A kenyér olyan szellemi, spirituális kötőanyag, mint a habarcs
a téglák között. Fogyasszunk tehát a megáldott kenyérből és legyünk kovászai az együttműködésnek, partnerek a település, a
magyar nép szellemiségének gyarapításában!

KONCERTEK,
TŰZIJÁTÉK
Az augusztus 20-i eseményekhez kötődően számos programot szervezett a turisztikai
egyesület Szent István-napok
néven. Rengeteg koncert, kirakodóvásár, finom ételek és italok
álltak a közönség „szolgálatában”, a rendezvénysorozatot
pedig pompás tűzijáték zárta.
A fotón a Takáts Tamás Blues
Band koncertjéből láthatnak egy
képkockát, a koncert a rajongók
körében osztatlan sikert aratott.
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

11

2019. augusztus 23.

KOVÁCS KOKÓ
ISTVÁN MOTIVÁCIÓS
ELŐADÁSA ÉS
BESZÉLGETÉS
Időpont:
2019. szeptember 21., 18.00
Helyszín: Pálos Malom
(Zalamerenye,
46.574657, 17.114350)
Levezető: Magyar Norbi –
a Magyar hang
Az előadáson való részvétel
díjmentes, de regisztrációhoz
kötött.
Jelentkezni a futóverseny
előnevezőinek a marketing@
zalakaros.hu e-mail címen lehet 2019. szeptember 1.
23:59-ig.
Az előadásra a helyek
limitált számban elérhetők.
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Szervező:
Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft.
8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 10.
tourinform@zalakaros.hu

Futók, figyelem!
HAMAROSAN RAJTOL A KIS-BALATON FUTÓVERSENY
Ne feledjétek, már csak 2 hétig nevezhettek kedvezményesen a IV. Intersport Zalakaros Kis-Balaton futóversenyre! Az
előnevezésre szeptember 1-én
23:59-ig van lehetőség, ne hagyjátok ki!
Tudtad...?
...hogy minden előnevező szombat-vasárnap díjmentesen léphet
be a Zalakarosi Fürdőbe!
...hogy a regisztráció sokkal
gyorsabban, külön az előnevezők
számára fenntartott sorokban történik!
...hogy idén egy újdonsággal készülünk számotokra: amennyiben
kis kedvenceddel részt veszel a kutyás futáson, azzal Te is támogatod
a Nagykanizsai Élettér Állatmenhely négylábú lakóit.

... hogy Kovács „Koko”
István, a futóverseny védnöke is indul a IV. Intersport Zalakaros - Kis-Balaton Futóversenyen!
Fuss együtt Kokóval,
legyél az előnevezők között és így a motivációs
előadásán is részt vehetsz!
Részletek: zalakaros.
hu/programok/koko-kovacs-istvan-motivacios-eloadasa
A futóverseny részleteit az alábbi oldalon találod: zalakaros.hu/futoverseny

27. ZALAKAROS KUPA LEÁNY GYERMEK
KOSÁRLABDA TORNA PROGRAMJA
2019. AUGUSZTUS 23–24.
„A” csoport: 1. Kiss Lenke KA, 2. Kanizsa DKK, 3. KSC Szekszárd
„B” csoport: 1. Csata DSE, 2. Drnje/Horvátország/, 3. Zsíros AK
„C” csoport: 1. Vasas, 2. Ricsilla Zalaegerszeg, 3. Széchenyi KA Győr
2019. AUGUSZTUS 23. /PÉNTEK/
8.30: Kiss Lenke KA–Kanizsa DKK, 10.00: Ricsilla–Győr, 11.30: Csata
DSE–Drnje, 13.00: Kanizsa DKK–KSC Szekszárd, 14.30: Győr–Vasas,
16.00: Drnje–Zsíros AK, 17.30: KSC Szekszárd–Kiss Lenke KA, 19.00:
Ricsilla–Vasas.
2019. AUGUSZTUS 24.
8.30: Zsíros AK–Csata DSE, 10.00: A/II–C/II, 11.30: A/III–C/III, 13.00:
B/I–C/I, 14.30: A/I–B/II, 16.00: B/III–A/III.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub

TANÉVNYITÓ A MÓRA-ISKOLÁBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Tanulókat, hogy a Móra-iskolában a 2019/2020-as tanév tanévnyitó ünnepségére 2019. szeptember 1-jén (vasárnap) 17.00 órakor kerül sor.
Kérjük, hogy a diákok ünneplő ruhában érkezzenek!
Az első tanítási nap 2019. szeptember 2-án (hétfő) 8.10 órától lesz.
Erre a napra a tanulók tízórait hozzanak magukkal, az ebédet a beérkezett igények szerint a konyha már tudja biztosítani.
A tankönyvosztás is az első tanítási napon lesz.
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