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Hőseink adják ünnepeinket
’48 FORRADALMI NAPJÁT ÜNNEPELTE A VÁROS
Az 1848-as forradalom dicső
napjára emlékezett városunk.
Az ünnepséget a forradalom
következményeként megalakult
első felelős magyar kormány
tagjainak emléket állító szobrok
előtt, a Batthyány-téren tartotta az önkormányzat.
Novák Ferenc polgármester
ünnepi beszédében többek között az első kormány minisztereit,
az általuk végzett emberfeletti
munkát emelte ki, de szólt azokról a karosi hősökről is, akik méltó
módon harcoltak 1848-ban a magyar szabadságért.
– Ez a két év: 1848-49 meghatározó volt a magyarság életében.
Olyannyira, hogy a mai napig
ebből építkezünk. Beépültek mindennapjainkba. Énekeljük, hogy
Gábor Áron rézágyúja fel van
virágozva, hogy Kossuth Lajos azt
üzente, hogy mindenütt szavalják
a Nemzeti dalt, és hogy nálunk is
van Kossuth és Petőfi utca, és itt

állunk az első felelős magyar
kormány minisztereinek oszlopai
előtt – mondta a polgármester.
– Felmerül a kérdés, hogy az
emlékezésen túl lehet-e megfogalmazni
mást is az
ünnep kapcsán. Ahhoz, hogy
méltóak
lehessünk a
48-as hősök
örökségére,
azokra, akik
é l e t ü ke t ,
egzisztenciájukat, családjukat
nem kímélték azért,
hogy kivívják ennek a
nemzetnek
a szabadsá-

gát és függetlenségét, nem csak
lehet, hanem meg is kell fogalmazni az aktuális üzeneteket. Nem
lehet március 15-ét igaz szívvel és

hittel úgy ünnepelni, hogy nem
beszélünk a jelenről.
(Folytatás a 6. oldalon)
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ADOMÁNYGYŰJTÉS
Zalakaros Város Önkormányzata és a Szociális Alapellátó Szolgálat
adománygyűjtést szervez az ukrajnai helyzet miatt bajbajutottak megsegítésére. A segítségnyújtásból Zalakaros város sem maradhat ki. Aki
segíteni kíván, kérjük adományát juttassa el a Szociális Alapellátó Szolgálat, Zrínyi u. 2. szám alatti irodájába. Az intézmény vezetője, Csönge
Jusztina szívesen áll rendelkezésre, és a felajánlott adományokat telefonon történt egyeztetés után átveszi. Telefonszáma: 30/461-6844
Amire szükség van: tartós, de azonnal fogyasztható élelmiszer, pl.
vaj, gyümölcs, konzervek, húspástétom, csokoládé, illetve amit a gyermekek szívesen fogyasztanak. Rostos dobozos üdítő, hosszabb ideig
tartós kakaó, tej. Tisztálkodó szerek, higiéniai eszközök, pelenka,
popsitörlő, tusfürdő, szappan. Meleg ruha, takaró, tisztítószerek. Esetleg bébitápszer, babaholmi.
Amennyiben valaki szálláshelyet is tudna biztosítani, kérjük, telefonon szíveskedjen jelezni a fenti telefonszámra, vagy a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatalban!
Pénzbeli adományokat az alábbi számlaszámokra tudnak küldeni:
– A Magyar Vöröskeresztnél az 1359-es vonalat lehet hívni, vagy
utalni a 10405004-00026548-00000009-es számlaszámra (fontos, hogy
a közleményben szerepeljen, hogy humanitárius válság)
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál a 11784009-20200776 számú számlára indított átutalással vagy az adomanyozz.hu oldalon indított online befizetéssel, esetleg a 1350-es adományvonal hívásával lehet adományozni.
– A Magyar Ökomenikus Segélyszervezetnek ezen a linken lehet
utalni:
https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/?fbclid=IwAR3SfA5DfQnpnWgDA9nK__RUIE5Srmjd_puHVLryQNRs6IvSw8jNeYZlpqI
– A Baptista Szeretetszolgálat pénzgyűjtő akciójához a 1355-ös
adományvonal hívásával (300 forint) vagy a 10918001-5555555555555555-ös számlaszámra utalva (Ukrajna közleménnyel) tudunk
csatlakozni.
– A 1357-es adománygyűjtő szám szombattól hívható, minden hívás 500 forintba kerül.
– Ezen kívül egy számlaszámot is nyitottak az adományoknak:
11711711-22222222
Kérjük kísérje figyelemmel a felhívásokat, segítsünk
a nehéz helyzetben lévő szomszédainkon!

TISZTELT LAKOSSÁG!
TISZTELT SZÁLLÁSADÓK!
Március 3-án tájékoztattuk a tisztelt lakosságot és a szállásadókat, hogy Zalakaros Város Önkormányzat képviselő-testülete
rendkívüli ülésén úgy döntött, az önkormányzat közvetlenül oly
módon is tudja segíteni a menedékkérőket, hogy az Ukrajna
területéről érkezett elszállásolt ukrán állampolgárokat mentesíti az idegenforgalmi adó megfizetése alól.
Akkor jeleztük, a rendkívüli helyzetben a képviselő-testület gyors
döntést hozott, de az is előfordulhat, hogy központi jogszabály
rendezi a menedékkérőkkel kapcsolatos idegenforgalmi adó kérdését. Ez megtörtént.
A Magyar Közlöny 2022. március 7-i 44. számában megjelent a
veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 1. §-a
értelmében 2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-át az Ukrajna területéről 2022.
február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan magánszemély
esetén, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen
tartózkodott Ukrajna területén. Ez azt jelenti, hogy az Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan
magánszemély, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén, nem tartozik az idegenforgalmi adó hatálya alá, így neki idegenforgalmi adót nem kell fizetnie, a szállásadónak pedig nem keletkezik a kormányrendelet
hatálya alá tartozó személy elszállásolása után adóbevallási kötelezettsége.
A központi szabályozással az önkormányzati rendeletmódosítással bevezetett adómentesség okafogyottá vált, így azt a képviselőtestület március 10-i ülésén hatályon kívül helyezte.
Zalakaros Város Önkormányzata

FELHIVÁS ZALAKAROS VÁROS LAKOSSÁGA RÉSZÉRE
Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testülete a 17/2017. (III.10.) számú rendelete alapján 2022. évben lehetőség van a
„Zalakaros város Díszpolgára” kitüntető
cím, és a „Zalakarosért Kitüntető Díj” adományozására javaslatot tenni a választójoggal rendelkező zalakarosi állandó lakosoknak.

város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.
A kitüntető díjra érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.
A kitüntető címből évente legfeljebb kettő
adományozható.

Az ajánláshoz a zalakarosi állandó lakosok
2 %-ának támogatása szükséges, mely ebben
az évben 54 fő ajánlásának figyelembevételét
jelenti.

ZALAKAROSÉRT KITÜNTETŐ DÍJ

ZALAKAROS VÁROS DÍSZPOLGÁRA
KITÜNTETŐ CÍM
Zalakaros Város Díszpolgára kitüntető cím
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak
adományozható, aki hosszabb időn át, de legalább 5 éve valamely kiemelkedően jelentős
munkával vagy egész életművével mind Zalakaros városon belül, mind pedig országosan
vagy nemzetközi viszonylatban, olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a

Zalakarosért kitüntető díj adományozható:
a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve
magyar vagy külföldi kollektíva részére, Zalakaros településért hosszabb időn át, de legalább 5 éve végzett kiemelkedő jelentőségű
munkáért.
A kitüntető díjból évente legfeljebb három
adományozható.
JAVASLATTÉTELI, JELÖLÉSI SZABÁLYOK
Azon személyek, akik már 10 éven belül
önkormányzati elismerésben részesültek, csak
abban a kivételes esetben kaphatnak elisme-

rést ismételten, ha a javasolt elismerés a korábban kapott elismeréstől más szakmai területre
vonatkozó érdemeket ismer el, illetve az elismerésre javasolt személy tevékenysége Zalakaros város számára kiemelkedő eredményeket hozott.
A javasolt személyről a javaslattevő indoklással alátámasztott ajánlást köteles készíteni.
A javaslat a rendelet 1. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon vagy azzal azonos tartalmú ajánlásban nyújtható be. A nyomtatványt Zalakaros város honlapján találhatják
meg a kitüntetésről szóló tájékoztatás mellékleteként. Az ettől eltérő javalattétel formai
hibára hivatkozással nem kerül befogadásra és
értékelésre. Az eredeti aláírással ellátott javaslattétel – a 2. pont szerinti tartalommal – a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán - 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1. személyesen adható le.
A javaslat benyújtásának határideje:
2022. március 30.
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Rendkívüli és soros ülést is tartottak
TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEIRŐL
Városunk képviselő-testülete
február 22-én és március 2-án
rendkívüli ülést, március 10-én
pedig tervezett rendes ülést tartott. Az üléseken hozott döntésekről az alábbiakban adunk tájékoztatást a Városháza információi
segítségével:
 a képviselő-testület a zalakarosi tagságú önkormányzati társulások – Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása,
ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás,
Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás – munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta
 a zalakarosi pavilonsor keleti
területe jogi helyzetének rendezése érdekében az előkészítő lépések
megtörténtek, ennek alapján a
képviselő-testület kiírt egy zárt pályázatot a pavilonsor tulajdonosok
részére és egy nyílt pályázatot a
Zalakaros belterület 261/49 helyrajzi szám alatti ingatlan változási
vázrajz alapján létrejövő összesen
1441 m2-es területére
 a képviselő-testület támogatta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a „Helyi és térségi
turizmusfejlesztés c. TOP PLUSZ
1.1.3-21. kódszámú „pályázati eljárásban, a pályázat akcióterületeként a Zalakaros, 311/1 hrsz-ú ingatlant jelölte ki, egyetértett a
célterület infrastrukturális, szolgáltatási elemei fejlesztésével, amelyek hozzájárulnak a már meglévő
turisztikai attrakciók bővítéséhez
 támogatta a testület, hogy a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány pályázatot nyújtson
be élőfüves labdarúgó pálya megépítésére Behiákpusztán. A testület
a Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvánnyal együttműködik
támogatók megkeresésében és a
társasági adó támogatások összegyűjtésében

közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez 2022. március
31. hatállyal és egyetértett azzal,
hogy az önkormányzat a háziorvosi
feladatellátásra feladat-ellátási
szerződést kössön 2022. április 1-i
hatállyal a Hand-Med 2020 Kft.-vel,
a cég képviselője és egyben a személyesen közreműködő orvos a
jelenleg is a zalakarosi háziorvosi
körzetre praxisjoggal rendelkező
dr. Angi Mónika
 a képviselő-testület a tényleges költségvetési adatok ismertében módosította a tavalyi évi költségvetésről szóló rendeletet
 meghatározták az óvodai jelentkezések időpontját: 2022. április 26–27-án 8 és 16 óra között lehet
beiratkozni az intézménybe. Az
óvodai beiratkozásról külön közlemény is megjelenik az önkormányzat, illetve az intézmény honlapján.
A bölcsődei beiratkozás, igényfelmérés is ebben az időpontban lesz
 a képviselő-testület a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
2022. évi munkatervének részeként
a 2022. évi szolgáltatási tervet valamint rendezvénytervet jóváhagyta
 jóváhagyták a Város Bora
megvásárlási árát, egyben döntöttek arról, hogy amennyiben a Város Bora címre irányuló eljárás
eredménytelen lesz, felhatalmazza
a testület a polgármestert, hogy a
keretösszeg erejéig a szükséges intézkedéseket megtegye, valamint
felkérte a közösségi ház igazgatóját, hogy novemberig dolgozza ki a
Város Bora címre vonatkozó új elveket

 megválasztották az április 3-i
országgyűlési választás és országos
népszavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottsági tagokat

 a képviselő-testületet véleményezési jog illeti meg az általános
iskolát érintő átszervezés során,
egyetértett a tankerületi központ
által javasolt átszervezési javaslatokkal, mely alapján az általános iskolai
nevelés-oktatásban a sajátos nevelési igényű tanulók felvehető létszáma 20 főről 30 főre nő, illetve zeneművészeti ágon új tanszak felvétele
történik, akkordikus tanszak- klas�szikus zene tanszak formájában

 a képviselő-testület hozzájárult a RuVör-Trend Medical Kft.-vel
a háziorvosi feladatok ellátására
kötött feladat-ellátási szerződés

 támogatta a testület a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. kedvezményes villamos energia beszerzését azzal, hogy az önkormányzat

és a kft. közötti bérleti szerződés –
látogatóközpont és rendezvénytér
– időtartamát meghosszabbította
2024. december 31. napjáig
 a képviselő-testület a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke tájékoztatását tudomásul vette a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
taggyűlése elé kerülő határozati
javaslatokról, mely alapján az egyesület megismerve, hogy az önkormányzat a jelenlegi költségvetési
kondíciói mellett mekkora forrást
tud biztosítani városmarketingre,
az egyesület nem tudja felvállalni a
városmarketing feladatok ellátását,
ugyanakkor minden szakmai tudását felhasználva továbbra is segíti a
várost a hatékony marketing munkában. A képviselő-testület a Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére
az önkormányzat költségvetésében
biztosított
támogatási
előirányzat fel nem használt részét
az önkormányzati költségvetés általános tartalékába helyezte, egyben felkérte a Zalakarosi Fürdő
Zrt-t a városmarketing feladatok
gondozására a képviselő-testületnek a városmarketing feladatok
ellátására vonatkozó végleges döntéséig
 az önkormányzat és Dömötörfy András egyéni vállalkozó között 2014-óta van hatályban földmérési munkák lebonyolítására és
földmérési tanácsadási feladatok
ellátására keretszerződés, azóta
változatlan díjakkal, a képviselő-testület úgy döntött, hogy 10%kal emeli a megbízási díj összegét
 Behiákon tervezett telekalakítással érintett egy 478 m2 nagyságú
terület, melynek önkormányzati

tulajdonban tartásához nem fűződik önkormányzati érdek, ennek
megfelelően pályázatot írt ki a
képviselő-testület ennek értékesítésére, melyre a szomszédos ingatlanok tulajdonosait hívja meg az
önkormányzat
 döntés született arról, hogy a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány működőképességének biztosítása érdekében a kuratóriumot átalakítják; ennek érdekében felkérték a Csetneki Ügyvédi
Irodát, hogy a kuratóriumi tagok
közül Szirtes Balázs visszahívása,
valamint Olasz Zsolt és Szabadicsné
Madaras Katalin kuratóriumi tagsági megbízása érdekében a szükséges jogi dokumentumokat előkészítse és a közalapítvány alapító
okirat módosítását terjessze a képviselő-testület elé
 a képviselő-testület támogatta a Zalakaros Jegenye sor 8. szám
alatti Egészségház bővítése során
szükségessé vált eszközbeszerzéseket, az orvosi rendelő működtetéséhez indokolt szakmai minimumfeltételek teljesítése érdekében 1
db EKG készülék, 1 db otoscop, 1 db
kézi szívókészülék, 1 db babyhaler, 1
db felnőtt mérleg beszerzését támogatja, az eszközökre árajánlatot
kell kérni, a pénzügyi fedezet meghatározására az árajánlatok ismeretében kerül sor
 a képviselő-testület javaslatot
tett a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése részére a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására, valamint jóváhagyta a
Karos- Park Kft. 2022. évi üzleti
tervét.
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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÁS, ZALAKAROS HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2022. évi országgyűlési választás
és országos népszavazás
A választáson működő szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a szavazás levezetése, a szavazóköri választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottságok a képviselő-testület
által választott és a jelöltek, jelölő szervezetek által delegált tagokból állnak. A tagok jogai
és kötelezettségei azonosak.
A választási irodák ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat, gondoskodnak a tájékoztatásról, biztosítják a választási bizottságok
működésének és a szavazás lebonyolításának
tárgyi és technikai feltételeit.
Milyen feltételekkel lehet szavazni: A
szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a
lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával). A választópolgár a fentiek után
megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az
átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja. Egy
névjegyzék lesz, azonban azt két helyen kell
aláírni. Külön rovat van a népszavazásra és
külön rovat szolgál az országgyűlési választásra. Nem kötelező mindkét választáson részt
venni. Aki csak az egyik választáson akar részt
venni, annak lehetősége van erre. Ebben az
esetben csak a választott szavazólapokat kapja meg, és a névjegyzéket is csak egy helyen
kell aláírnia.
Lejárt érvényességű okmányokkal lehet-e
szavazni? A lejárt érvényességű okmányokkal
rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani. A
szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a
választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai
személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Ezért fontos, hogy a választópolgárok a
szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik
érvényességét, és időben gondoskodjanak az
érvényes dokumentumok beszerzéséről. A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás az
alábbi rendelkezéseket tartalmazza: ÉRVÉNYES
a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje:
2020. március 11. és 2022. május 31. közötti
(ideértve a március 11-én és május 31-én lejárt
okmányokat is).
Szavazni 2022. április 3-án (vasárnap)
reggel 6 és este 19 óra között lehet. A 19
órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 19 óra után már nem lehet beállni a
sorba.

Melyik szavazókörben szavazhatok: A
postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét. A szavazókörök
jegyzéke:
1. számú szavazókör – Civil Ház Zalakaros,
Hegyalja utca 40.
2. számú szavazókör – Kerékpáros Ház, Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.
Hogyan adható le a szavazat: Érvényesen
szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre,
és listára lehet. A felsorolt jelöltek, listák közül
csak egyet lehet választani, több választás
esetén a szavazat érvénytelen lesz. Érvényesen

szavazni a jelölt neve melletti, illetve a lista neve
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (X vagy +). Az országos népszavazás
szavazólapján a négy kérdés egy szavazólapon
fog szerepelni. A népszavazáson választópolgár dönt, hogy hány kérdésre kíván szavazni. A szavazólapot a kitöltést követően borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazóurnába
kell dobni. Az országgyűlési és a népszavazási
szavazólapot is egy borítékba kell tenni. A
szavazólap borítékba tétele belföldi szavazásnál
– az átjelentkezés kivételével – nem kötelező.
Átjelentkezéssel szavazó választópolgár a szavazólapot a kitöltést követően zöld borítékba
helyezi és lezárja, s ezt követően az urnába
dobja. Csak a lezárt borítékban elhelyezett
szavazólap érvényes. A választópolgár átjelentkezés esetén zöld színű borítékot kap. Ha a
választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt
jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta,
a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bi-

zottság bevonja, egy külön e célra szolgáló
borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett
új szavazólapot ad ki. Egy választópolgár rontás
miatt csak egyszer kérhet új szavazólapot.
Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan: Azok
a választópolgárok igényelhetnek mozgóurnát,
akik nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe:
egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk)
miatt, azonban a szavazóköri névjegyzékben
szerepelnek. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl.
kényelmi szempontok, vagy munkavégzés miatt)
kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján
felkeresi a választópolgárt az általa megadott
címen (pl. kórházban). A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy
ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb 2022. március 30-án 16 óráig, személyesen,
2022. április 1-jén 16 óráig, vagy ügyfélkapus
azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig. Az illetékes
szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel
a szavazás napján legkésőbb 12
óráig kell benyújtani. Ha a választópolgár a szavazás napján
a lakóhelyétől eltérő településen
– vagy ugyanazon a településen,
de másik szavazókör területén
– tartózkodik, erre a címre is
igényelhet mozgóurnát. Ebben
az esetben – ha korábban még
nem kérte az átjelentkezést – a mozgóurna
kérelem egyben átjelentkezési kérelem is. Fontos,
hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben
„hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag
mozgóurnával! A mozgóurna iránti kérelem
visszavonása esetén a választópolgárt – eltérő
nyilatkozata hiányában – a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.
dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző
A Zalakaros Helyi Választási Iroda vezetője
Levelezési cím:
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Elektronikus levelezési címek:
• Névjegyzékkel, átjelentkezéssel kapcsolatos kérdések: hatosag@zalakaros.hu
• Egyéb választással kapcsolatos kérdésekben: jegyzo@zalakaros.hu, human@zalakaros.hu, aljegyzo@zalakaros.hu
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Az aktív turizmusért dolgoznak
FÓRUM A KAROS KORZÓN
Zala megye turisztikai lehetőségeiről tartottak fórumot a
szakmai képviselőinek jelenlétében városunkban.
A Karos Korzó épületében tartott találkozó Nagy Bálint keszthelyi polgármester, a 2. számú választókerület fideszes országgyűlési
képviselő-jelöltje kezdeményezésrére jött létre, hiszen – mint azt a
jelölt a megnyitó beszédében is
hangsúlyozta – megyénk turisztikai
kínálata tovább bővülhet, ezt segíti
a kormányzati stratégia és szerepvállalás, valamint az ágazat szereplőinek összefogása, s a jelölt is ezt
tekinti munkája kiemelten fontos
területének a jövőben.
Az eseményen előadást tartott
Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, s a találkozón részt vett Novák Ferenc
polgármester, valamint Hévíz város
polgármestere, Papp Gábor is.
Amint az elhangzott: összefogásra, rendszeres konzultációkra
van szükség ahhoz, hogy a Keszthely–Hévíz–Zalakaros háromszög
fejlődni tudjon. Kiemelt cél a kevésbé frekventált települések bekapcsolása a turizmusba.
– Európában valószínűleg hazánkban fejlődött a legtöbbet az
aktív turizmus. Az elmúlt 12 évben a kormány jelentős összegekkel támogatta a kerékpáros, gyalogos vagy a vízi sportok
fejlesztését. 2010 óta 1850 kilométer kerékpárút épült és 3000 kilométernyi útszakaszt tábláztak ki.
A biciklizés nagy népszerűségnek
örvend a Balaton környékén is. Az
aktív turisztikai lehetőségek, így

a kerékpározás feltételeinek bővítése lehetővé teszi azt, hogy a
Balaton-parttól 15–20 kilométeres
körzetben lévő települések is bekapcsolódjanak a turizmusba. Itt,
a Balaton-parton és Zalakaroson
kedvezőek az adottságok a turisták jelenlétét illetően, ám a kérdés az, hogy őket miként tudjuk
a környező településekre vonzani,
hogy tudjuk nekik megmutatni az
ottani táj szépségeit – mondta el
Révész Máriusz.
– Az utak felújítása mellett
nagyon fontos a kerékpárosbarát
szolgáltatások megléte. Cél, hogy
két éven belül
3000 szállás- és
vendéglátóhely
feleljen meg
ennek az elvárásnak.
Tendli Krisztina, az Aktív- és
Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ stratégiai
igazgatója a
2021–2027-es
időszak turizmusfejlesztésre
szánt uniós forrásairól, Puskás
Zoltán, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park
Igazgatóság
igazgatója pedig a nemzeti park
területén megvalósult és tervezett
fejlesztésekről beszélt, illetve tevékenységüket mutatta be. Lóska
János, a Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú Szövetség elnöke előadásában kiemelte: szeretnék fejlesz-

teni Zalában a lovas turizmust turisztikai útvonalak kijelölésével, a
szükséges infrastruktúra kialakításával.
A résztvevők hangsúlyozták:
Keszthely, Zalakaros és Hévíz térségében olyan jelentős kulturális és
természeti értékek vannak, amikre
büszkék lehetünk. Ezeknek a kiaknázásához azonban az itt működő
szervezetek és települések összefogására van szükség.
– A mi térségünkben a turizmus, különösen az aktív turizmus
kiemelt terület. Nagy jelentősége
kell, hogy legyen a jövőben is a

ben is, amiből még szorosabb
együttműködéssel még többet
tudunk kihozni a természet, illetve a környezet adta lehetőségek
által – emelte ki Nagy Bálint, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje.
A fórumon jelenlévők egyetértettek abban: az aktív turizmuson
belül fontos az egészséges életmód feltételeinek javítása is. Hévíz
és Zalakaros a gyógyászatban vállal
jelentős szerepet, Keszthelyen pedig a vízisportok, a kerékpározás és
a túrázás szerelmesei is találnak
maguknak elfoglaltságot. Az aktív

tervezett fejlesztések előkészítése esetében is. Azt gondolom,
hogy Keszthely, a zalai Balaton-part, a hévízi térség, illetve
Zalakaros központtal a kis-balatoni térség is egy olyan háromszöget kell, hogy alkosson a jövő-

települések programban futókörre,
bringaparkra, jégpályára és mászóteremre is lehet pályázni. A jövőben cél a Kis-Balaton jelentős fejlesztése. A tervek között szerepel
többek között egy modern madárles építése.
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Hőseink adják ünnepeinket
’48 FORRADALMI NAPJÁT ÜNNEPELTE A VÁROS
(Folytatás az 1. oldlaról.)
– Történelmi helyzet van ma.
Az európai identitás válsága, a
magyarság fogyása, a járványok, a
szomszédságunkban zajló háború.
Háború a szomszédunkban, ahol
magyarok is élnek. A bajban összefogást látok mindenütt, nálunk
Zalakaroson is. Köszönet érte! Bízom benne, hogy az összefogás
békeidőben is működni fog, hiszen

csak összefogással lehet eredményesen építeni a jövőt. Bízom abban, hogy eljön ez az idő és eljön
az is, hogy egymásra tudunk és
akarunk mosolyogni! Teréz anya
szerint „A béke egy mosollyal
kezdődik”. Ehhez a lelkünkben is
békének kell lennie. Sajnos az elmúlt két év nem tett jót mentális
egészségünknek –mutatott rá Novák
Ferenc. – Pontosan két évvel ezelőtt, ezen ünnepet követően voltunk kénytelenek bezárni a településünk életét jelentő fürdőt a
járvány miatt. A pandémia miatt
iszonyú veszteségeket szenvedtünk
el azóta. De talpon maradtunk! őt,
sikeres fejlesztések is történhettek,
melyek közül kiemelkedik az új
városközpont, a Karos Korzó létrehozása – hangsúlyozta.
A múltbeli eseményekről szólva
kiemelte: március 15-én nemcsak
Petőfi és a márciusi ifjak váltak hősökké, nemcsak azok, akiknek ne-

vét gyermekkorunktól betéve tudjuk. Hőssé váltak a suszterek,
szatócsok, nyomdászok, varrónők,
bognárok, mindazok, akik egyetlen
nap alatt kikiáltották a magyar
szabadságot.
– Hőseink nagyszerű dolgot
tettek. Harcoltak és látszólag elbuktak. De mindez nem volt hiábavaló. 1848 egyik legtiszteltebb
korszaka lett a magyarság történetének, a kokárda pedig örök

sorsot győzi le, aki képes átírni azt.
Különös, hogy a hőseink gyakran
nem is győztesek, sőt első látásra
inkább vesztesnek tűnnek. Legyűrték, letaposták, elűzték, kivégezték
őket. Mégis, valamiképpen végül
ők írták át a sors könyvét. A sors
könyvében 1848-ban az volt megírva, hogy a Habsburg Birodalom
ellen nincs mit tenni. S ha az akkoriak belenyugszanak, be is teljesedett volna rajtunk a végzet, és a

szimbólummá vált. Ők mind-mind
a mi hőseink. A magyar hős különös
fajta. Mifelénk az, aki másokat
legyőz, nem hős, inkább csak győztes, esetleg bajnok. Mifelénk a hős
címét annak tartogatják, aki a

német tenger elnyelte volna a
magyarokat. Vagy éppen a sors
könyvében 1990-ben az volt megírva, hogy a szovjet csapatok Magyarországról sohasem fognak kivonulni, és mi is szép lassan

FURULYAVERSENY
EREDMÉNY
A XI. Zala Megyei Furulyás
Találkozó és Versenyen Hévízen ezüst minősítést szerzett
Balkányi Mira Tímea és bronz
minősítést Kovács Olívia, a
Móra-iskola zeneiskola tagozatának tanulói. Felkészítő tanár:
Vajda Zsuzsanna, zongora kísérő: Simó Márta.
A fotó a megnyitón készült.

elsüllyedünk a szocializmus léket
kapott ladikján. A magyarok sohasem hitték el, hogy a végzet utolér
bennünket, akármit teszünk is. Inkább azt hitték, hogy a végzet akkor
ér utol bennünket, ha nem teszünk
semmit. A saját történelmünk arra
tanít bennünket, hogy a sorsunk
könyvét, ha kell, munkával, szorgalommal, ha kell, bátorsággal és
vérrel, de mindig magunknak kell
írnunk. Megtanultuk: ha a szabadságot idegen hozza, el is viszi.
Hőseink adják ünnepeinket. Az
ünnepek életünk magaslatai. Hegycsúcsok, ahonnét messzire láthatunk. Amikor hőseinket ünnepeljük,
felemelkedünk tetteik magaslatára,
s ránézünk saját életünk távlataira.
1848-ban az erőszakmentes magyar forradalom győzött, és egész
Európa minket csodált. A 48-as
fiatalok tudták, hogyan kell győzni. Akik igaz ügyért küzdenek,
tudják, nem elég, ha megadásra
kényszeríted a szembenálló ellenfelet, az igazi győzelem az, amikor
kivívod azok céljait, akik mögötted
állnak, és bíznak benned.
Nehéz időben eljön az a pillanat,
amikor az emberek megértik: az
ország ügye a saját ügyük is. Magyarországon a magyarok érdekének kell hogy az első helyen álljon.
Tudni kell, hogy a magyarság, a haza
mi vagyunk. Karosiak, zalaiak, dunántúliak, Kárpát-medenceiek. Ezekből a mindennapokból és belőlünk
épül fel a haza és a magyarság.
Az ünnepi gondolatokat követően a Dalárda-Vegyeskar dalcsokra következett, majd az önkormányzat és az iskola képviselői
helyezték el a tisztelet koszorúit
Batthyány Lajos szobránál.
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EGYETEMI HALLGATÓK ÉRKEZTEK LÁTOGATÓBA A VÍZ VILÁGNAPJÁN
A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. szervezésében a Hungarikum pályázat keretein belül
a Víz világnapjához kacsolódóan
március 21-én látogattak el a
Zalakarosi Fürdőre a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának lelkes hallgatói.
Podlovics Péter vezérigazgató
köszöntötte a jövő szakembereit,
majd dr. Halász Imre ismertette a
Zalakarosi Fürdő történetét, és
mesélt a fiataloknak a hazai fürdőkultúrától.
Ezt követően az egyetem hallgatóit két szakmai előadás is várta.
A tanulók egy része betekintést
nyerhetett a fürdő működésének
műszaki hátterébe, míg a csapat
további tagjai megismerkedhettek
a Zalakarosi Fürdő marketing folyamatainak rejtelmeivel.
A fiatalok ezt követően saját
bőrükön is megtapasztalhattak a

zalakarosi gyógyvíz hatását, hiszen a szakmai programok után
szabadon átadhatták magukat a
vizes élményeknek.
– Az 1965 szeptemberében
megnyitott fürdővel új fejezet
kezdődött Zalakaros életében,
mellyel párhuzamosan a település fejlődése is elindult, mely
azóta is töretlen. A Zalakarosi
Fürdő és maga a zalakarosi gyógyvíz egy csodálatos kincs, melyet a méltó helyén illik kezelni,
hiszen ez jelenti a jövőt –
mondta Podlovics Péter vezérigazgató.

HÚSVÉTI PROGRAMOKKAL VÁR KICSIKET ÉS NAGYOKAT
A ZALAKAROSI FÜRDŐ A TAVASZI SZÜNETBEN
A Kreatív Manók Műhelye 2022. április
14-től várja a szorgos gyerkőcöket az alábbi izgalmas programokkal:
CSÜTÖRTÖK
09.15–10.00: Ki mit tud?!
12.00–14.45: Csoda csibe készítés
16.20–16.45: Rajzverseny
PÉNTEK
09.15–10.00: Bárány készítés
12.00–14.45: Nyuszi váró
16.20–16.45: Karos Karcsi parti
SZOMBAT
09.15–10.00: Csipesznyi tojás
12.00–14.45: Tojás festés
16.20–16.45: Gyerek vízitánc
VASÁRNAP
09.15–10.00: Kártya parti
12.00–14.45: Nyuszifészek készítés
16.20–16.45: Csúszda verseny

HÉTFŐ
09.15–10.00: Tojás festés
12.00–14.45: Nyuszis fejpánt készítés
16.20–16.45: Gyerek vízitánc
KEDD
09.15–10.00: Porcelán festés
12.00–14.45: Tojás gyűjtögető
16.20–16.45: Porcelán festés
SZERDA
09.15–10.00: Tavaszi élményrajz
12.00–14.45: Csúszdaverseny
16.20–16.45: Táncverseny
A felnőttek sem keseredjenek el, mert
Szaunavilágunk megannyi varázslatos felöntéssel és igazi forró hangulattal várja a
kikapcsolódni vágyókat: CSÜTÖRTÖK
(04.14.); PÉNTEK (04.15.); SZOMBAT (04.16.)
11.30: Aromás (relaxos)
14.00: Sós peeling (bőrradír)

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

2022. március 8-án reggel Podlovics Péter
köszöntötte a Zalakarosi Fürdő hölgy dolgozóit.
A vezérigazgató elmondta, hogy néha bizony jó
egy pillanatra megállni és végig gondolni mit is
jelentenek a férfitársak számára a NŐK!
– A mindennapok rohanó sodrásában nem mindig tudjuk kellőképpen megköszönni azt a kimondhatatlan erőt, amit anyaként, társként, kollégaként tanúsítotok. Mindig van időtök Ránk, a
gondoskodásra, a megbecsülésre, a bátorításra.

15.00: Vitaminos
16.00: Bőrtápláló
17.00: Jeges
VASÁRNAP (04.17.)
11.30: Tavaszi aroma (aromás)
14.00: Megújulás (sós peeling)
15.00: Vitamin bomba (vitaminos)
16.00: Virágos bőrtáplálás (bőrtápláló)
17.00: Frissítő harmat (jeges)
HÉTFŐ (04.18.)
11.30: Húsvét napja (aromás)
14.00: Nyuszi hopp (sós peelinges bőrradír)
15.00: Zöld erdőben jártam (vitaminos)
16.00: Hímes tojás (bőrtápláló)
17.00: Szabad-e locsolni (jeges)
KEDD (04.19.)
11.30: Aromás
14.30: Sós peeling
17.00: Jeges

Példa értékű, hogy teszitek mindezt mosolyogva. kedvesen, kitartással. Mi férfiak nem felejthetjük el, hogy ez a tisztelet nemcsak a mai
napra kell, hogy szóljon, hanem egész életre.
Ezzel a kis idézettel szeretném megköszönni,
hogy vagytok Nekünk:
„Szeretet és jóság a ti virágotok/Magasság
és mélység vágya tinálatok/Mosolyotok szürke
létünk napsugára/Melyet szívetek reménye
vesz vállra./Ez ragyog és éltet/Ad nekünk új
erőt!” – osztotta meg gondolatait Podlovics
Péter a hölgyekkel, majd egy doboz finom csokoládéval köszöntötte meg a kolléganőket.
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Átadták az új egészségházat
KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN
Komplex szolgáltatás nyújtására alkalmas immár a Jegenye utcai
egészségház épülete.
A közelmúltban pályázati támogatás segítségével az önkormányzat a régi, még az 1960-as évek elején épült egészségház helyett új
épület létrehozását valósította meg, az épületbe az orvosi ügyelet és
a fogorvosi ellátás mellett március elejétől a háziorvos és a védőnői
szolgálat is beköltözhetett. A megújított, berendezett egészségházat
ünnepélyes keretek között március 2-án adta át rendeltetésének
Novák Ferenc polgármester, Manninger Jenő országgyűlési képviselő
és Nagy Bálint Keszthely polgármestere, a Fidesz-KDNP 2. számú választókerületének elnöke, a párt országgyűlési képviselőjelöltje társaságában.
Az avatáson Manninger Jenő
kiemelte: uniós forrásból TOP pályázat segítségével Zala megyében
tizenegy egészségügyi intézmény
újulhatott meg a közelmúltban. A
Magyar falu program segítségével
pedig ugyancsak számos beruházást finanszírozhattak, ennek köszönhetően még több helyen adhatnak át új rendelőt a
közeljövőben.
– Az önkormányzat tulajdonában álló egészségház több mint
50 évvel ezelőtt épült. Az épület
állaga az évtizedek súlya alatt
romlott, és sem felújítása nem
volt célszerű, sem az ellátás
komplexitását nem tudta biztosítani. Ezért a képviselő-testület
úgy döntött, hogy előtérbe helyezi egy komplex ellátást adó
épületet létrehozását és egy épületben biztosítja a háziorvosi ellátás mellett a védőnői szolgálta-

tást is a már meglévő ügyelet és
fogászati ellátás mellett – jelezte
az előzményekről szólva Novák
Ferenc polgármester. – És ne feledjük, hogy itt található a mentállomás is, ezzel együtt válik teljessé az alapellátás. Köszönet a
tervezőnek, Krémer Józsefnek és
a kivitelező Vektor Generál Kftnek.
A polgármester rámutatott: Zalakaros önkormányzata a megvalósításhoz 23 millió forinttal járult
hozzá.
– Az egészség azonban nem
teljesen az orvosokon és az
egészségügyi dolgozók munkáján és az infrastruktúrán múlik
– hangsúlyozta. – Maguknak az
embereknek is kell azért tenniük, hogy minél tovább egészségesek maradjanak. Ezen gondolkozzon el mindenki, s tegyen is
érte!

ÉGETT A NÁDAS A KIS-BALATONNÁL
Az utóbbi időben sajnálatos
módon több tűzeset is történt,
legutóbb 600 hektárnyi terület
égett le a Kis-Balatonnál, nádasok
és kisebb erdősávok is a tűz martaléka lettek, amelynek súlyos
természetkárosító hatása van.
A szabadtéri tüzek mindössze
1%-a keletkezik természetes úton,
ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag
az összes erdőtűzért mi vagyunk
a felelősek!
Ezért is nagyon fontos a felelős
viselkedés, és emiatt is fontos,
hogy betartsuk a jelenleg érvényben lévő tűzgyújtási szabályokat.
Ez utóbbi most „egyszerű”,
ugyanis az egész ország területén
tűzgyújtási tilalom van érvényben!

Kérjük, mindenki tartsa be, hiszen a kis-balatoni szomorú példa is mutatja, mekkora rombo-

lást, milyen visszafordíthatatlan
károkat tud okozni a felelőtlen
emberi magatartás.

Nagy Bálint úgy fogalmazott:
Zalakarosnak mint turisztikailag kiemelt településnek és mint térségi
központnak kiemelten fontos,
hogy megfelelő egészségügyi ellátást biztosítson, és ehhez jelentősen hozzájárul az új épület és
annak felszereltsége. Mint mondta: a vendégek számára is megnyugtató, hogy egészségügyi ellátásuk jó kezekben van a városban.
– Zalakarossal a jövőben nagy
mértékben számolunk, turisztikai
és térségi szempontból egyaránt;
fontos, hogy a település stratégiai
szinten is együtt tudjon működni
a Balaton-parti településekkel, ennek egyik pillére az egészségügy
is – hangsúlyozta.
Az új épületet Fodor Balázs diakónus és Bertók Dániel református
lelkipásztor szentelték fel, a Móra-iskola diákjai pedig verssel, zenével emelték az átadás ünnepélyességét.
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Farsangi
futást
tartottak
8 KM-ES TÁVON
Hagyományteremtő farsangi
futást szervezett a Zalakarosi
Futrinkák Sportegyesület.

ÖREGFIÚK LABDARÚGÓ TORNA
Ismét rúgták a bőrt a Karos
és Vidéke Kupán. Az amatőr
öregfiúk labdarúgó tornát Stégli János sportszerveztő rendezte és koordinálta. A torna eredménye: I. KUTI SE, II. GALAMBOK,
III. ZALAKOMÁR.
Gólkirály: Kovács Tibor. Legjobb mezőnyjátékos: Senker Tibor. Legjobb kapus: Simon Zoltán.

ORSZÁGOS DÖNTŐN A KAROS
SPRINT ÚSZÓKLUB VERSENYZŐJE
Az úszás diákolimpia Debrecenben megrendezett országos
döntőjén
vehetett
részt mellúszás kategóriában a Karos Sprint
Úszóklub tagja, Strobl
Anna. A 9. évfolyamos
versenyző az úszóklubot, Zalakaros városát,
valamint iskoláját, a
nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumot
is képviselte.
Az erős mezőnyben
helyezést szerezni nem
sikerült, Anna azonban
saját, megyei idején tudott javítani. Köszönet
az úszóklub és a gimnázium támogatásáért,
valamint Stégli János
úszás edzőnek a munkájáért!

Közel százan bújtak jelmezbe,
Éliás és Tóbiás mellett méhecskék,
indiánok és még megannyi maskarás teljesítette a 8 kilométeres távot. A közösségi futásra közel 100an jelentkeztek, érkeztek Lentiből,
Keszthelyről, Hévízről és Nagykanizsáról is futók. A rajt előtt az Országos Nagykanizsai Fánkfesztiválról megérkezett Mr. Piano guruló
zongorája és a kisbíró is, akik műsorral is készültek a jelenlévőknek.
Majd a jelmezes futók elindultak
Zalakaroson keresztül bemutatni
maskaráikat a közösségi futás keretében. Természetesen a legötletesebb jelmezt jutalmazták is, mi
mással, mint egy futóverseny nevezéssel.

LABDARÚGÁS
DIÁKOLIMPIA
Járási verseny IV. korcsoport
(Nagykanizsa, 2022. március 10.)
2. helyezés. Csapattagok:
Bogdán Dominik, Józsa Zétény,
Nagy Ágoston András, Császár
Dávid, Lakner Gellért, Varga
Márkó, Németh Adrián, Németh Roland, Nagy Gellért Felicián. Felkészítő tanár: Jankovics
Attila

ÍJÁSZ SIKER
Örömmel számolhatunk be
arról, hogy a Móra-iskolában
tanuló Hozensteiner Csilla a
2022.évi WA Teremíjász Országos Bajnokságon RNS kategóriában 3. helyezést ért el. Az
eredményhez gratulálunk!

Körzeti verseny III. korcsoport
(Nagykanizsa, 2022. március 17.)
2. helyezés. Csapattagok:
Beke Bendegúz, Bogdán Ákos
Elemér, Farkas Raul László, Józsa Zétény, Lőrincz Olivér, Nagy
Alex, Nagy Gellért Felicián, Németh Roland, Németh Adrián.
Felkészítő tanár: Jankovics Attila.

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: Ziegler-nyomda Kft., Keszthely
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A ZRt. vállalja a felszín alatti víz, ivóvíz, fürdővíz, szennyvíz, felszíni víz,
szennyvíziszap vizsgálatát, vízadó kutak gáztartalmának meghatározását és
kapcsolódó akkreditált mintavételét
(használatbavételi engedélyekhez, üzemeltetési engedélyekhez és a folyamatos
működtetéshez szükséges), rendszeres
vízminőségi/laboratóriumi vizsgálatát.
A ZRt. a szolgáltatási területén szolgáltatott ivóvíz, ivó vízhálózat, kutak és az
elvezetett, illetve megtisztított szennyvíz,
a befogadók (felszíni víz) és a megrendelésre végzett vízminőség vizsgálatok (pl.
medencés fürdővíz) minőségi jellemzőinek nagy pontosságú, megbízható meghatározását a laboratórium szigorú minőségbiztosítása garantálja, melyet a
Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási okirata tanúsítja NAH-1-1394/2021 (a
Délzalai Vízmű ZRt. Laboratóriuma megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány követelményeinek).

KÉRDÉSE LENNE? KERESSE MUNKATÁRSUNKAT A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN:
8800 Nagykanizsa, Ady utcai szennyvíztisztító telep
Gáspárné Kollár Lívia laboratóriumvezető  E-mail: gasparlivia@dzviz.hu  Tel.: +36-30/216-8114

