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Emelkedett a kezelések száma a fürdõn
AZ ÚJ ÉRTÉKESÍTÉSI TECHNIKÁK IS SEGÍTETTÉK A NÖVEKEDÉST
Az elsõ negyedéves adatokból látható, hogy a Gránit
Gyógyfürdõ látogatottsága a zrt. üzleti tervének megfelelõen
alakul, bár a látogatottságon és az egy fõre jutó árbevételen
még van mit javítani; még sokatmondóbb adat, hogy a fürdõ
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott és
nem finanszírozott kezeléseinek száma is egyértelmû növekedést mutat.
– Az elsõ három hónapban az
OEP-kezelések biztatóan alakultak,
15 százalékos növekedést mutatnak
ugyanis a TB-s kezelésszámok. Alacsony bázis mellett pedig több mint
300 százalékos a növekedés a wellness és a medical wellness kezelések
igénybe vételét illetõen – tudtuk

Április elsején lejárt a szigorított dohányzási szabályozás betartására vonatkozó, három hónapos türelmi idõ. A Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének kistérségi népegészségügyi intézetei több helyen fognak ellenõrzést tartani,
szabályszegés esetén pedig bírságot is kiszabnak.
A nemdohányzók védelmérõl
szóló törvény szigorításának értelmében 2012. január 1-jétõl tilos a
dohányzás közforgalmú
intézményekben - így a
szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a munkahelyeken, a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, az aluljárókban,
a játszótereken, valamint a
megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében.
Nem lehet dohányzóhelyet kijelölni a közforgalmú intézmények és a
munkahelyek zárt légterû
helyiségeiben, valamint a
vonatokon sem, így megszûntek a vasúti dohányzókocsik. Dohányzóhely
csak szabad levegõn, a

meg dr. Burján Richárdtól, a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatójától. Mint mondta:
az összes kezelést egybevéve
több mint 15 százalékos növekedés mutatható ki a tavalyi esztendõhöz képest.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Rágyújtani, de hol?
bejárattól öt méterre lehet, kivéve
azokat a vendéglátóhelyeket, ahol
erre kizárólag közvetlenül a bejárat elõtt van lehetõség. Továbbra
is rá lehet gyújtani a szabadtéri
szórakozóhelyeken és a kerthelyiségekben. Közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmé-

nyekben, egészségügyi szolgáltatónál viszont szabadtéren sem jelölhetõ ki dohányzóhely.
A helyi önkormányzatok további közterületeken is megtilthatják a
dohányzást.
(Folytatás a 4. oldalon.)

ÉRZÉKENYEN ÉRINTHET A SZIGORÍTÁS

Korszerûsítik

az óvodát
A munkaterület átadásával és az együttmûködési
megállapodás aláírásával hivatalosan is kezdetét vette az
óvoda felújítása. A projektindító nyilatkozatot az önkormányzat nevében Novák Ferenc polgármester, a kivitelezõ SZABAU Invest Kft. részérõl Grabant János írta alá
nemrégiben a Városháza
dísztermében.
Az önkormányzat által ebbõl az alkalomból kiadott sajtóközlemény
rámutat:
Zalakaros Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúli
Operatív Program Kis- és
mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése
tárgyú felhívás keretében 73
568 358 forint támogatásban
részesült. A támogatás felhasználásával a 25 éve épült
zalakarosi óvoda újul meg.
A projekt keretében az
óvoda infrastrukturális és eszköz fejlesztése valósul meg.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Összehangolt munka, hatékony szervezés
A szezonra való felkészülés jegyében tartottak egyeztetést a polgármesteri hivatal, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület, a Tourinformiroda, a Közösségi Ház, a Karos-Park Kft. képviselõi, valamint a város
átfogó marketingjéért felelõs szakember, az alpolgármesterek és a
város jegyzõje a polgármesteri hivatalban a közelmúltban.
Novák Ferenc polgármester hangsúlyozta: a szezonnyitó értekezleten
az elmúlt év munkájának értékelése,
az idei szezon feladatai, a városban
felmerülõ problémák felvetése és
azok orvoslásának kérdése kerül a
szakemberek elé azzal a céllal, hogy a
város turizmusában elvégzendõ feladatokat minél hatékonyabban, gördülékenyebben, megfelelõ koordináció mellett hajtsák végre.

A készülõdésben a város mindennapi megjelenését illetõen a
Karos-Park Kft.-re hárul komoly feladat. A városgazdálkodás munkatársai folyamatosan tisztítják a közterületeket, elkezdõdött a virágok, illetve
palánták kiültetése, illetve az esztétikusabb megjelenés érdekében a
padok, szelektív gyûjtõedények talapzatának kialakítása.

A sokrétû városgazdálkodási feladatok mellett igen meghatározó a
városmarketing, melynek összehangolásában az elmúlt évtõl alkalmazott komplex városi és kommunikációs szakembernek jut központi szerep.
Elhangzott: ebben az évben kiemelkedõ feladat lesz a vízi gyermekvilág

a fásítási program végrehajtása, a
rendezvénytér közmûvesítése és a
vízi közmû beruházások indítása sem
okozhat fennakadást a szezonban.
A programok az elmúlt év kedvezõ tapasztalatai nyomán, a turisztikai feladatokat ellátó szervezetek,
intézmények közremûködésével az

SZEZONNYITÓ ÉRTEKEZLETET TARTOTTAK

FELHÍVÁS!
HELYI TÁRSADALMI SZERVEZETEK
ÉS ÉRDEKKÖZÖSSÉGEK
VEZETÕI, ALAPÍTVÁNYOK VEZETÕSÉGEI RÉSZÉRE
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 10/2004.
(IV.21.) számú rendelete és a 17/2005. (IX. 9.) számú rendelete alapján 2012 évben is lehetõség van „Zalakaros Város Díszpolgára” kitüntetõ cím, „Zalakarosért” kitüntetõ díj adományozására.
Zalakaros Város Díszpolgára kitüntetõ cím annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely kiemelkedõen jelentõs munkával vagy egész életmûvével mind Zalakaros
városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban, olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

lehetõségeinek kommunikálása, valamint annak a kiállításnak az elõkészítése és lebonyolítása, melynek során
középkori kínai porcelánokat mutatnának be a városban.
Ugyancsak kiemelt feladatként
jelentkezik Zalakaros várossá válása
15. évfordulójának megfelelõ szintû
reklámozása, a jubileumi ünnepség
megszervezése.
Elhangzott: a hamarosan elinduló közösségi közlekedés felújításával és a kerékpáros ház kialakításával kapcsolatos munkálatok csak a
legminimálisabb mértékben zavarhatják meg a város lakóinak és vendégeinek mindennapjait, ahogyan

õszi és téli idõszakban bõvülnek, és
nyáron is számos rendezvénynek
örülhetünk majd, neves fellépõkkel,
színes felnõtt- és gyermek programokkal. A kertmozi mûködtetését
az elõzõ évekhez hasonlóan továbbra is felvállalja a város, a vendégek és a lakosság ismét részesülhetnek kedvezményes belépésben
az elmúlt években alkalmazott feltételekkel.
A város az új beruházásokat –
köztük a hamarosan elkészülõ iskolai sportpályát, a közmûvesített
rendezvényteret – is szeretné bevonni a programokba, hogy azokat
élettel, tartalommal töltse meg.

Korszerûsítik az óvodát

A kitüntetõ címre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. A kitüntetés átvételére ez
esetben a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
A kitüntetõ címbõl évente legfeljebb kettõ adományozható.
Az átadás idõpontja: a Város Napja.
Zalakarosért kitüntetõ díj adományozható: a magyar vagy külföldi állampolgár, illetve magyar vagy külföldi kollektíva részére,
Zalakaros településért hosszabb idõn át – legalább 5 éve – végzett kiemelkedõ jelentõségû munkáért.
A kitüntetõ díjra érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. A kitüntetés átvételére ez
esetben a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
A kitüntetõ díjból évente legfeljebb három adományozható.
Az átadás idõpontja: a Város Napja.
Az elõterjesztett javaslatok alapján a kitüntetõ díj odaítélésérõl a
Képviselõ-testület dönt.
A kitüntetett személyre vonatkozó javaslatot (a kitüntetésre
ajánlott személy pontos címével) írásban 2012 április 30. napjáig lehet Zalakaros Város Önkormányzata Polgármestere (8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.) címére eljuttatni.
Novák Ferenc polgármester

(Folytatás az 1. oldalról.)
A projekt célja az óvoda épület
korszerûsítése, beleértve a homlokzati felületek hõszigetelését, nyílászárók cseréjét, az épület földszintjének akadálymentesítését, tetõfedés cseréjét, belsõ festését és burkolatcseréjét, udvari teraszrészek
átépítését, teljes elektromos rekonstrukciót. A fûtésrendszer korszerûsítésével, a melegvíz napkollektorral történõ biztosításával jelentõs energia takarítható meg,
amely egyben növeli a célcsoport
komfort érzetét. A belsõ átalakítás
keretében tornaszoba kerül kialakításra a földszinten. A jelenleg ott
lévõ helyiségek (mosó, öltözõ-szociális blokk) a tetõtérben kerülnek
elhelyezésre.

Az épület akadálymentesítésével annak széleskörû megközelíthetõsége, továbbá a belsõ tér megfelelõ használata is lehetõvé válik a
fogyatékosok számára, így biztosított az esélyegyenlõség. Az akadálymentesítés komplex, azaz fizikai és infokommunikációs igényt is
kielégít, a szociális blokk átalakítása, felszereltsége szintén biztosítja
az akadálymentes használatot.
Az eszközbeszerzéssel, mely tavaly év végén megtörtént, megvalósult az eredményes munkához elengedhetetlen eszközök biztosítása, mellyel az intézmény megfelel a
modern kor követelményeinek, az
intézményi dolgozók és a célcsoport felméréssel is alátámasztott
igényeinek.
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Húsvéti Nyúlkergetõ esõvel, hideggel

Fotó: Bodor Péter

Alapos próbára tette a szervezõket és a résztvevõket a húsvéti
idõjárás. A zord idõ sajnos a Húsvéti Nyúlkergetõ egyébként nagyon
is színes és vidám programjainak egy részét ellehetetlenítette, mégis, azt kellett látnunk, hogy a záporok közötti „szép” idõben sok kisgyerek, család lepte el e kertmozi melletti arborétum területét, s várta a meg-megszakadó programok folytatását.
A húsvéti ráhangolódást a Karos Táncegyüttes
mûsora nyitotta, melyet tojáskeresõ vetélkedõ követett, rengeteg
izgalommal, vidámsággal.
Mutyi bohóc a Kertmoziban lépett a gyerekek elé,
komoly sikert aratva,
s az õ mûso-

Slaggal locsoltak
Egyedülálló módját találták ki a locsolkodásnak a karosi ifjak húsvét hétfõjén. Mivel a Karosi Ifjak Köre „fiainak” egy része az önkéntes tûzoltó egyesület lelkes tagja is, úgy gondolták, a locsolkodás
szokását is ekként elevenítik fel, azaz: az ifjak locsoló slaggal, tûzoltó sisakban csöngettek be a lányos házakhoz. Akár önként álltak a
vízsugár elé a hölgyek, akár „erõszakkal” kellett kicipelni õket, a végeredmény ugyanaz volt: csuromvizes ruha és haj – persze, csak ami a
lányokat illeti. A húsvéti hidegben biztosan emlékezetes maradt ez a
locsolás, de hozzánk nem érkezett hír arról, hogy bárki belebetegedett volna az akcióba, legfeljebb a kacagásba.

ra végén színpadra lépett a „Húsvéti
Nyuszi” is, Dömötör Anita és Dömötör László segítségével. A parkban
felállított kreatív sátorban tojáskészítésre, festésre nyílt lehetõség, az
ugrálóvár sem pihenhetett, és az állatsimogató kisállatai is napokig emlékezhettek még a simogató gyerekkezekre. Sajnos, egy utolsó, hatalmas
záporroham elmosta a nyúlkergetõ
versenyt, de akik kilátogattak a rendezvényre, így sem távoztak talán
csalódottan, hiszen a megtartott
programokon igazán jól érezhették
magukat.

Emelkedett a kezelések
száma a fürdõn
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Alapvetõen borús kilátásokkal indulhatott az üzleti év az
elmúlt évben a fürdõszolgáltatóknak. Említhetném az áfa-kulcs
25-rõl 27 százalékra történt emelését (mi több, már 30 százalékról is szó esik), a dohányzási tilalom bevezetését (errõl más helyütt olvashatnak lapunkban – a szerk.), valamint a SZÉP Kártya
bevezetése körüli nehézségeket (a fürdõ is csak nemrég válhatott elfogadó hellyé). Az említett negatívumok ellenére történõ
emelkedés ezért különösen fontos eredmény, egyben pozitív
jelzés is számunkra abban a tekintetben, hogy a fürdõ jó irányt
vett, célunk, hogy a pozitív tendenciák tartósak maradjanak.
Rámutatott: a megújult szemlélet egyik fontos eleme, hogy az
OEP-kezeléseket illetõen is a piaci technikákat alkalmazta a cég,
azaz: az értékesítésbe itt is marketing elemeket vont be. Példaként említette az új kúracsomagok összeállítását, a napi és heti
akciók bevezetését, valamint a jegyár képzésben a különbözõ
kedvezmények bevezetését.
– Az új értékesítési stratégia sikeresnek látszik, ám nem ez
volt az egyetlen új típusú elem az OEP értékesítésekben – mutatott rá dr. Burján Richárd. – A kezelések számának emelkedését
befolyásolta a gyógyászati részlegben végrehajtott és jelenleg
is zajló eszközcsere, eszközfelújítás, a kezelõhelyiségek, várók
vendégközpontúbb átalakítása, valamint új szervezeti egység
kialakítása. Utóbbi azt jelenti, hogy a gyógyászatot önálló és felelõs vezetés alá helyeztük, gyógytornász végzettségû vezetõkkel, közvetlenül alárendelve a vezérigazgatónak.
A munkavégzés így még hatékonyabb, s a szakmai elvárásoknak is jobban megfelel, illetve szervezeti szinten is kifejezésre
jut, hogy a fürdõ a továbbiakban a gyógyászatra és a családos
szegmensre kíván koncentrálni, ezekre a szegmensekre viszont
koncentráltabban, mint eddig.
A vezérigazgató elmondta: a gyógyászati részlegben õsztõl
még komolyabb fejlesztések várhatóak az anyagi lehetõségektõl
függõen, melyek elsõsorban új gépek vásárlásában valósulnak
meg. Mágneses ágy, többfunkciós komplex elektroterápiás gép,
új ultrahang gép bõvíti majd a lehetõségeket, s új csomagok bevezetését is tervezi a vezetõség, melybe éves és évszakos kúracsomagok egyaránt helyet kapnának. Betegség specifikus tornák,
rendszeres életmód tanácsadás, antioxidáns szint mérés és ingyenes aquafitness állna még a vendégek rendelkezésére, amellyel tovább erõsítik a Turisztikai Egyesületben megfogalmazott
célt, hogy Zalakaros az egészségmegõrzés fellegvára.
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Történelmi kalandparkot épít a Hotel Venus
A Hotel Venus és Aphrodité saját beruházásaként, pályázati támogatással kezdõdött meg Garaboncon, a hotelhez tartozó Garabonciás
farmon annak a történelmi kalandparknak az építése, mely nem csupán a szálloda, de a város, és remélhetõleg a térség turisztikai attrakciója is lehet jövõ évtõl.
A farmon már készül a gyerekek
és felnõttek érdeklõdésére egyaránt számot tartó palánkvár, mely
csupán egy része a közel 100 millió
forintos, EU-s támogatással megvalósuló beruházásnak.

A farm ügyvezetõ igazgatója, a
projekt ötletgazdája, dr. Virág Ernõ
elmondta: a projekt közvetlen célja egy olyan történelmi alapokon

nyugvó, foglalkoztató, szórakoztató kalandpark létrehozása, amely
kiemelten a fiatalok szórakoztatása
mellett minden korosztálynak megfelelõ aktív kikapcsolódási lehetõséget nyújt.
– A Garabonciás Történelmi Kalandpark a
magyar honfoglalás, a török hódoltság kora és a
magyar népmese-világ
népszerûsítését vállalja
fel, eleveníti
fel
játékos
fo r m á b a n .
Jurta tábor és kiállítótér, palánkvár, a Hétfejû Sárkánnyal való viadalra lehetõséget adó gokart pálya, íjászpálya, lovas pálya, állatbe-

Zárt térben ezután csak dohánytermékbemutatókon és a szállodák szivarszobáiban
lehet dohányozni, itt étel és ital nem szolgálható fel. Ezenkívül zárt légterû dohányzóhelyiség csak a büntetés-végrehajtási intézményekben és a pszichiátriai intézetekben alakítható ki a fogvatartottak, illetve a
betegek részére, megoldva, hogy a dohányfüst a többi helyiségbe ne juthasson be. Az
ügyfélforgalmi intézményekben, például az
okmányirodákban ki lehet alakítani szabadtéri helyeket, de ezeket kizárólag a vendégek használhatják abban az esetben, ha a
vezetõk nemdohányzóvá nyilvánították az
épületet. Továbbra is rá lehet gyújtani a szabadtéri szórakozóhelyeken és a kerthelyiségekben. Azt azonban igazolniuk kell a tulajdonosoknak, hogy mekkora területük van, a
bérlõknek pedig, hogy mekkora részt bérelnek. Ha egy étteremnek van egy húsz méter
hosszú kerthelyisége, akkor az épület bejáratától ki kell mérni az öt métert, és onnan
lehet csak dohányozni.
Mi a helyzet városunkban?
A szállodák többnyire könnyen birkóztak
meg a feladattal. A Hotel Freya igazgatója,
Varga Lajosné elmondta: már január 1-je óta
alkalmazzák a törvény elõírásait, vendégeiket több nyelven is tájékoztatják annak bevezetésérõl, szankcióiról.
– Vendégeink megértik és elfogadják a
helyzetet, a cseh és szlovák szállóinkkal
volt kicsit nehezebb dolgunk az elsõ idõ-

mutató és játszótér épül a területen, sõt, a helyi farm termékeit
feldolgozó sajtkészítõ látványüzem is mûködni fog itt jövõ évtõl – mondta az ügyvezetõ igazgató.
Nem elhanyagolható szempont,
hogy a fejlesztések legalább négy
fõ foglalkoztatására is lehetõséget
adnak majd, illetve, hogy a
Zalakarosra érkezõknek a kaland-

park adta lehetõségek akár egész
délutánra szóló kikapcsolódási lehetõséget nyújtanak. A palánkvárnál
helyet kapó színpad pedig nyáresti
rendezvények helyszínéül is szolgálhat.
A tervek szerint az építkezés ez
év december végére befejezõdik,
így a történelmi kalandpark a jövõ
esztendõben már teljes kínálatával
fogadja az érkezõt.

Hol lehet akkor füstölni?
szakban. Szállodánkban egy szárnyat jelöltünk ki dohányzásra alkalmas szobákkal, illetve több dohányzó helyiségünk is van. A
Termál útra nézõ teraszunkon pedig
ugyancsak rágyújthatnak vendégeink – jelezte, hozzátéve: az európai szállodákban a
dohányzási tilalom, illetve az ilyen jellegû
helyiségek kijelölése bevett gyakorlat már
évek óta.
A Gránit Gyógyfürdõnek komoly problémákat okoz a törvény szigorítása.
– Bár a 12 hektáros fürdõnek csupán
egytizedét foglalja el a gyógyászat, mégis
ugyanazok az elõírások vonatkoznak ránk,
mint általában a gyógyászattal foglalkozó
helyekre, azaz a kórházakra. Vagyis: a fürdõ egész területén tilos rágyújtani – mondta dr. Burján Richárd vezérigazgató. – Ez óriási károkat tud okozni nemcsak nekünk, de
minden, gyógyászattal is foglalkozó fürdõnek, hiszen a vendégek egyáltalán nem cigarettázhatnak még a strand területén
sem. A Magyar Fürdõszövetség elnöke jelenleg is azon munkálkodik, hogy a törvény elõírásait a fürdõkre vonatkozóan
enyhítsék, reméljük, a jogalkotók belátják,
hogy érdemes volna változtatni a fürdõhelyeket illetõen.

– Az önkormányzat nem kíván tovább szigorítani az elõírásokon, annak ellenére,
hogy a törvény azt lehetõvé teszi – fogalmazott Novák Ferenc polgármester. – Az ellenõrzések tõlünk függetlenek, ezért arra kérek
mindenkit, lehetõség szerint vegye komolyan a pillanatnyilag érvényes elõírásokat!
HIRTELEN ÉRKEZNEK MAJD AZ ELLENÕRÖK
A polgármester „intelmét” valóban nem
árt komolyan venni. A dohányzási tilalom
betartását ugyanis már a szabályozás életbe
lépése óta ellenõrzi a kistérségi népegészségügyi intézet, de bírságot nem szabhattak ki a törvény új rendelkezései miatt, mert
március 31-ig türelmi idõ volt. Jelenleg viszont szabályszegés esetén magánszemélyeknél 20–50 ezer forintig, a kötelezettségek betartásáért felelõs személy esetén
100–250 ezer forintig, intézmények, szervezetek esetén pedig 2,5 millió forintig terjedõ bírságot is kiszabhat a szerv, amelynek
munkatársai általában bejelentkezés nélkül
érkeznek a helyszínre.
Különösen ellenõrzött helyszínek lesznek az oktatási és az egészségügyi intézmények, valamint a közösségi közlekedés terei.
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A SZLOVÁKOKNAK IS

BEMUTATKOZTAK

Megnyílt a Hévíz–Balaton Airport
Az elsõ Lufthansa charterjárat fogadásával az idei szezont nyitotta meg április 14-én a sármelléki repülõtér, mely immár a HévízBalaton Airport nevet viseli, tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyont képezõ, a sármelléki és zalavári önkormányzat tulajdonában
álló légikikötõ mûködtetését a helyi és térségi turisztikai érdekeket
szem elõtt tartva a hévízi önkormányzat felvállalta. Az önkormányzat száz százalékos tulajdonában áll ugyanis a repteret mûködtetõ
Hévíz-Balaton Airport Kft.

A jelentõségteljes lépésnek köszönhetõen Magyarország jelenleg
három reptérrel rendelkezik, KeletMagyarországon a debreceni, hazánk szívében a budapesti mellett
immár a nyugat-magyarországi régió
is tud járatokat fogadni. A reptér

mûködtetésében az állam, az érintett önkormányzatok és egyéb vállalkozások eddig példa nélküli összefogására is számít az üzemeltetõ cég.
Az üzemeltetés felvállalásának
köszönhetõen a Mutsch/PA és a Salamon Reisen charter járatait tudja

fogadni a térség. Ez Zalakaros számára is fontos, hiszen a Mutsch/PA
utazási irodák mûködését Zalakaros
város marketing keretébõl 10.000
euró pénzügyi hozzájárulással támogatja, az együttmûködés legközelebbi eseménye többek között
egy májusi „szezonnyitó” újságírói
study tour lesz. A Salamon Reisen
szervezésében pedig a német piacról Zalakarosra évek óta a legtöbb
gyógykúrás vendég érkezik. Ezt a
partnerséget a fürdõ a várossal közösen 3.200 euróval támogatja,
mely konkrét marketing akciókkal
is párosul.

Mórás sikerek, versenyeredmények
NYELVÉSZ TANULMÁNYI
VERSENY
2012. március 30-án került sor
Zalaegerszegen a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia által
szervezett nyelvÉsz Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei döntõjére. Eredmények: Csöndör Kamilla 4.
osztályos tanuló 3., Varga Ilona 7.
osztályos tanuló 2., Horváth Nóra 7.
osztályos tanuló 3., Varga Anna 7.
osztályos tanuló 4. helyezést ért el
a korcsoportjában.
TANULMÁNYI VERSENY
ZALAKOMÁRBAN
2012. április 12-én az alsó tagozatosok 3-4. osztályosai magyar
nyelv és irodalom tantárgyakból
versenyeztek Zalakomárban hat
környékbeli iskola tanulóival.

Nyelvtan kategóriában Kulcsár
Balázs 3. osztályos tanuló 1. helyezést, Bagó Laura 4. osztályos tanuló
1. helyezést, Csöndör Kamilla 4. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Olvasás kategóriában a helyszínen kapott mesét kellett felolvasni
a zsûri elõtt rövid felkészülés után.
Molnár Attila 3. osztályos tanuló 3.
helyezést, Csinyát
Rebeka 4. osztályos tanuló 2. helyezést ért el hasonló korú társai
között.
MOSOLYORSZÁG RAJZPÁLYÁZAT
S z i n t é n
Z a l a ko m á r b a n
rajzversenyen
szerepeltek ered-

ményesen
a
Mórások.
A
Mosolyország címû rajzpályázaton
Csöndör Kamilla 4. osztályos tanuló
három beküldött pályázatából az
egyikért 1. helyezést, egy másikért
különdíjat kapott. A 2. osztályos
Horváth Hilda 3. helyezést ért el.
Gratulálunk a tanulóknak és a
felkészítõ tanáraiknak!

Április elején Pozsonyban az
MT Zrt. szlovák képviselete, valamint a Balaton régió munkatársai szervezésében megvalósult szakmai találkozón vett
részt városunk. Jámbor Tímea
kommunikációs- és marketing
vezetõ, a Hotel Freya és az
Aquatherm Hotel turisztikai
szakemberei
képviselték
Zalakarost a szakmai kiállításon. Jámbor Tímea elmondta: a
találkozón Zalakaros a Balaton
régióhoz pozícionálta magát,
hiszen magát a Balaton (Kis-Balaton) fürdõvárosának vallja.

A Zalakarosra érkezõ külföldi vendégek számát tekintve az
elõzõ évek visszaesõ tendenciái, valamint a 2010-es év enyhe
vendégszám növekedése mellett, a 2011-es év vendégérkezési adatai már 30%-os növekedésrõl számolnak be. A külföldi
javuló vendégstatisztikai adatok nagyban Szlovákiának köszönhetõek, ahonnét az elõzõ
évhez viszonyítva 45%-kal több
turista érkezett Zalakarosra,
emiatt fontos a szlovák piaccal
való intenzív törõdés – mutatott rá. A workshopon a Hotel
Freya és az Aquatherm hotel
egyedi wellness kezeléseit mutatta be Eisenschreiber Katalin
segítségével, aki ezen palettából egy speciális csontfésûvel
végezhetõ arckezelést is prezentált (képünkön), mely a látogatók érdeklõdését rendkívül
felkeltette. A workshop eredményeként Zalakarost 2012
õszén egy közel 20 fõs, szlovák
utazási irodásokból és újságírókból álló szakmai csoport keresi fel az együttmûködési lehetõségek még intenzívebb kiépítése céljából.
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TISZTELT TURISZTIKAI EGYESÜLETI TAGOK!
TISZTELT ZALAKAROSI LAKOSOK!
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület szeretettel meghívja Önöket
a „Zalakaros és környezete TDM Szervezet továbbfejlesztése” címû (kódszám: NYDOP-2.3.1/B-11-2011-0004) pályázat keretében
megvalósult második online kommunikációs képzésre. A vállalkozásfejlesztés meghatározó szereplõjévé vált az online marketing.
Városunkban számos szállodatulajdonos, magánszállásadó, étteremtulajdonos és más vállalkozó még nem használta ki a marketing ezen területét, melynek megismerése biztos hasznot hozhat
a közeljövõben, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek részt venni
képzéseinken, hiszen ezzel is Zalakaros Várost vihetjük elõrébb.

A MÁSODIK KÉPZÉS IDÕPONTJA:
2012. MÁJUS 5. (SZOMBAT) 9-17 ÓRA
HELYSZÍN: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TANÁCSTEREM
A második képzés részletes tematikája:
• Webanalitika (Google Analytics)
és Keresõhirdetések
(Google AdWords) | 8 tanóra
A tavasz egyik legszebb és a kicsik által is várva-várt ünnepe a húsvét. A jelképei – mint a bárány, hímes tojás, nyuszika – érzelmileg közel állnak a gyerekekhez. A húsvéti készülõdés során az ovisok gyönyörködtek a tavaszi természet szépségeiben, színeiben, a megélénkült madárcsicsergésben. A hegyre tett séta során a gyerekek színes
vadvirágokat szedtek csokorba.
A húsvéthoz kötõdõ versikék, mesék, mondókák, dalok mellett a
fiúk locsolóverset tanultak. A locsolkodásra az ünnep elõtt került sor.
Valamennyi óvodás kislány haja illatozott a kölnitõl. Cserébe õk hímes tojással kedveskedtek a kisfiúknak.

o Webanalitikai alapok
– A reklámköltés melyik fele pénzkidobás?
– Hol a hiba az értékesítési folyamatban?
– Alapfogalmak, mérõszámok – gyakorlati értelmezésük
o Google Analytics alapok
– Mûködési elve
– Miket mér az Analytics?
o Google Analytics a gyakorlatban
– Felhasználók kezelése
– Több honlap mérése
– Legfontosabb jelentések értelmezése
– Konverziókövetés
o Google AdWords alapok
– Keresõhirdetések helye az online marketingben
– Hogy mûködik? Mennyibe kerül? Mi alapján rangsorol?
– Keresési vagy Display hálózat?
o Hirdetések stratégiai tervezése
– A minõségi hirdetés „élménye”
– A kampány tervezés legfontosabb eleme a célkitûzés
– A hirdetések építõkövei (hirdetések, hirdetéscsoportok,
kampányok)
– Fizetési és számlázási beállítások
o Hirdetések kidolgozása
– Kulcsszavak
– Szöveges hirdetések
– Display hirdetések
– Landing oldalak
o AdWords eredmények mérése
– Analytics összekapcsolás
– Konverziókövetés az AdWordsben?
o Hirdetések optimalizálása

A KÖVETKEZÕ KÉPZÉS IDÕPONTJA:
2012. MÁJUS 12. (SZOMBAT).
A képzésen való részvétel ingyenes!
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A diákolimpiára
készülnek
A TRIATLONISTÁK IS ELKEZDTÉK AZ EDZÉST
Stégli János edzõ vezetésével
megkezdõdött a felkészülés a triatlon diákolimpiai versenyekre. A
felkészülésrõl õ adott tájékoztatást lapunknak.
– Elõször tavaly indítottunk
diákokat triatlon sportágban, s a
gyerekek már az elsõ versenyen is
bizonyították, hogy érdemes velük foglalkozni, hisz mindjárt sikerült bejutni az országos döntõbe, ahol „újoncként” a középmezõnyben végeztek – mesélte az
edzõ.
A kezdetekrõl elmondta, hogy
rengeteg tehetséges gyerek nevelõdött felügyelete alatt az úszóknál, ami megfelelõ alapot biztosított a triatlon sportág elindítására,
hiszen már csak a kerékpározást és
a futást kellett hozzátenni. Kerékpározni minden gyerek szeret, így
már csak a futást kellett elfogadtatni velük. Szóban ez egyszerûnek tûnik, azonban ebben a sportágban mindhárom részversenyszámban jól kell teljesíteni. Ez kemény munkát, kitartást kíván meg
nemcsak a versenyeken, hanem az
edzéseken is.
– Jelenleg 3 korcsoportban 12
diákkal kezdõdött meg a felkészülés a diákolimpia megyei, s remények szerint országos döntõjére. Részben a tavalyi csapat tagjai
jöttek vissza, de sikerült új diákokat is bevonni az edzésmunkába,
ami június elejéig fog tartani,
amennyiben sikerül a tavalyi sikereket megismételni. Egyelõre heti
két edzéssel (hétfõn és szerdán
16.10 órai kezdettel) készülnek a
gyerekek, de ez a versenyek elõtt
szombati nap beiktatásával háromra fog növekedni – mondta.
A triatlon a három részsportágnak is (úszás, kerékpározás, futás)
köszönhetõen egy változatos, érdekes sportág. A részsportágakban
meghatározott, korosztályonként
változó távokat egymás után, pihenés nélkül kell teljesíteni; ez nemcsak jó erõnlétet, de kitartást, akaraterõt is igényel a versenyzõktõl.
– A diákok versenyeztetése iskolai (diákolimpiai) keretek között zajlik jelenleg, de remélem,
hogy a jövõben sikerül szakosztályi keretek között folytatni a
munkát, s így jobb körülményeket
teremteni, hisz a gyerekek moun-

tain bike kerékpárral veszik fel a
küzdelmet a profi kerékpárok ellen – jelezte Stégli János.
Természetesen azok a gyerekek,
akik kedvet kaptak a triatlonozáshoz, Stégli Jánosnál továbbra is jelentkezhetnek. (Képünk a
nebulók futóedzésén készült.)
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Áprilisi programok

Gólyahír

Április 20–22.
(péntek–vasárnap):
Nyitott Pincenapok
Garabonc, Kránicz Borház
Szervezõ: Kránicz László:
+3630-330-00-16

Bár már áprilist írunk, még mindig az év elsõ és eddig egyetlen
babájának járó cím illeti meg Horváth Marcellt. Születése óta
ugyanis nem gyarapodott újabb újszülöttel városunk. Igaz, dr.
Heller Péterné elárulta: a napokban várja még egy baba születésének jó hírét, így, ha a kis jövevény már világra jött, szüleitõl is és tõle is elnézést kérünk ez úton.
Addig azonban Marcellal ismerkedjenek meg Olvasóink is, hiszen a fiúcskának van miért büszkélkednie. 2012. 02. 24-én született, mondhatnánk, óriás bébiként, hiszen születési súlya 4990
gramm volt, és azóta természetesen és szerencsére csak gyarapszik… Marcell fotóját szülei, Szalai Krisztina és Horváth Roland elküldték szerkesztõségünknek is, melyet mi örömmel osztunk
meg Olvasóinkkal. Még nagyobb örömmel várjuk az újabb „gólyahíreket”, s a kedves szülõket biztatjuk: fotót is küldjenek büszkeségeikrõl!

Április 21. (szombat) 13.00:
Önkéntesek Fiatalok Napja
Zalakaros, Parkerdõ
Szervezõ: Közösségi Ház,
Karosi Ifjak Köre Egyesület
Április 27. (péntek) 20.30–02.00:
Éjszakai élményfürdõzés
Zalakaros, Élményfürdõ
Szervezõ: Zalakarosi Fürdõ
Április 28. (szombat):
Mazsorett Majális – Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér – Szervezõ:
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Április 29. (vasárnap):
ZalaKatus Fitt-Oázis 2012
Zalakaros, Parkerdõ, Fürdõ,

Kis-Balaton. Szervezõ:
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
(Jámbor Tímea) +36 93/340-420
Április 29. (vasárnap) 8.00:
Reggeli torna és kocogás
a parkban – Zalakaros,
Szervezõ: Zalakarosi Turisztikai
Egyesület; +36 93 340 421
Jelentkezés: Tourinform Iroda
Április 29. (vasárnap) 9.00:
Majális a zalakarosi Repülõtéren
Zalakaros, Repülõtér
Szervezõ: Pusztai Roland:
+3620/286-0766 vagy Bodó Roland: +3620/777-9135
Április 29–május 1.:
Majális – Garabonc, Kránicz Borház
Szervezõ: Kránicz László:
+3630-330-00-16
A programváltozás
jogát fenntartjuk!

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

