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Víz nélkül az ökotó
EGY ÉJSZAKA ALATT TŰNT EL KAROS EGYIK LÁTVÁNYOSSÁGA

Az utóbbi napokban az ökotó vizének elszivárgása miatt
szerepelt városunk a sajtóhírekben.
A sajnálatos esemény egyetlen éjszaka alatt következett
be, és amíg nem derül ki a hiba
oka, a tó vizét sem lehet vis�szapótolni. Természetesen az
ökotó körül lévő létesítmények,
eszközök, attrakciók továbbra
is használhatóak.
Novák Ferenc polgármester elmondta: közjegyző által felkért
független szakértőnek kell vizsgálnia a hibát, a vizsgálat folyamatban van. Az eddigi vizsgálatok szerint a tómeder alatt lévő, a
gyógyfürdő vizét elvezető csatornarendszer meghibásodása miatt
szivároghatott el a víz. A csatorna
nem képezte részét az egyébként
pályázati támogatással készült
beruházásnak.
A tóban lévő növények mentését a Karos-Park Kft. munkatársai elvégezték, az itt lévő nádast
pedig egyelőre öntözéssel tartják
életben.
A tó állatvilágban nincsenek
védett fajok, a itt élő békék, apró

A tó a szakértői vizsgálat befejezéséig víz nélkül marad.
testű „tólakók” át tudtak húzódni
a meder mocsarasan maradt részébe.

A polgármester elmondta: a
mentési és egyéb munkálatok költségeit azok viselik majd, akiknél a

vizsgálat hibát tár fel, ugyanígy a
tó vizének visszapótlását is az ő
forrásukból fedezik.

ÉPÜL, KÉSZÜL –
A FŐSZEZONBAN MÁR
HASZNÁLHATJUK
A Zalaerdő Zrt. hozzáfogott a kilátó újra építéséhez. Mint korábban
már megírtuk, a régi építményt balesetveszélyessége miatt le kellett bontani, a tulajdonos Zalaerdő az újraépítés mellett döntött városunk
képviselő-testületének egyetértésével.
A Zrt. a közelmúltban hozzáfogott
az építéshez, várhatóan június végére készül el az új kilátó.
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Május 16-án ismét ülésezett a
képviselő-testület. A napirendek
túlnyomó részét zárt ülésen tárgyalták a képviselők, a döntéseket dr. Torma László aljegyző ismertette lapunkkal.
A határozatokat az alábbiakban közöljük.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET elfogadta a többségi önkormányzati
tulajdonban lévő gazdasági társaságok – Gránit Gyógyfürdő Zrt.,
Karos- Park Kft., Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. – éves beszámolóját, valamint tudomásul vette a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. A képviselő-testület mint
többségi tulajdonos elfogadásra
ajánlotta a Gránit Gyógyfürdő Zrt.
közgyűlése számára a vezérigazgató 2018. évi prémiumfeltételeinek
megállapítását, melyet a Közgyűlés
a május 17-i ülésén elfogadott.
A TESTÜLET tudomásul vette a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
2018. évi üzleti tervének módosítását, illetve elfogadásra ajánlotta a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
taggyűlése számára a Kft. 2018. évi
üzleti tervének jóváhagyását. A
testület a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. működéséhez 2018.
évben 51 millió forint támogatást
biztosított, melyet az az üzleti tervében rögzített céljaira használhat
fel, elsődlegesen bér- és járulékok
kifizetésére, marketingre, rendezvények lebonyolítására, valamint
működési költségekre.
2018. MÁJUS 22-TŐL új főépítésze van a városnak. A képviselő-testület elbírálta a főépítészi
feladatokra beérkezett ajánlatot. A
testület Berczeli Emília Eszter ajánlatát érvényesnek nyilvánította és
határozatlan időtartamra megbízta – keretszerződés kötésével – a
főépítészi feladatok ellátásával,
bruttó 55000 Ft/mérnöknap díjjal.
ZALAKAROS Város Önkormányzat a tulajdonában álló, Zalakaros, 061/2 hrsz-ú ingatlanon –
volt TSZ major területe- ivóvízvezeték
építés, valamint Zalakaros, Petőfi
utca keleti oldalán húzódó 1149/2,
1149/3, 1149/4 és 1050 hrsz-ú ingatlanon a nyílt árok lefedés vízjogi
létesítési engedélyezési tervdokumentáció, valamint árazott és árazatlan költségvetés készítése tárgyában árajánlatokat kért be. Az
ajánlati felhívásban megjelölt határidőig 1 árajánlat érkezett be, a
képviselőtestület elfogadta a Linakron Mérnöki Kft bruttó
1.022.350 Ft összegű árajánlatát.
ZALAKAROS Város Önkormányzata ajánlatkérő 2018. május
2-án ajánlattételi eljárást indított el
a kerékpárút projekt keretében
kordonok és célkapu beszerzésére.
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Zárt ülésen történt
A projektben egy alkalommal nélkülözhetetlen a célkapu és a kordonok, mely a záró nemzetközi
kerékpáros verseny, továbbá még 2
tervezett eseményre használta volna fel az önkormányzat az eszközöket: a kerékpárút átadás és a fórumhoz
kapcsolódó
bringás
városnéző körút alkalmával. A beszerzés során vizsgálni kellett, hogy
a vásárlás vagy a bérlés költséghatékonyabb-e. A beérkezett ajánlatokból megállapítást nyert, hogy a
bérlés költsége messze elmarad a
beszerzés költségénél, emiatt a beszerzés nem költséghatékony. A
fenti indokok alapján a képviselő-testület a kordonok és célkapu
beszerzése ajánlattételi eljárást
eredménytelennek nyilvánította,
mivel a beérkezett legkedvezőbb
árajánlat alapján a költséghatékonyság elve miatt a beszerzés a
pályázatban nem elszámolható. Ezzel egyidejűleg a pályázati költségvetésben a célkapu és a kordonok
beszerzésére rendelkezésre álló
bruttó 5.192.500 forint összeget
átcsoportosították a kerékpárút kivitelezése költségvetési sorra, az
önkormányzati költségvetési rendeletben a beszerzésre biztosított
ugyanilyen nagyságú költségvetési
keretből 1,8 millió forintot átcsoportosított a dologi kiadások közé,
melyből a bérleti díj finanszírozható, a fennmaradó összeget pedig
általános tartalékba helyezte.
A ZALAKAROS SPORTJÁÉRT
Közalapítványt a nonprofit szervezetek pályázati támogatása keretében a képviselő-testület április 26-i
ülésén 5 921 807 forint támogatásban részesítette. A közalapítvány
kuratóriumának elnöke kiegészítő
támogatás iránti kérelmet nyújtott
be az önkormányzathoz. A képviselőtestület egyszeri kiegészítő támogatásként 2 500 000 forintot
biztosított a közalapítvány számára.
TÁJÉKOZTATÁST hallgattak
meg a képviselők a Zalakaros város
és térsége szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep víziközmű-rendszer tulajdonjogával
kapcsolatos ügy állásáról. Az érintett 6 önkormányzat és a Magyar
Állam között még nem született
megállapodás a tulajdonjog és a
tulajdoni arányok vonatkozásában.
A testület a 2017. november 23-i
ülésén már meghozta döntését, a
mostani ülésen a tájékoztatás elfogadásával együtt megerősítette a
testület, hogy fenntartja korábbi
álláspontját.

UGYANCSAK tájékoztatást hallgattak meg a fogorvosi, valamint
az orvosi ügyeleti feladatok ellátásának helyzetéről. Az orvosi ügyeleti feladatokat ellátó Kard Kft.
2018. március 28. napján kelt levelében felmondta a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulásával kötött
szerződést, de szerződéses kötelezettségét vállalja, így a szerződésben rögzítetteknek megfelelően
az orvosi ügyeleti feladatokat 2018.
szeptember 28. napjáig ellátja. A
kistérség többirányú tárgyalásokra
hatalmazta fel a társulás elnökét,
városunk polgármesterét. A kistérség több alternatíva megvizsgálását követően várhatóan júniusi ülésén dönt az ellátás jövőbeni
módjáról. A képviselő-testület bizottsági javaslatra úgy döntött, felkéri a polgármestert, hogy a helyi
adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását készítse elő a
júniusi soros képviselőtestületi ülésre, a helyi adókról szóló törvényben nevesített egészségügyi szolgáltatók – háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási tevékenységet végzők – iparűzési adómentességének helyi
szabályairól.

ZALAKAROS Város Önkormányzatának könyvvizsgálói feladatait ellátó Szijártóné Gorza Klára azzal a kéréssel fordult az
önkormányzat felé, hogy a könyvvizsgálói feladatokat a következő
időszakban nem egyéni vállalkozóként, hanem társasági formában
láthassa el. A képviselő-testület
hozzájárult ahhoz, hogy a jövőben
a könyvvizsgálói feladatokat az
Adóinvest Könyvelő és Gazdasági
Tanácsadó Kft. lássa el, személyében eljáró könyvvizsgáló Szijártóné
Gorza Klára marad.
A TESTÜLET úgy határozott,
hogy a képviselőtestületi ülések
közti időszakban a termáltóval kapcsolatosan szükségessé váló operatív döntések meghozatalára a helyreállítás lehetőségekhez képest
történő felgyorsítására bizottságot
állít fel, melynek tagjai a polgármester, az alpolgármester, a Gazdasági,
Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság elnöke, valamint
Szirtes Balázs képviselő. A bizottság
akkor döntésképes, ha legalább
négy tag jelen van és legalább négy
tag egybehangzó szavazatot ad.

TISZTELT SZÁLLÁSADÓ!
A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú, szabályszerű hasznosításában szeretnénk segíteni a szállásadóknak.
A szállásadó a tevékenységét akkor folytathatja, ha az illetékes
jegyző hatósági nyilvántartásba vette. A szállásadó köteles e célra
rendszeresített vendégkönyvet vezetni, melyet a használatbavétel
előtt a jegyző hitelesít.
A vendégkönyvnek – a vendég saját kezű aláírásával- a következőket kell tartalmaznia.
– a vendég neve, születési helye és ideje – nagyon fontos, ugyanis
a 18 év alattiakat csak abba az esetbe tudjuk mentesíteni az IFA alól,
– a vendég lakcíme, személyi igazolvány száma, a külföldi vendég
útlevelének a száma, határátlépés helye,
– a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja.
Az idegenforgalmi adó magánszálláshelyeken 350.-Ft/fő/nap.
– kivétel: a 18 életévét be nem töltött magánszemély, valamint a
tulajdonos egyenesági hozzátartozója.
Zalakaros Városnak ez egy nagyon fontos adóbevétele, ugyanis
állami támogatás jár minden forinthoz és ebből tudunk virágosítani,
utakat rendbe hozni és fejleszteni.
A vendégkönyvbe az állami és önkormányzati adóhatóság valamint
az idegenrendészeti hatóság, a bűnüldöző, igazságszolgálatatási és a
nemzetbiztonsági szervek betekinthetnek, ellenőrzést folytathatnak.
Az ellenőrzést napközben 08.00 és 20.00 óra között lehet folytatni. Az ellenőr köteles magát és az ellenőrzési jogosultságát igazolni.
Kérjük számítsanak 2018. május 22-től Zalakaros Város területén
fokozottabb ellenőrzésre.
Zalakaros 2018. május 14.
Horváthné Juhász Barbara sk.
pénzügyi osztályvezető

Ujsághy Györgyi sk.
adóügyi ügyintéző
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Erkölcsi elismerés a munkáért
TŰZOLTÓKAT ÉS MENTŐKET KÖSZÖNTÖTTEK
Rendőröket, tűzoltókat, mentősöket: az e kötelékekben városunkban dolgozókat köszöntötte
a közelmúltban Novák Ferenc
polgármestert.
A rendőrség védőszentjének
tiszteletére rendezett ünnepségről
korábbi lapszámunkban már hírt
adtunk. A tűzoltók köszöntésére
védőszentjük, Szent Flórián ünnepén került sor.
Mit üzenhet nekünk, mai embereknek Szent Flórián élete, magatartása és mártírhalála? - tette fel a
kérdést beszéde során a polgármester.
- Talán azt, hogy van kitől és
miből példát meríteni. Szent Flórián bebizonyította, hogy a nagy
tettekre ösztönző lelkiállapot az
emberek által elérhető. Példát
adott arra is, hogy az a tulajdonság
vagy lelki állapot, amely az embert
képessé teszi arra, hogy bátran viselkedjen, ugyancsak elérhető.

Ezért a legtöbb ember képessé
válhat arra, hogy veszélyben, vagy
veszélyes következmények tudatában is félelem nélkül, a legjobb
meggyőződése szerint cselekedjen.
Minden korszakban szükség
volt bátor nőkre és férfiakra, akik e
nagyszerű személyiségjegyekkel
felvértezve harcoltak az elszabadult elemekkel, mentettek életet,
vagyont, miközben sokszor maguk
is áldozatul estek.
A hősiesség, a bátorság, az önfeláldozás, a bajtársiasság, az új évezred tűzoltóinál szakmai tudással,
gyakorlati tapasztalattal és hivatástudattal párosul.
Ők azok, akik elsőként szállnak
szembe a tűzzel, a vízzel, a természeti erőkkel. Sok milliárdos értéket, számos emberi életet mentenek meg, amelyet a kívülállók igen
gyorsan elfelejtenek, mert egy eloltott tűz, egy megmentett emberélet csak napi hír a médiában.
Akik csak baj esetén ismerked-

A zalakarosi diákok is olyan szerencsések voltak, hogy láthatták a Kalimpa Színház előadásában a Királykisasszony cipője
című népmesét bábelőadást. Az egyszemélyes bábszínház zalai turnéja során jutott el
a mi iskolánkba is. Medgyesi Anna bábszínész egymaga alakította a darab valamen�nyi szereplőjét.
Az előadás célja a színésznő elmondásában, hogy a népzenét népszerűsítsék, megszerettessék a mai fiatalabb nemzedékkel. A
népdalokat a műbe ágyazva szintén ő énekelte gyönyörű hangján. A kíséretet pedig ifj.
Horváth Károly népzenész szolgáltatta brácsán, furulyán, citerán és dorombon.
S hogy miért is szerencsések a gyerekeink?

nek meg a tűzoltók munkájával
sokszor el sem tudják képzelni,
hogy milyen fizikai és szellemi
munkát igényel az arra való felkészülés, hogy embertársaink életét,
testi épségét úgy tudják menteni,
hogy közben maguk is épségben
maradjanak.
Május 4-e alkalmat ad arra,
hogy a tűzoltó társadalom reflektorfénybe kerüljön, dicsérettel, jutalommal ismerjék el egész évi
munkáját. Örülnék annak, ha a
hétköznapokon is elismernék nem
mindennapi
tevékenységüket.
Ugyanis nemcsak a feladatokhoz
szükséges eszközök megléte a fontos, hanem az is, hogy milyen a
tűzoltók közérzete - hangsúlyozta
Novák Ferenc.
A polgármester elismeréseket
adott át a kiemelkedő munkát végzőknek, az állomás dolgozóit a
Móra-iskola diákjai műsorral köszöntötték.
A Mentők Napjához kötődően,

május 10-én köszöntötte a zalakarosi mentőállomás dolgozóit Novák Ferenc polgármester. Elmondta: 125 évvel ezelőtt, 1887-ben
alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület. Egy fővárosi
orvos, Kresz Géza kezdeményezte,
akinek az utókor hálával tartozik.
A mentést 1948-ig különböző társadalmi egyesületek végezték, ekkor azonban létrejött az Országos
Mentőszolgálat, és segítségével a
mentés állami feladattá vált.
Városunkban 2006 óta működik
mentőállomás, a dolgozók körülményeinek, felszereltségének jobbá tételéhez az önkormányzat is
több ízben nyújtott már támogatást, s erkölcsi elismerése jeléül
minden esztendőben ünnepélyes
keretek között is megköszönik az
értünk végzett munkát.
Az állomás dolgozóinak az iskolások kedveskedtek műsorral, a
polgármester pedig ajándékokat
adott át a munkatársaknak.

Kalimpa Színház
Mert a Halmos Béla országos
program keretében „házhoz
jött” az amúgy is ritkán elérhető
bábszínház. Nem kisebb helyszíneken láthatták - láthatják még a
darabot Magyarországon, a
mindössze hat Zala megyei helyszín mellett, mint a Művészetek
Palotája, a Művészetek Völgye
vagy Margitszigeti Szabadtéri
Színpad.
Horváthné Nagy Elvira
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Megvan az ország első wild food étele
KREATÍV VADRECEPTEKET JUTALMAZOTT VÁROSUNK
Különleges vadétellel, őzragut
rejtő gőzgombóccal is bővíthetik
városunk szállodái, éttermei a
gasztronómiai kínálatukat mostantól.
Az ízletes finomság Nagy Róbert remeke, aki a turisztikai egyesület által meghirdetett, Élménnyel
teli ízek Zalakaroson Go Wild receptversenyének győztese lett. A
vadhúst rejtő gőzgombóc a verseny wild food kategóriájában vitte
el a pálmát, a finomság egyben az
ország első wild food étele is. A
klasszikus vadételek kategóriájában Varga Péter zalai vaddisznópofája nyerte el leginkább a zsűri tetszését.
A Go Wild verseny ünnepélyes
eredményhirdetésére május 15-én,
a MenDan hotelben került sor,
melynek igazgatója, Czimondor
Nándor volt az egyik ötletgazdája
a tavaly első ízben meghirdetett
Élménnyel teli ízek Zalakaroson
gasztronómiai versenynek.
Czimondor Nándor házigazdaként nem csupán a szállodát és
annak gasztronómiáját mutatta be
a vendégkoszorúnak (melynek tagjai között a zsűri mellett természetesen a receptversenyen legjobbaknak ítélt receptek beküldői
voltak jelen), de köszönetet mondott a hotel szakácsainak is, akik
vállalták a nyertes vadételek elkészítését, tálalását.
Mert természetesen a győztes finomságokat meg is lehetett kóstolni
az eredményhirdetést követően.
– Vadban, vadhúsban, vadételekben Zala megye nagyhatalom
– jelentette ki dr. Kun Edit, a Nimród Vadászúsjág lapigazgatója, a
zsűri tagja a díjátadón. Mint mondta: Zalakaros nagyon jó példával jár
elöl a vadételek népszerűsítésében,
s mind a kezdeményezéshez, mind
a verseny koordinálásához gratulál,
a receptek beküldőinek pedig külön köszönetet mond, hiszen megmutatták, hogy a klasszikus is lehet
különleges, és a vadételek elkészítésébe rengeteg kreativitást, fantáziát lehet vinni.
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője folytatásra érdemesnek nevezte a programot, s hangsúlyozta:
nagyon fontos, hogy mind több
étterem szerepeltesse kínálatában
a győztes étkeket, a zalai erdők
kincseit.

Czirákiné Pakulár Judit, Varga Péter és Nagy Róbert a győztes ételekkel.
A klasszikus vadételeket a Zalaerdő Zrt.-vel karöltve keresték, az
ország első wild food ételét pedig
a SVÉT-tel, azaz a Stílusos Vidéki
Éttermiséggel közösen.
A döntőbe jutott recepteket
2018. május 8-án, zalakarosi séfek
tolmácsolásában kóstolhatta meg a

szakmai zsűri, ők választották ki a
kategória győztesét, Zalakaros
kedvenc vadételét. Az ország első
Wild Food-ját a SVÉT, azaz a Stílusos Vidéki Éttermiség zsűrizte.
A zsűri tagjai voltak: Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester, dr.
Kun Edit kiadói igazgató (NIMRÓD

Vadászújság), Kis-Varga Judit gasztronómiai rovatvezető (Nők Lapja
Café), Czimondor Nándor – igazgató (Hotel MenDan Zalakaros), Bai
Tamás Executive Chef (Hotel Karos
Spa Zalakaros), Kovács Ferenc – vezérigazgató-helyettes (Zalaerdő
Zrt.), Csíki Sándor gasztronómiai

A legjobb receptek
A LEGJOBB TÍZ KLASSZIKUS ÉS SZERZŐIK:
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 DÖNTŐSÖK WILD FOOD KATEGÓRIÁBAN:
Tripsánszki Éva - Gombás-szarvashúsos batyu, Nagy Róbert –
gŐzgombóc, Nagy László – Őrségi Rakottas, avagy Zalai Vad Lasagne, Tripsánszki Éva – Szarvashúsos batyuk bodzadzsemmel vagy
vadas mártással, Regina Kávéház és Étterem – Vadak gyöngye
wrap, Horváth Erika – Vadharapás , Szakos Jánosné – Vadhúsos
erdészpalacsinta feketeszeder lekvárral, Gál Sándorné – Vadvirágos
kefírtorta, Marton János – Zalai fűszeres vadburger, Tóth-Nacsa
Ágnes – Szarvascomb rozskenyérrel, erdei gombával és házi áfonyás
mustárral.

A győztes gőzgombócok.
szakíró (Food&Wine), és Kovács
Szabolcs Go Wild ötletgazda, ügyvezető (Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.).
A legjobb receptek beküldőinek
ajándékcsomaggal köszönték meg
a remek recepteket, a klasszik kategória győztese százezer forint
készpénzzel lett gazdagabb, a wild
food verseny legjobbja pedig 2 éjszakás, félpanziós wellness pihenést nyert másodmagával a HOTEL
KAROS SPA**** superior jóvoltából. Mindkét kategória győztese
egy-egy egyedi készítésű ZALAKAROS GO WILD gravírozott emléktárggyal büszkélkedhet.
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Olesno, Zalakaros lengyel testvérvárosainak diákjait látta vendégül április végén a Móra-iskola.
A lengyel gyerekek magyar családoknál kaptak szállást és szívélyes
vendéglátást, a családi programok
mellett azonban számos izgalmas,
a gyerekeket egymáshoz még közelebb hozó programot szervezett
az intézmény is.
A Móra-iskolában tett látogatást mellett város-felfedező játékkal, keszthelyi kastélylátogatással, a
Balaton megtekintésével, és az is-

Erősödő iskolabarátság
OLESNOI DIÁKOK ITT, KAROSI DIÁKOK OTT

A békefutás zalakarosi résztvevői.
kolában rendezett diszkóval is kedveskedtek a vendégeknek, akik
nagyon jó kedvvel, új barátságokkal, új tapasztalatokkal hagyhatták
el Zalakarost.
Május elején a Móra-iskola négy
diákjai és kísérő tanáruk pedig Olesnoba látogatott, hogy az ottani
Békefutáson, illetve az annak kapcsán rendezett futóversenyen ve-

Olesnoi és zalakarosi diákok a keszthelyi Festetics-kastély előtt.
gyen részt. A sportos küldöttség
látogatását örömmel fogadták a
helybéliek, akik ugyancsak izgalmas
programokkal kedveskedtek a magyar barátoknak. Bemutatták váro-

sukat, a híres Rózsatemplomot, az
olesnoi bányát és bányamúzeumot,
valamint a helyi aquaparkot, utóbbi
szolgáltatásait a gyerekek természetesen ki is próbálhattak.

Olesno hivatalos küldöttsége a
tervek szerint részt vesz Zalakaros
városnapi programjain, és saját városnapjukra is szeretettel várják
Zalakaros delegációját.

Civil-piknik
A városunkban működő, Zalakarosért önkéntesen tevékenykedő civil
szervezeteket hívta parkerdei piknikre az önkormányzat, ezzel is megköszönve a városért való ténykedésüket.
A szervezetek képviselőit Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester köszöntötte, és beszédében is kiemelte a kultúra, sport terén végzett kiemelkedő munkát.
A meghívott civil szervezetek és művészeti csoportok maguk is színpadra léptek, sőt, fakanalat ragadtak, s finomabbnál finomabb étkekkel örvendeztették meg magukat és egymást, illetve családtagjaikat, barátaikat.

A települések polgármesterei, jegyzői is dalra fakadtak.

Mindenki dalra fakadt
A zalai kisvárosok: Lenti, Zalalövő, Pacsa, Zalaszentgrót, Keszthely, Hévíz és Zalakaros városainak általános iskolai kórusai adtak találkozót egymásnak településünkön május 18-án.
A fiatalokat és kísérőiket, pedagógusaikat a házigazda nevében Grófné
Csatos Andrea, a Móra-iskola vezetője köszöntötte, majd Magyar Ferenc,
a nagykanizsai tankerület igazgatója üdvözölte a találkozón résztvevőket.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelték a zalai városkák polgármesterei, jegyzői is, akik a napot Novák Ferenc vezetésével településünk és
környéke nevezetességeinek megismerésével töltötték, illetve szakmai
témákat vitattak meg a városházán.
A kórustalálkozón a gyerekek közös éneklés után saját kórusaikkal is
bemutatkoztak, a délután színvonalas produkciókat tartogatott a hallgatóság számára.
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Bemutató foglalkozás az óvodában
A Zala megyei Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében
emutató foglalkozást tartottak
az oviban. A tevékenység az „Így
tedd rá!” programra, annak módszereire épült. Az új tánc,- és
mozgásfejlesztő módszer alapján
már két éve történik szervezett
foglalkozás azoknak a gyermekeknek, akik ezt szeretnék. A tavalyihoz hasonlóan az idén is 24
nagycsoportos korú gyermek
vett részt az egész éven át tartó
foglalkozásokon. A csoport különböző képességű gyermekekből tevődik össze. A bemutatót
Novák Ferencné óvodapedagógus tartotta.
A gyerekek a foglalkozás első
részében mondókákra mutattak be
összetett
ritmusgyakorlatokat
egyénileg és párban is. Ezek nemcsak ritmuskészségük, hanem
szem-, kéz koordinációjuk-, valamint testtudatuk, téri tájékozódá-

suk fejlődését és az egymáshoz
való alkalmazkodást is szolgálták.
Babzsákot a ritmus kiemelése mellett „Babzsák elkapó” játékban is
használták, mely gyorsaságot, figyelmet, koncentrációt igényelt részükről.
A foglalkozáson a későbbiekben táncpályákon mozogtak. Ezek
eszközei, a táncos tulipánok, babzsákok, az ugrókötelek, táncos gumik voltak. A gyerekek az év során
megtanulták az ezekhez a szimbólumokhoz kapcsolódó mozgás elemeket, melyet most összetett, több
elemből álló pályákon mozogtak
le. Ezek a gyakorlatok a mozgáskészséget, a térben való eligazodást, gyors reakciót, ugráskészséget, eszközismeretet, logikai
gondolkodást, mozdulatok személyes térben való elhelyezését, állóképességet, figyelmet, koncentrációt fejlesztik. Az eszközök pedig
ösztönzik a gyermekeket a mozdulatok helyes elsajátítására és a tán-

cos motívumok előkészítését, megjelenését is biztosítják.
A programhoz több táncos cd is
kapcsolódik, ezért valamennyi táncos mozgást népzenére végeznek a
gyerekek. Ezáltal megismerkednek
a magyar népzene különböző zenéi

stílusaival is. A foglalkozást megtekintők egyöntetűen megállapították, hogy ez a módszer tényleg
ennek a korosztálynak való, a gyerekek élvezték a különböző helyzeteket, a feladatokat szívesen végezték el, végig motiváltak voltak.

Májusi néphagyományok
A május bővelkedik néphagyományokra építő programokban, melyeket városunk is beépít rendezvény kínálatába.
Május elsején a karosi ifjak a májusfa állítás szokását elevenítették fel,
a Tourinform-iroda előtti téren pompázik a nézőközönség segítségével
feldíszített májusfa, melyet a faállításkor a Bottal-fogó táncegyüttes táncolt körbe.
Pünkösdkor a Rügyecske táncegyüttes és a Dalárda lépett közönség
elé, mindkét ünnepen emellett borházak, kézműves vásár várta az érdeklődőket.

TAVASZKÖSZÖNTŐ
SZAVALÓVERSENY
Ismét szavalóversenyt hirdetett
a könyvtár a zalakarosi iskola tanulóinak a tavasz köszöntése alkalmával. A kiírásban megkötés
nem volt a verseket illetően,
mindössze annyi, hogy a gyerekek
ne a kötelezően tanult művekből
válasszanak.
A lelkesedés főként az alsó tagozatosokat jellemezte, de összesen 25 diák vállalta fel a plusz
verstanulást és azt, hogy zsűri
előtt mondja el a megtanult költeményt. A zsűri tagjai Hohl Lászlóné pedagógus, Grófné Csatos
Andrea intézményvezető és Pácsonyi Ildikó könyvtáros tanár voltak.
A zsűri végül 1. osztályban első
helyet nem adott ki, az eredmények az alábbiak szerint alakultak:

1. osztály: 2. helyezés: Gőbölös
Lolita/Zelk Zoltán: Ákombákom, 2.
helyezés: Molnár Tamás/Juhász
Magda: Fürödni kell.

bás/Kiss Dénes : Labdajáték.
3. osztály: 1. helyezés: Józsa
Zétény/Petőfi Sándor: Szeget
szeggel, 2. helyezés: Varga Panna/

Anna/Varró Dániel: Szeszélyeskedő,
2. helyezés: Kis-Berkes Beatrix/Juhász Magda: Álomhajó, 3. helyezés:
Kulcsár Csenge/Geothe: Májusi dal.
ZRÍNYI TANULMÁNYI VERSENY
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
Környezetismeret:
Varga
Ádám 4. osztály 2. helyezés. Felkészítő: Biczó Henriett.
Német nyelv: Kneringer Evelin
4. osztály 2. helyezés. Felkészítő:
Várnagy Szabolcsné.
„VARÁZSLATOS ÖRÖKSÉGÜNK”
RAJZPÁLYÁZAT

2. osztály: 1. helyezés: Sinkovics
Dominik/Mészöly Gábor:Titokbogár, 2. helyezés: Horváth Adrienn
Hanna/Móra Ferenc: A cinege cipője, 3. helyezés. Péntek Barna-

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos, a
remeterák, 3. helyezés: Kiss Júlia
Kincső/Kosztolányi Dezső: Mostan
színes tintákról álmodom.
5. osztály: 1. helyezés: Strobl

A Zala Megyei Kormányhivatal
által szervezett „Varázslatos örökségünk” rajzpályázaton 3. helyezést ért el Bogdán Linett 8. osztályos tanuló. Felkészítő: Erheticsné
Kuklek Krisztina
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Újra világsztárok és az eddiginél még változatosabb program

11. Mapei Tour de Zalakaros
Ahogy az elmúlt években is, az iskolaszünet első hétvégéjén, június 16-17-én startol
a Mapei Tour de Zalakaros kerékpárverseny.
Újra nem mindennapi vendégekkel együtt
lehet tekerni – újra ellátogat hozzánk Andrea Tafi és idén városunkban köszönthetjük
Gilberto Simonit, kétszeres Giro d’Italia
győztes olasz bringást is.
A tavalyi év zajos sikere után, idén is
közel 40 céges csapat mérheti össze magát
a Szabadics Ride Company Challenge
Kis-Balaton körén.
A zalakarosi kerékpáros jamboree nemcsak a sportról szól, családoknak is tökéletes
hétvégi program lehet. A 33 km-es Karos Spa
Kis-Balaton családi túrán keresztül a 60 km
-es teljesítménytúrán át, a leghosszabb 137
km-res Bianchi Zalakaros maratonig mindenki megtalálhatja saját kihívását. A leghos�szabb táv idén még hosszabb lett – a szervezők egy gyönyörű erdei szakasszal bővítették
az útvonalat, ahol egy újabb hegyen kell felküzdeniük magukat az indulóknak.

A hosszú és középtáv a zalakarosi
Gyógyfürdő térről indul és oda is érkezik
vissza, míg a Termál-tó partján lesz kialakítva a családi túra befutója – itt gyönyörű
környezetben tudják kipihenni a családok a
túra fáradalmait. Eredményhirdetésre és a
nyeremények kisorsolására vasárnap délután a megszokott helyszínen, a Gyógyfürdő téren kerül sor.
Idén a programkínálat egy teljesen újragondolt gyerekversennyel is bővül: szombat délután a Termál-tó körül kialakított
pályán indul a Zobori Kid’s Ride a Zobori
Élménypark támogatásával.
A rajtcsomagok kiosztása péntek délután indul – új helyszínen, a Gránit Gyógyfürdő északi bejáratánál. Online előnevezésre június 5-ig van még lehetőség, ezt
követően a helyszínen is lehetséges a nevezés minden futamra, kivéve a Szabadics
Ride Company Challenge céges versenyre,
ahol a rendkívüli érdeklődésnek köszönhetően már betelt az indulói keret.

EGY CSAPAT – EGY CÉL: SZABADICS RIDE
COMPANY CHALLANGE
A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén kibővített kerettel és két kategóriában (hobby és verseny) kerül megrendezésre a
MAPEI Tour de Zalakaros szombati napján
az első hazai kerékpárverseny céges csapatok számára a Szabadics Zrt. támogatásával.
A 4-5 fős csapatok 33 km-en, egy teljes
Kis-Balaton körön tehetik próbára magukat, profi időméréssel és útvonal biztosítással.
A csapatverseny fődíja a Segreto Cukrászat felajánlásából egy 10 fős, 2 napos
céges rendezvény, valamint szintén a nyertes csapat jutalma a GESU Bikewear jóvoltából egy céges arculatra szabott profi
kerékpáros mez, illetve egy szett Rudy
Project kerékpáros szemüveg a teljes csapat számára.
A Kódguru Kft. egy közel 200.000 Ft értékű Bianchi kerékpárt is kisorsol a nevezők
között.

Találkozzunk tehát június 16–17-én a MAPEI Tour de Zalakaroson!
További információ, nevezés és szállásajánlatok: www.tourdezalakaros.hu

KANIZSA-KAROS
FUTÓVERSENY

Ez évben is célállomása,
emellett társrendezője is volt
városunk a Kanizsa-Karos futóversenynek.
A sportolók a verseny
meglehetősen dombos félmaratoni távját egyéniben és
váltóban egyaránt teljesíthették. Településünk önkéntesei
a frissítőpontokon és a célban
segítették a futók ellátását.
A versenyen ezúttal is több
zalakarosi futó vett részt, akik
közül a legeredményesebbeknek: Józsa Zsanettnek és Józsa
Attilának Novák Ferenc polgármester az önkormányzat
különdíját adta át.

Körbefutották a Balatont
A Zalakarosi Futrinkák tizenkét fős csapata idén is vállalkozott arra, hogy váltóban körbefussa a Balatont. A
kétnapos versenyt pihenő nélkül teljesítették a futókör tagjai, akik amellett, hogy remekül teljesítettek, szép
példáját adták a csapat összetartásnak, egymás sportszerű támogatásának is, és remélhetőleg többeknek állnak
példaként, hiszen mindannyian család és munka mellett készültek a versenyre és szakítottak időt a mindennapjaikban arra, hogy a sporttal is foglalkozhassanak.
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Strandnyitó sportmedencés szülinappal
Április végén megnyitotta kapuit a Zalakarosi Fürdő strandi
része.
Az első vendégeket hagyományosan pezsgővel fogadták, az eddigiektől eltérő módon azonban
most a sportmedence mellett koccintottak. Nem véletlen, hiszen a
strandnyitás mellett a sportmedence is ünnepelt:
éppen ötven
esztendeje adták át a hideg
vizes, ötven méteres medencét.
Ez a nap nem
csak ezért különleges,
ugyanis pontosan ötven éve
adták át az ötven
méteres
sportmedencét.
– Fél évszázaddal ezelőtt
nem csupán ez

volt a kiemelt fejlesztése a településnek – árulta el Novák Ferenc
polgármester a megnyitón. – Parkolót épített Zalakaros, ekkor készültek el az öltözők, és ekkor létesült
az első kereskedelmi szálláshely is
Zalakaroson, 30 fős kapacitással.
Szállodai férőhely kapacitásunk
most 9000 fő, mely jól jelzi a fejlődés lehetőségeit és irányait.

– A fürdő ma is számos újítással áll a vendégek szolgálatára, és
komoly fejlesztések indulnak – jelezte Cziráki László, a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatója. – Kiemelkedő ezek között a gyógycentrum és a gyógykert felújítása, a
szaunapark újítása, bővítése, s
úgy vélem, rendkívül széles programválasztékot is tudunk kínálni.

A szezonnyitóm a jubiláló
medencének is fontos szerep
jutott, hiszen egy játékos vetélkedő színhelyéül szolgált. Vállalkozó szellemű fürdőzők búvárok
segítségével alámerülve a medence aljáról hozhattak fel kis
csomagokat, a merülők közöttVIP törzsvendég kártyát sorsoltak ki.

A Zalakarosi Fürdő júniusi programjai
KÁRTYAVÁRAT ÉPÍTÜNK
JÚNIUS 2.
10.30: Aquafittness – strand, IV. számú medence
13.00–15.00: Kártyavárépítés! Neked sikerülni
fog? Gyere, tarts velünk, mutasd meg milyen
kitartó vagy!– strand, játszóház
15.30: Aquasalsa – strand, IV. számú medence
16.30–17.00: Lóti – futi, ugra – bugra! – zenés,
táncos torna kicsiknek – strand, játszóház.
TÁRSASJÁTÉKOK NAPJA
JÚNIUS 9.
10.30: Aquafittness – strand, IV. számú medence
13.00–16.00: Csuda jó játékokat találtunk nektek! Ismeritek a Kocog és kidob játékot? Hallottatok már a mikádóról, no és a lóversenyről?
Gyere, játssz velünk! – főépület,
gyermekjátszó
15.30: Aquasalsa – strand, IV. számú medence
16.30–17.00: Lóti – futi, ugra – bugra! – zenés,
táncos torna kicsiknek – strand, játszóház.
SENIOR CLUB, MÁR AZ ÚJ HELYSZÍNEN!!
LIMONÁDÉ RECEPTEK NYÁRRA
JÚNIUS 13.
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: Limonádé receptek nyárra
Helyszín: strand – kültéri Senior Club
VÉGRE VAKÁCIÓÓÓÓ
JÚNIUS 17.
10.30: Aquafittness - strand, IV. számú medence
11.30–16.00: Lesz ma sok játék, nevetés, sport
és buli! Sulifelejtő időszak veszi kezdetét, csatlakozz hozzánk! – strand, játszóház
15.30: Aquasalsa – strand, IV. számú medence
16.00–17.00: Sulizáró strandparty – zenével,
tánccal, sok-sok lufival – strand, játszóház
ÓRIÁSI LOCCS! – VIZES JÁTOKOK DÉLUTÁNJA
JÚNIUS 23.
10.30: Aquafittness – strand, IV. számú medence
12.00–15.30: Vizes játékokkal, medencés
ügyességi feladatokkal várunk ma benneteket!
Lesz vízhordás, vízben futóverseny, vízi fogócska, garantáltan sok nevetéssel! Itt a helyed! strand, gyermekmedence
15.30: Aquasalsa – strand, IV. számú medence
16.30–17.30: Vízi diszkó – strand, gyermekmedence
SENIOR CLUB, MÁR AZ ÚJ HELYSZÍNEN!!
KERTI GRILL RECEPTEK NYÁRRA
JÚNIUS 27.
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi
játékok mellett kellemes környezetben beszél-

getünk 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: Kerti grill receptek nyárra
Helyszín: strand – kültéri Senior Club
JÚNIUS 30.
9.00–15.00: Strandfoci torna a foci VB jegyében – strand, homokos labdarúgópálya – Kié
lesz 2018-ban a kupa?
GÁLAMÉRKŐZÉS A MAGYAR MÉDIAVÁLOGATOTTAL –JÚNIUS 30.
15.00: Gálamérkőzés a Médiaválogatottal –
strand, homokos labdarúgópálya
MINDEN, AMI FOCI
JÚNIUS 30.
10.30: Aquafittness – strand, IV. számú medence
12.00–16.00: Labdás ügyességi játékok, focis
kvíz játék, VB feladványok – ma minden a fociról szól! – strand, játszóház
15.30: Aquasalsa – strand, IV. számú medence
16.30–17.30: Arcfestés és kézre tetkó készítés
a foci VB jegyében
A kiírt programokra bárki csatlakozhat.
Gyermekfelügyeletet nem vállalunk!
A szülők is csatlakozzanak bártan.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Számtalan lehetőséget vet latba az, aki utazásra, hosszabb-rövidebb nyaralásra készül. Külföld vagy belföld, mennyi időt töltsünk
el az utazással, mi az, amire vágyik a család apraja-nagyja?
Egy biztos, az emberek többsége élmény és kaland orientált kikapcsolódást keres. Ezen a téren pedig bel- és külföldön egyaránt
végtelen a kínálat és a szereplők között éles a verseny. A győztesek azok közül kerülnek ki, akik szolgálatásaik magas színvonalával,
szálláshelyeik minőségével, a helyi és a környékbeli programlehetőségek sokaságával fel tudják hívni magukra a figyelmet.
A Zalakarosi Fürdő a fenti szempontok alapján az élvonalhoz
tartozik, és 50 éve töretlenül várja vendégeit tökéletes feltöltődést
garantálva. A modern utazás miértjeiről és mikéntjeiről ezúttal
Cziráki Lászlóval, a fürdő vezérigazgatójával beszélgetünk.
– Kezdhetünk rögtön azzal,
hogy mi a siker titka?
– A sokszínűség, a komplex
élmény. Gyógyfürdő, élményfürdő, kölyökfürdő, strandfürdő,
extrém csúszdapark. Ezek önmagukban is vonzó utazási célponttá tennék Zalakarost, de azzal,
hogy mindezt egyetlen belépő
megvásárlásával elérhető válik a
vendégeink számára, egyedivé és
különlegessé tesz minket.
A fürdő a fejlesztések tekintetében mindig is tartotta a lépést az aktuális turisztikai trendekkel. A 90-es évek elején a
gyógykert és gyógycentrum kialakításával az elsők között kínáltunk exkluzív körülményeket
a gyógyulni, pihenni vágyó vendégeknek. v1999-ben az országban elsőként itt nyitotta meg
kapuit a beltéri élményfürdő
Közben a vendégösszetétel átalakult, a piaci igények változtak, melyre reagálnunk kellett,
újabb fejlesztéssel, magasabb
színvonallal, több élménnyel. Ebben most sincs megállás.
Szerencsénkre a helyi szálláskínálat is első osztályú, mely elengedhetetlen alapfeltétele a
nyaralási komfortérzetnek. Ráadásul a fürdőhöz két hotel is
közvetlen átjárással kapcsolódik.
A szállásadókkal közösen egymást erősítjük, így egy egész élménycsomagot kap a Zalakarosra érkező vendég.
– Említette a vendégkör átrendeződését. Miben nyilvánult
ez meg konkrétan?
– Egy teljesen új vendégkör
jelent meg, a kisgyermekes családok és velük együtt az aktív turizmus, így nem lehetett kihagyni
a családbarát, gyermekközpontú
fejlesztéseket.
Az ország egyik legnagyobb
kültéri és beltéri kölyök élményfürdője a miénk. Öt év alatt
bátran mondhatjuk, hogy a kisgyermekes családok körében elsőszámú úti cél lettünk.
– Mi motiválja a XXI. századi
utazót?
– Ma a biztonságos környe-

nekünk. Őket first class, azaz
első osztályú fogadtatásban fogjuk részesíteni. Egy VIP napot
kapnak a strandon, dj-vel, külön
strandrésszel és erről a kivételes
napról leforgatjuk és ajándékba
adjuk fiatalságuk filmjét. Azt
hiszem, örök élményekkel és emlékekkel fognak távozni. A fürdő
a tizenéves korosztálynak is
egyedülálló programot és él-

zet, az ár-érték arány és az élmény- és programalapú kínálat
az, amely meghatározza a választást. Egyre inkább minden a
gyermekkel utazók igénye szerint alakul, mi pedig mindent
megteszünk, hogy újra és újra
elkápráztassuk az egész családot
generációkon átívelő élményekkel.
– Mi az, amivel a fürdő hozzájárul ahhoz, hogy mindez élvezetes legyen?
– Figyelünk és lépést tartunk:
sokszínűek, kedvesek és szórakoztatóak vagyunk.
Programkínálatunk folyama-

munkát végeznek. Szakértelmük
kimagasló minden területen, de
itt is haladni kell az adott szakma fejlődésével. Éppen ezért
nagy hangsúlyt fordítunk munkatársaink képzésére. Fontosnak
tartom a dolgozók nyelvtudásának fejlesztését, a vendégekkel
történő kommunikációt fejlesztő
tréningeket és a gyógyászati
szakembereink továbbképzését
is.
A közelmúltban megújult a
fürdőn belül a gasztronómia is,
így a kedves vendég két csúszdázás között be tud dobni egy két
finom lángost vagy palacsintát,
vagy éttermeinkben akár egy
több fogásos ebédet is elfogyaszthat.
– Meglátása szerint mi teszi Zalakarost vonzóvá ma Európában?
– Zalakaros egy biztonságot
nyújtó, gyógyulást adó, sokszínű, vizes-, szabadidő-, sport-,
gasztronómiai- és kulturális élményt kínáló desztináció, mely
folyamatosan fejlődik, de mindemellett képes megtartani, óvni
értékeit és tradícióját.
Ha a fürdőre gondolok, min-

A MODERN UTAZÓ
BIZTONSÁG, BIZALOM A JÖVŐ KULCSA
tos. Gyermek animáció, családi és
senior programok, vetélkedők
dobják fel a napot. A nyár legnagyobb, legvagányabb csobbanását kínáljuk azoknak, akiknek
nem száll inába a bátorsága az
Adrenalin csúszdapark kapujában. 400 méter hosszú csúszófelület, közel 20 méteres indítómagasság. A bátrabbak hat
emelet magasságból indulhatnak; egyedülálló élmény és egyben hatalmas kaland az új generáció igényeihez mérten.
– Apropó új generáció. Tudjuk, őket igazán nagy feladat
elkápráztatni, de a fürdő megcélozza az iskolásokat is. Versenyre tudnak kelni a virtuális
világgal?
– Mindenképp! Sőt, kihasználjunk az on-line világ előnyeit
annak érdekében, hogy a fiatalokhoz közvetlenül eljussunk. A
#zalakaros #firstclass eseményünk – mely épp most fut – nekik szól. Keressük azt a középiskolai
osztályt,
amely
a
legmenőbb strandi hangulatot
idéző képet készíti és küldi el

ményt tud kínálni. Ha úgy tetszik, ez is az egyik titkunk.
– Visszakanyarodva a családokra, főleg a kisgyermekesekre. Számukra a programok óriási
motivációk. A gyermek- és bababarát megoldások tekintetében is hasonlóan magasra helyezték a lécet?
– Kisgyermekkel nem egyszerű az utazás, de mi igyekszünk
ezt is megkönnyíteni, elsősorban
kényelmi szempontból. A babák-mamák igényeit szolgáló
gyermek- és bababarát kiszolgáló helyiségek, pelenkázó, melegítő konyha, baba-mama szoba
állnak rendelkezésére.
– Mennyit tudnak a munkatársak hozzátenni sikerhez?
– Sok múlik rajtuk, hiszen ők
találkoznak nap mint a nap a
hozzánk látogatókkal. Rajtuk keresztül tartjuk a kapcsolatot a
vendégeinkkel. Figyelünk a felmerülő igényekre, építő kritikára és a pozitív visszacsatolás is
náluk csapódik le. Büszke vagyok
rájuk, hiszen folyamatosan magas színvonalú és felelősségteljes

dig rabul ejt, és bevallom, ha
vendégként érkeznék nagyon
tetszene, hogy milyen hatalmas
területen helyezkedik el. Ízlelgessük a számokat: 120.000 m2
alapterületen 30.000 m2-nyi épületegyüttes vár felfedezésre.
Térben tökéletesen elkülönülnek egymástól a professzionális
gyógyászatunkhoz kapcsolódó
meghitt, csendes, gyógyfürdős
részlegeink és a mozgalmas, színes családi, wellness élményterek. Kvázi nem is találkozik egymással a két célcsoport.
Ezzel kapcsolatban egyébként
fantasztikus hírünk van, hamarosan
indul a nagy fejlesztésünk – egy
professzionális szauna és wellness
oázis exclusiv panorámamedencével –, mely a kiemelkedő gyógyvizünkre épülve kompletté teszi
ezen szolgáltatásainkat is.
Magas színvonalú környezet,
szauna szeánszok, helyben elérhető wellness kezelések, hangulatos pihenőterek, illatok, fények… ennek részleteire térjünk
vissza egy következő beszélgetés
alkalmával!
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Ovi-hírek
ANYÁK NAPJA

Májusfaállítás
Május elseje előtt az óvodás kisfiúk is májusfát állítottak a kislányoknak. A fát a Zalaerdő adományozta az óvodának.

Az óvodában az egyik legszebb
májusi ünnep az anyák napja. Az
ünnep kapcsán természetesen szó
esett az anyák családban betöltött
szerepéről, az anyai szeretet megnyilvánulásairól. Az ovisok is az
évek óta megszokott módon verssel és maguk készítette ajándékokkal köszöntötték édesanyjukat

MADARAK ÉS
FÁK NAPJA

Az óvoda hagyományához
hűen ezen alkalomból minden
csoport a Kányavári –szigeten
terepi megfigyelésen vett
részt. A gyerekek megfigyeléssel, környezeti játékokkal
ismerkedtek a sziget madaraival, fáival. Kovács Zoltán jóvoltából az idén mindhárom csoport részt vett a gesztenyefák
védelmére szervezett injektáláson. Az ovisok megfigyelték
visszaköltöző madarak életét
a fészküknél. Képekről, elbeszélésekből megismerték a
madarak és fák fontos szerepét az élővilágban.

Diákkosárlabda győzelmek
A Kanizsa Diákkosárlabda Klub
2018. május 10–13. között Zalakaroson rendezte meg a Nemzeti
Leány Serdülő Bajnokság „B”
döntőjét. A Csütörtöki ünnepélyes megnyitón Novák Ferenc
polgármester tartotta megnyitó
beszédét, ahol minden résztvevő
csapat játékosai, edzői, vezetői
ajándék pólóban részesültek.
A döntőn nyolc csapat vett
részt, A és B csoportokban, 4-4
csapat körmérkőzést játszottak.
A Kanizsa DKK csapata a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia,
a Bajai NKK és a Pécsi VSK Nemzeti Akadémia csapataival került
egy csoportba és mindhárom
mérkőzését megnyerve csoport
első helyén végett.
Csoport eredmények:
Kanizsa DKK–Dávid Kornél KA
Székesfehérvár 103-56 (27-12, 158, 16-16, 35-20). Kauker 2, Németh
16, Baa 31, Füredi 12, Bánhegyi 4.
Csere: Zsámár 27, Horváth 9,
Szórád 2, Trifán-, Várhelyi-, Kósa-,
Vörös-.
Kanizsa DKK–Bajai NKK 95-50
(20-12, 25-13, 30-15, 20-10). Németh 4, Kósa-, Baa 42, Füredi 4,
Bánhegyi 2, csere: Zsámár 24, Horváth 12, Szórád 7, Trifán-, Várhelyi-, Simon-, Vörös-.
Pécsi VSK–Kanizsa DKK 67-82
(13-22, 20-11, 18-16, 16-33). Kauker
-, Baa 44, Füredi 9, Várhelyi-, Bánhegyi-. Csere: Zsámár 20, Horváth

4, Szórád 4, Trifán 1, Németh-.
Csoport mérkőzések után következtek a keresztjátékok. Kanizsa
DKK mint a B csoport első helyezettje az A csoport 2. helyezett csapatával Török Flóris Törekvés SE csapatával mérkőzött a döntőbe jutásért.
Kanizsa DKK–Török Flóris Törekvés SE 82-75 (32-16, 13-26, 1515, 22-18). Kauker 2, Németh 5,
Baa 36, Füredi 13, Bánhegyi-. Csere: Zsámár 16, Horváth 8, Szórád
2, Trifán-, Várhelyi-, Kósa-.
Döntőben a MVSI Miskolc csa-

gyi-, Várhelyi-. Csere: Zsámár 13,
Horváth 6, Szórád 3, Trifán 2, Kósa
1, Németh-.
Minden csapatból az edzők szavazata alapján a legjobb teljesítményt nyújtó játékos különdíjban
részesült. A Zalakarosi Fürdő által
felajánlott díjakat Cziráki László
igazgató adta át az ünnepélyes
eredményhirdetésen. A Kanizsa
DKK csapatából ZSÁMÁR PANNA
lett a csapat legjobb teljesítményt
nyújtó játékosa. Megválasztásra
került a torna All Star csapata,

patával mérkőztünk és végig szoros, küzdelmes mérkőzésen sikerült nyerni.
MVSI Miskolc–Kanizsa DKK
73-74 (19-21, 22-13, 15-16, 17-24).
Kauker-, Baa 48, Füredi 1, Bánhe-

ahová BAA DOMINIKA Kanizsa
DKK játékosa is bekerült és Cziráki
Lászlótól vehette át különdíjat. A
torna legértékesebb játékosa
(MVP) BAA DOMINIKA Kanizsa
DKK játékosa lett.

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

2018. május 24.
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305 Csömödérer Staatliche Waldbahn
Gültig ab 21.04.2018
LENTI – CSÖMÖDÉR – PÁKA – BÁZAKERETTYE – KISTOLMÁCS

		

Alle Züge fahren mit Diesel-geschleppte, Nichtraucher Waggonen der 2. Klasse
Csömödérer
Km
Staatliche Waldbahn		
Lenti ÁEV
23
Lenti Gyöngyvirág u.
Lentiszombathely -Mumor
Nyúldomb
Iklódbördőcei temető
Csömödér Ankunft 23
Csömödér Abkunft 23
Páka
Dömefölde
Kányavár
Törösznek
Kámaházi erdészlak
Víznyomó
Bázakerettye alsó
Bázakerettye felső
Kistolmács

0,00
1,00
3,50
10,00
12,00
14,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
29,00
30,00
q 32,00

31511
1

31513
1

31515
2

31517
2

31519
2

31521
2

31523
3

31525
4

31527
5

31529
5

10 00
10 03
10 13
10 37
10 45
11 00
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

13 15
13 18
13 28
13 52
14 00
14 15
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
8 30
8 37
8 45
8 52
9 00
9 08
9 16
9 27
9 32
9 40

…
…
…
…
…
…
11 30
11 37
11 45
11 52
12 00
12 08
12 16
12 27
12 32
12 40

…
…
…
…
…
…
14 30
14 37
14 45
14 52
15 00
15 08
15 16
15 27
15 32
15 40

16 25
16 28
16 38
17 02
17 10
17 25
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
8 30
8 37
8 45
8 52
9 00
9 08
9 16
9 27
9 32
9 40

…
…
…
…
…
…
11 30
11 37
11 45
11 52
12 00
12 08
12 16
12 27
12 32
12 40

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
16 15
16 22
16 30
16 37
16 45
16 52
16 56
17 07
17 12
17 20

KISTOLMÁCS – BÁZAKERETTYE – PÁKA – CSÖMÖDÉR – LENTI
Csömödérer
Km
Staatliche Waldbahn		
Kistolmács
Bázakerettye felső
Bázakerettye alsó
Víznyomó
Kámaházi erdészlak
Törösznek
Kányavár
Dömefölde
Páka
Csömödér Ankunft 23
Csömödér Abkunft
23
Iklódbördőcei temető
Nyúldomb
Lentiszombathely -Mumor
Lenti Gyöngyvirág u.
Lenti ÁEV 23

0,00
2,00
3,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
18,00
20,00
22,00
28,50
31,00
q 32,00

31512
1

31514
1

31516
2

31518
2

31520
2

31522
2

31524
3

31526
4

31528
5

31530
5

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
11 30
11 45
11 53
12 17
12 27
12 30

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
14 45
15 00
15 08
15 32
15 42
15 45

10 00
10 09
10 13
10 24
10 32
10 40
10 48
10 55
11 03
11 10
…
…
…
…
…
…

13 05
13 14
13 18
13 29
13 37
13 45
13 53
14 00
14 08
14 15
…
…
…
…
…
…

16 20
16 29
16 33
16 44
16 52
17 00
17 08
17 15
17 23
17 30
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
17 50
18 05
18 13
18 37
18 47
18 50

10 00
10 09
10 13
10 24
10 32
10 40
10 48
10 55
11 03
11 10
…
…
…
…
…
…

13 05
13 14
13 18
13 29
13 37
13 45
13 53
14 00
14 08
14 15
…
…
…
…
…
…

14 50
14 59
15 03
15 16
15 22
15 30
15 38
15 45
15 53
16 00
…
…
…
…
…
…

17 40
17 49
17 53
18 04
18 12
18 20
18 28
18 35
18 43
18 50
…
…
…
…
…
…

Symbole:
								
1 Fährt zwischen 21. April und 29. September 2018 (Montag bis Samstag)
2 Fährt zwischen 2. Juli und 20. August 2018 (Montag bis Samstag)
3 Fährt nur für extra Bestellung zwischen 21. April und 30. Juni und zwischen 21. August und 29. September (Montag bis Samstag)
4 Fährt zwischen 21 April und 30. September (Montag bis Samstag)								
Fährt nur für extra Bestellung zwischen 21. April und 19. Mai und zwischen 21. August und 29. September (Montag bis Samstag)
5 Fährt nur für extra Bestellung zwischen 21. April 29. September (Montag bis Samstag)					
BEMERKUNGEN: Nur für extra Bestellung lassen wir erst dann der Zug fahren, wenn die Bestellung mindestens drei Arbeitstage
vor den gewünschten Termin passiert ist und der minimal Stand 20 Personen betragt.
Für Interesse einer bequemeren Reise bitten wir die liebe Gäste, mehr, als 10 Personen oder mehr, als 6 Fahrräder bitte vorher melden!
Information: Csömödéri Vasútüzem, 8957 Csömödér Vasút út 2. 									
Tel: +36 (92) 579-033, Fax: +36 (92) 579-404, Handy: +36 (30) 474-2146, +36 (30) 474-2079						
www.zalaerdo.hu
www.facebook.com/Zalaerdo E-mail : erdeivasut@zalaerdo.hu			
Herbst und Winter fahren beheizte, bedeckte Waggone.
Sonderzüge mit Diesellokomotive sind bei der Eisenbahnbetrieb ganzes Jahr bestellen.						

Wir behalten uns das Recht zu einer Änderung der Fahrordnung vor!

