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A képviselõ-testület szeptember
3-i rendkívüli ülésén döntött a beru-
házásról, kiválasztva a legkedvezõbb
árajánlatot tévõ vállalkozót. A kivite-

lezés a napokban el is kezdõdik, s
várhatóan egy hónapot vesz igény-
be.

Novák Ferenc polgármester el-

mondta: a kialakult helyzetet méltá-
nyolva a  kivitelezés idõtartama alatt
annál a beíratott kisgyereknél, akit
nem visznek ezen idõszak alatt a
bölcsõdébe, nem kérnek gondozási
díjat. Ha viszont igénybe veszik a
szülõk a szolgáltatást, akkor – szin-
tén ezen idõszakra vonatkozóan – a
gondozási díjat 50%-kal mérséklik.

– Önkormányzatunk közel 10
millió forintot fordít erre a pro-
jektre, és a jelenben és a késõbbiek-
ben is milliókkal kell hozzájárulni a
bölcsõde mûködtetéséhez. Ez
ugyan önként vállalt feladatunk, de
kiemeltnek tartjuk a gyerekekkel
való törõdést. A költözés és a zaj-
hatás tudom, hogy zavarni fogja a
gyerekeket, de ezt a rövid idõsza-
kot kérem, türelemmel fogadják.

Az intézményegységek vezetõi
szakmailag mindent meg fognak
tenni, hogy minél kisebb zavarással
viselhessék el a gyerekek mindeze-
ket. Ezekhez kérném a szülõk maxi-
mális megértését és támogatását is
– jelezte a polgármester.

Szeptember elsején hivatalo-
san és ünnepélyes keretek kö-
zött megnyitotta a 2014/2015-ös
tanévet Grófné Csatos Andrea,
a Móra-iskola igazgatója.

Az intézményvezetõ külön
köszöntötte az elsõ osztályo-
sokat, akik most lépték át elõ-
ször igazi diákként a Móra-iskola
küszöbét, de külön köszöntötte
a nyolcadik osztályosokat is, akik
a továbbtanulás szempontjából
meghatározó év elé néznek.

Elmondta: az elõzõ évhez ké-
pest komoly változások nem
történnek a tanév során. Válto-
zás azonban, hogy most már a
második osztályosok is vala-
mennyien ingyenesen juthattak
a tankönyvekhez, és újabb osz-
tályokban tudják bevezetni a

m i n d e n -
n a p o s
testneve-
lés órát. 

A tan-
k ö n y v e -
ket a gye-
rekek az
évny i tót
követõen
kaphatták
meg, az
iskola így
sze re t te
v o l n a
egyszerû-
síteni a
szülõk és
a gyere-
kek hely-
zetét. 

Megnyitotta kapuit újra az iskola

SZEPTEMBER, ÉVKEZDÉS

Bõvítik a bölcsõdét
AZ ÁTMENETI HELYZETET KEDVEZMÉNYEKKEL ENYHÍTIK

Támogatást nyert az önkor-
mányzat a közelmúltban a Bel-
ügyminisztérium pályázati kiírá-
sán. A konyha felújításának lehe-
tõsége mellett a bölcsõde és az
óvoda közötti terület lefedésére
kerülhet a pályázat segítségével
sor, a munkálatokkal együtt
azonban a bölcsõdei férõhelye-
ket is bõvíti saját költségén az
önkormányzat.
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TÁJÉKOZTATÁS HÁZIORVOSI 
SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁRÓL

Zalakaros Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
23/2011. (VI.10.) önkormány-
zati rendeletével a középfo-
kú oktatási intézményben ta-
nulmányokat folytató fiata-
lok támogatására

TANULMÁNYI  
ÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT.

A rendelet hatálya közép-
fokú közoktatási intézmé-
nyekben – gimnázium, szak-
középiskola, szakiskola – (to-
vábbiakban középiskola) ta-
nulmányaikat nappali tago-
zaton folytató, zalakarosi la-
kóhellyel rendelkezõ, életvi-
telszerûen a lakóhelyen tar-
tózkodó, kiemelkedõ tanul-
mányi eredményt elért tanu-
lókra terjed ki.

A pályázat benyújtásának
határideje:

2014. szeptember 15.
A határidõ elmulasztása

jogvesztõ hatályú.

Érdeklõdni lehet szemé-
lyesen a Közös Önkormány-
zati Hivatal 1. számú szobájá-
ban, vagy telefonon (93/340-
100 / 112 mellék).

A pályázati adatlapok át-
vehetõk a Közös Önkor-
mányzati Hivatal 1. számú
szobájában, valamint letölt-
hetõ a  http://www.
zalakaros.hu/subal_docs/Koz
episkolai%20osztondij.doc 

A zalakarosi körzet házior-
vosi teendõit – a sajnálatos
haláleset miatt bekövetkezõ
megüresedést követõen –
2014. augusztus 31.-ig dr.
Tarnai Zsuzsanna garabonci
háziorvos látta el.  A doktornõ
2014. október 31-ig továbbra is
a korábbi gyakorlatnak megfe-
lelõen tudja ellátni az alapellá-
tást, melyet a képviselõtestü-
let augusztus végén hozott
döntése jóváhagyott, többek
között biztosítva a szükséges
pluszforrásokat is.

A praxisjog tekintetében az
özvegy számára a törvény 1 év
idõtartamot biztosít annak in-

gyenes vagy visszterhes elide-
genítésére. Amennyiben a ren-
delkezésre álló idõben az érté-
kesítésre nem kerül sor, úgy az
önkormányzat lesz jogosult és
egyben köteles is a praxisjog-
ról gondoskodni. A mai napig
a praxisjog értékesítésére
vonatkozólag semmilyen ké-
relem, bejelentés nem érke-
zett az önkormányzathoz,
így képviselõtestületi döntés
sem született ebben a kér-
désben. 

A képviselõ-testület dön-
tést tehát csak a fennálló át-
meneti idõszak zökkenõmen-
tes áthidalása érdekében ho-

zott augusztus végéig, mely-
nek eredményeként a helyet-
tesítést meg tudtuk oldani.

Az önkormányzat mindent
elkövet azért, hogy a házior-
vosi szolgálat helyettesítõ el-
látását biztosítani tudja a te-
lepülésen mindaddig, amíg
sor nem kerül a család részé-
rõl a praxisjog értékesítésére,
melyhez az önkormányzat ré-
szérõl az ehhez kapcsolódó
elõszerzõdés megkötésére
van szükség. Mindezen lépé-
sek megtételére reméljük mi-
elõbb sor kerülhet, ami lezár-
hatja ezt  az átmeneti idõsza-
kot.

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK
AZ INTÉZMÉNYEKNÉL

A Zala Megyei Kormányhiva-
tal Nagykanizsai Járási Hivatal Já-
rási Munkaügyi Kirendeltsége au-
gusztus elsejei kezdéssel újabb
hosszabb idõtartamú közfoglal-
koztatási programot indított. A
közmunkaprogramban a foglal-
koztatottak bérének 100 százalé-
kát támogatják.

A program keretén belül az ön-
kormányzat 11 fõ közfoglalkozta-
tott alkalmazását határozta el. A
program összköltségvetése 2 895
288 forint. 

A közfoglalkoztatottak a tele-
pülés közterületeinek és a zöldte-
rületeinek megfelelõ színvonalú
karbantartásához szükséges mun-
kákat végzik, illetve az általános is-
kolában látnak el feladatokat.  

Ebben a tanévben 52 tanuló kér-
te felvételét a zeneiskolába, akik
valamennyien tagjai zalakarosi mû-
vészeti csoportnak, vagy az iskola
énekkarának.

A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ éves szinten 35 ezer
forintos térítési díjat határozott
meg, mely sok család számára ko-
moly kiadást jelent, különösen, ahol
több tehetséges kisgyermek is ne-

velkedik a családban. A képviselõ-
testület ezért úgy döntött, hogy a
térítési díjhoz ötven százalékos tá-
mogatást nyújt a zeneiskolában ta-
nuló minden olyan diáknak, aki iga-
zoltan részt vesz valamely karosi
mûvészeti csoport tevékenységé-
ben.

A támogatás összegét az intéz-
ményfenntartó központ számlájára
a város átutalja.

ZALAKAROSI HELYI VÁLASZTÁSI
BIZOTTSÁG ESKÜTÉTELE

FIGYELEM! EBOLTÁS!
Értesítjük az ebtartókat , hogy Zalakaros városban

2014. szeptember 16-án (kedd) 7.00 órától 8.30 óráig
kerül sor az EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.

Az oltás helye: 
TÛZOLTÓSÁG UDVARA, Zalakaros, Jegenye sor 8.

Díja – helyszínen: ....................................................................3.500 Ft/eb
Háznál történõ oltás: ..............................................................4.500 Ft/eb
Kisállat Egészségügyi Könyv díja: ........................................1.000 Ft/db
Chippelés díja: ..........................................................................3.500 Ft/db

KÉRJÜK, HOGY AZ EB OLTÁSI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!

TANULMÁNYI  
ÖSZTÖNDÍJ

TÁMOGATÁS A ZENEISKOLÁBAN TANULÓKNAK
Ez évben is jelentõs kedvezménnyel támogatja a város a

zalakarosi, vagy igazoltan bármely zalakarosi mûvészeti csoport tag-
jaként is tevékenykedõ diák zeneiskola tanulmányait. A döntést szep-
tember 3-i rendkívüli ülésén hozta meg a testület.
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Az önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselõk választására 2014. október 12-én kerül
sor. A választás kapcsán szeretném a figyelmüket
felhívni néhány fontos tudnivalóra.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választó-
polgároknak továbbra is lehetõségük van a köz-
ponti névjegyzékkel kapcsolatos kérelmük be-
nyújtására.

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választó-
polgár kérheti

• nemzetiséghez tartozásának
• szavazási segítség iránti igényének,
• személyes adatai kiadása megtiltásának be-

jegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegy-
zés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás

A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választó-
polgár 2014. január 1-tõl kérheti nemzetiségi válasz-
tópolgárként történõ nyilvántartásba vételét. A
választópolgár azon a településen szerepelhet a
nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek válasz-
tásának szavazóköri névjegyzékében szerepel.

A nemzetiségi választópolgárként történõ nyil-
vántartásba vételt 2014. szeptember 26. (péntek)
16-óráig kérhetik a választópolgárok.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élõ választópolgár 2014.
január 1-tõl kérheti, hogy választójoga gyakorlásá-
nak segítésére

• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról kön-
nyen érthetõ tájékoztatót kapjon,

• az értesítõnek a Braille-írásos változatát kap-
ja meg,

• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos
sablont kapjon a szavazás napján,

• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.

A Braille írással ellátott szavazósablon igény-
lésének határideje 2014. október 3. (péntek) 16-
óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem
2014. október 10. (péntek) 16 óráig nyújtható be.
Az ezt követõen beérkezõ kérelem hatálya már
csak a következõ általános vagy idõközi választásra
terjedhet ki.

c) személyes adatai kiadása megtiltása

A jelölõ szervezetek és a független jelöltek kérhe-
tik, hogy a választási kampány céljára a választópolgá-
rok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre. 

Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai
választási kampány célokra átadásra kerüljenek,
2014. január 1-tõl adatainak kiadását a kérelem ki-
töltésével és benyújtásával megtilthatja.

Ezen kérelmeken kívül lehetõség van a szavazó-
köri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési ké-
relmet illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyúj-
tani.

SZAVAZÁS A LAKÓHELYTÕL TÁVOL, 
A BEJELENTETT TARTÓZKODÁSI HELYEN

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az
a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014. jú-
nius 23-ig létesített tartózkodási helye érvényes-
sége legalább 2014. október 12-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitûzését követõen, legkésõbb a 2014. októ-
ber 10-én (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye
szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követõ-
en módosítja korábbi szándékát, és mégis a lakóhe-
lye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni,
2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az
átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetõ-
jétõl az átjelentkezési kérelme módosítását.

SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet a 2014. október 10-én (péntek) 16.00
óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján,
2014. október 12-én 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban
kérhetõ adatai pontos feltüntetésével (családi és
utónév, születési név, születési hely, anyja neve,
személyi azonosító, igénylés), az igénylés indoká-
val és aláírásával ellátott bejelentésben.

A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett

tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve

ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodába. 

A kérelemnyomtatványok elérhetõk a
www.zalakaros.hu / Városháza / 2014.évi helyi ön-
kormányzati választás, valamint a Nemzeti Választá-
si Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

A szavazóköri névjegyzékbe vételrõl szóló érte-
sítõk választópolgárok részére történõ postázásá-
nak határideje 2014. augusztus 25.

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal vá-
lasztási irodája hétfõtõl-péntekig 8–16 óra kö-
zött fogadja a tisztelt választópolgárokat.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a
Helyi Választási Iroda tagjai közül az alábbi szemé-
lyekhez fordulhatnak: 

Szabóné dr. Csányi Mariann, HVI vezetõ
93/340-100

Torma László, HVI vezetõ helyettes
93/340-100/104-es mellék

Tótivánné Dr. Kulcsár Edina, HVI informatikai 
helyettes 93/340-100/125-ös mellék

Zalakaros, 2014. augusztus 8.

Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyzõ

HVI vezetõje

TISZTELT
JELÖLTEK!

A Zalakarosi Krónika a Helyi
Választási Irodával együttmû-
ködve az október 12-i önkor-
mányzati választás elõtt lehe-
tõséget ad a polgármester- és
képviselõjelölteknek a Króni-
ka hasábjain történõ bemu-
tatkozásra a lap szeptember
25-én megjelenõ számában.

A bemutatkozó anyagokat
és a fotókat szeptember 17-én
16 óráig kérjük a Helyi Válasz-
tási Irodához  lehetõség szerint
elektronikus formában eljut-
tatni (hivatal@zalakaros.hu)
vagy személyesen leadni
(Gyógyfürdõ tér 1. polgármes-
teri hivatal jegyzõi iroda). Kér-
jük, az e-mailen illetve levélen
tüntessék fel az „Önkor-
mányzati választás 2014”
feliratot! Aki eddig az idõpon-
tig a HVI-nek nem juttatja el
bemutatkozó anyagát, sajnos
nem élhet a sajtóbemutatko-
zás lehetõségével.

A képviselõjelöltek maxi-
mum 1200 karakteres szöve-
get adhatnak le (a szóközök
is beleszámítanak a karak-
terszámba!) és egy portréfo-
tót, a fotót JPG formátum-
ban kérjük!

A polgármesterjelöltek
60 sor terjedelmû bemutat-
kozó szöveget adhatnak le,
ez szóközökkel együtt 3600
karakter valamint egy JPG
formátumú portréfotót.

Zalakaros Város Önkormányza-
ta 2014.augusztus 28-i ülésén dön-
tött a HVI Vezetõjének javaslatára
a Helyi Választási Bizottság tagjai-
ról, akik augusztus 29-én a
Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal nagytermében Novák Fe-
renc polgármester elõtt letették
az öt évre szóló választási munká-
juk alapját képezõ esküt. Ezt köve-
tõen az alakuló ülésen a HVB el-
nökének és elnökhelyettesének
megválasztására is sor került sor.

A Helyi Választási Bizottság 
tagjai:

Elnök: Rédics László – Zala-
karos, Liget u. 26/C. Elnökhelyettes:
Szörcsök Jánosné – Zalakaros, Fõ
u. 49. Tag: Bazsó Ferencné
Zalakaros, Csermely u. 14. Póttag:
Kiss József Zalakaros, Hegyalja u.
53., Horváth Lászlóné Zalakaros,
Temetõ u. 5.



Ünnepi szentmisével kezdõ-
dött az államalapítás ünnepe,
Szent István emléknapja váro-
sunkban. Az Isteni Irgalmasság
templomában dr. Háda László
plébános méltatta a Szent István-
i munkát és örökséget és áldotta
meg az új kenyeret. A megemlé-
kezés ezt követõen a Szent Ist-
ván-szobornál folytatódott, az
esõ sajnos több alkalommal is
megzavarta az ünnepet.

A résztvevõket Novák Ferenc pol-
gármester köszöntötte, aki beszédé-
ben elsõként az ünnep történetisé-
gérõl szólt.

– Magyarországon már halála
után rövidesen szentté avatták elsõ
királyunkat. Az ünnepi dátumot
Szent László király tette huszadikára,
mert István halála után öt nappal
(1038. augusztus 20-án), VII. Gergely
pápa hozzájárulásával oltárra emel-
tette I. István relikviáit a székesfehér-

vári Bazilikában, ami szentté avatásá-
val volt egyenértékû. Így kapcsoló-
dik össze tehát augusztus 20-a és
Szent István királyunk. 

Ez a nap azonban az államalapí-
tás ünnepe is, hiszen 1949. augusztus
20-án hirdették ki a Magyar Népköz-
társaság alkotmányát, a napot pedig
az alkotmány ünnepének nevezték.  

Augusztus 20. azonban az új ke-
nyér ünnepe is. Magyarországon
nyaranta évszázadok óta tartanak
aratóünnepeket tájegységenként el-
térõ hagyományokkal, ahol kenyeret
is sütnek – mutatott rá nemzeti ün-
nepünk sokszínû tartalmára a pol-
gármester.

Hangsúlyozta: a rendszerváltás
óta Szent Istvánt és az ezer évvel ez-
elõtti keresztény államalapítást ün-

nepeljük e napon,  1989 óta ennek
megfelelõen rendezik meg a Szent
Jobb-körmenetet. 1991-ben az elsõ
szabad választáson létrejött Ország-
gyûlés döntése a nemzeti ünnepek
közül Szent István napját emelte a
Magyar Köztársaság hivatalos állami
ünnepe rangjára.

– Nekünk, kései utódoknak az a
rendeltetésünk, hogy megvédel-
mezzük, megóvjuk mindazt, amit
Szent István-i útnak nevezhetünk.
Tanuljunk más népektõl, ugyanak-
kor õrizzük meg mindazt, ami a mi-
énk és adjuk tovább nemzedékrõl
nemzedékre! István kora és napjaink
kora is egy új világ. Valami újnak a
kezdete, egy kemény munkával
megteremtett új világnak – mondta.

Kiemelte: mindehhez türelemre is
szükség van és közös erõre, akaratra.

– Szent Istvánnak köszönhetjük
azt a sziklaszilárd alapot, amely a
legnehezebb embert és nemzetet
próbáló idõkben is nekünk magya-
roknak megmaradt és amelyre a
nemzet mindig újra és újra építkez-
hetett, mint ahogyan ma is újra-
építkezik. Ebben a folyamatos épít-
kezésben pedig szükség van min-
denkire. Minden magyarra, minden
karosira. Szükség van az
országépítõkre. Mert sosem lehet
egy nemzet sikeres, ha nem alulról,

a kis közösségek sziklaszilárd és egy
évezreden át megtartó szintjérõl
kezdi az építkezést, mert csak ezek-
re a biztos alapokra épülhet erõs
ország. 

Mióta pedig mi magunk dönt-
hetünk arról, hogy kik vezessék az
országot és ezt a várost, azóta
mindannyian sokkal inkább felelõ-
sek vagyunk ezért a városért és
ezért az országért, mint eddig bár-
mikor a történelem folyamán. Az,
hogy a dolgok jól vagy rosszul
mennek, csak rajtunk múlik. Kívá-
nom, hogy legyen mindannyiunk-

ban kellõ hit, bölcsesség, erõ és aka-
rat, ahhoz, hogy – Szent István pél-
dája szerint – mindannyian meg-
értsük és átérezzük azt a feladatot
és küldetést, amelyre szüksége van
ma nemzetünknek, Zalakarosnak,
és ahhoz, hogy azt közösen be is
teljesítsük!

A beszédet követõen Kovács Ist-
ván református lelkész mondott ál-
dást az új kenyérre, melyet aztán
szét is osztottak a jelenlévõk kö-
zött. Az ünnepség koszorúzással és
a Dalárda-Vegyeskar mûsorával ért
véget.
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Szükség van ma is az országépítõkre 

Immár 24. alkalommal ren-
dezte meg a „Zaláért Egyesület”
a Zalai Nemzetközi Mûvésztele-
pek rendezvénysorozatát a Zalai
megyei önkormányzatok segít-
ségével.  A Romániából, Szerbiá-
ból, Ukrajnából, Horvátország-
ból, Szlovéniából, Svédországból
és Magyarországról érkezõ 19 al-
kotómûvész július 28-tól augusz-
tus 8-ig alkotott, az elkészült
mûveket augusztus 7-én a nagy-
kanizsai Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ õsze András galé-
riájában mutatták be a nagykö-
zönségnek. 

Az Aradról érkezett festõ-
mûvész Csernyánszky Judit
Zalakaros vendége volt, mint
elmondta, már nem elõször.
Négy évvel ezelõtt is alkotott
itt és nagyon szeret itt lenni. 

– Nagyon sokat és rohamo-
san fejlõdik Zalakaros és lát-
szik, hogy jó kezekben van a
város. Örültem, amikor
Drávecz Enikõ, az egyesület el-
nöke felhívott és invitált a Mû-

vésztáborba. Szívesen jöttem
ide, mert jó hatással van rám
Zala megye gyönyörû dimbes-
tombos tája, a sok erdõ és a
kedves emberek. Nagyon jól
éreztem magam Reszneken a
közös találkozón és öröm volt
újra együtt lenni a rég nem lá-
tott kollégákkal, mûvészbará-
tokkal.  Köszönöm a meghívást
a Zaláért Egyesületnek és a há-
zigazda Zalakaros városnak,
Novák Ferenc polgármester úr-
nak. 

A HSMK-ban az is kiderült,
hogy a mûvésznõ gyönyörû táj-
képeit és színes csendéleteit
„Különdíj”-jal jutalmazta a
szakmai zsûri. A tábor fõdíját
Bogdan Tomasevszkíj szobrász-
mûvész nyerte el, „Esõ után” cí-
mû alkotásával.

Karos aradi alkotómûvészt fogadott
ZALAI MÛVÉSZTELEP 

Csernyánszky Judit

Novák Ferenc polgármester
mondott ünnepi beszédet.

Augusztus 20-a az új kenyer ünnepe.



Az idei nyár nem kényeztette
el a strandokat, a csapadékos
idõjárás miatt mindenütt a ven-
dégforgalom visszaesésérõl pa-
naszkodnak. 

Nálunk szerencsésebben alakult
a helyzet, ami az elsõ félévet illeti,
rendkívül kedvezõen alakult a Grá-
nit Gyógyfürdõ mérlege. A közel-
múltban véglegessé vált elsõ hét
hónapra vonatkozó adatok arról
tanúskodnak, hogy a folyamatos
fejlesztések, kiemelten a 2013. év
augusztusában átadott fedett
gyermek vízi világot, valamint a ha-
tékony marketing eszközök alkal-
mazása a célközönség tájékoztatá-
sában és elérésében, nagyon ked-
vezõen hatottak a vendégforgalom
és az eredményesség alakulására,
az elõzõ évhez viszonyítva.

A fürdõ ál-
tal kiadott tá-
jékoztatás sze-
rint az összes
fürdõ belépõ-
jegyek száma
26.289 fõvel,
9,4 %- kal
nõtt; jelentõs
m é r t é k b e n :
39,5 százalék-
kal nõtt a
komplex belé-
põt igénybe
vevõk száma.
A komplex be-
lépõk között
arányaiban a
családi jegyek
száma növeke-
dett legna-
gyobb mérték-
ben, plusz 91
%-kal.

A komplex
belépõk szá-
mának kedve-
zõ alakulásával, az összes belépõ-
számon belül az arány eltolódott a
magasabb árú szolgáltatások irá-
nyába, amely meghatározza az ár-
bevétel, illetve a nyereségesség ala-
kulását. Az árbevétel 14 %-kal, az
adózás elõtti eredmény 8%-kal
nõtt a vizsgált idõszakban, a kedve-
zõtlenebb nyári idõjárás ellenére.

Az eredményesség alakulására
kedvezõtlen hatással van az elmúlt
évhez viszonyítva a sokkal több
esõs napok száma. A balatoni ven-
dégek „megérkeztek”, de a fedett

létesítmények  100 %-os kapacitás
kihasználása sem tudja pótolni a
szabadtéri medencék mûködésével
kiszolgálható vendéglétszámot, ár-
bevételt.

A tájékoztatóból kiderül az is:
összességében a fürdõ jelenleg
több mint 500 millió forint kész-
pénzzel rendelkezik, amely biztosít-
ja a fürdõ stabil pénzügyi helyzetét,
a beruházási hitelek szerzõdés sze-
rinti törlesztését, valamint fedeze-
tet nyújt a tervezett beruházások
megvalósítására. 

Jámbor Tímea, a város marke-
ting vezetõje elmondta: az elmúlt
két esztendõ gyermekbarát szol-
gáltatásainak fejlesztése során a
fürdõ és a város vendégköre is je-
lentõs átalakuláson ment keresztül.
A Balaton régió családbarát épített
fürdõóriása színesíti a régió turiszti-

kai kínálatát. Jó példa erre az idei
esõs nyár,amikor Zalakaros a tó
partján nyaraló családok számára
beltéren is kínált fürdési lehetõsé-
get. A szülõk is szórakozhattak, hi-
szen képzett animátor csapat biz-
tosította a gyermek programkíná-
latot.

– Az eredmények bizonyítják,
hogy jó döntés volt a beltéri gyer-
mekvilág megépítése, a csapadé-
kos idõjárás ellenére a nyári idõ-
szakban is tovább növekedett a
komplex belépõk értékesítése,

éves szinten összességében + 46 %.
A növekedés elérésében fontos
szerepet játszott a beltéri gyer-
mekvilág sikeres integrált beveze-
tõ marketing kampánya, amely a
turisztikai szakma nívós kommu-
nikációs versenyén különdíjban is
részesült. 

Jámbor Tímea hozzátette: a
gyermekbarát kínálat mellett a
gyógyászati szolgáltatások is fonto-
sak, kiemelve a TB által támogatott
kúrákat, amelyek a fiatal korosztály

körében is egyre népszerûbbek, hi-
szen a prevenciót szolgálják. Meg-
újult a gyógyászati részhez tartozó
fedett fürdõ gyógyvizes medence-
tere, tágas pihenõterek, szauna ud-
var, új fitness medence, súlyfürdõ
várja a vendégeket. 

Jelenleg készül a Termál-tó és
Ökopart a fürdõhöz tartozó gasztro-
nómiai fejlesztésekkel. Napjainkban
pedig a 2015-ös év fejlesztési tervei
készülnek, melyek a következõ uniós
pályázati ciklust készítik elõ. 
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Szokásos évi kirándulását rendezte meg a zalakarosi Dalárda-
Vegyeskar augusztus 27-én. A Csáktornya-Varasd-Letenye útvo-
nalon jó hangulatban, de az értékekre is figyelve sikerült eltöl-
teni a napot. Bár a csáktornyai Zrínyi vár bevétele kicsit nehéz-
re sikerült – nincs egyértelmûen kitáblázva a bejárat – de utána
már önfeledten gyönyörködtünk a muraközi tájegységrõl szóló
kiállításban, valamint a Zrínyi család múltját felelevenítõ tárla-
ton. Kicsit talán az volt bosszantó, hogy sehol egy magyar nyel-
vû szöveg nem volt a múzeumban, illetve magyar nyelvû ide-
genvezetést sem vállaltak. A csoport egyik tagjának horvát
nyelvismerete azonban kihúzott minket a csávából. Mindez ak-
kor is jól jött, amikor bekukkantottunk a csáktornyai Kulturális
Központba, ahol László Varga igazgató úr tájékoztatott bennün-
ket a monumentális épületben folyó munkáról. Rengeteg gye-
rekfesztivál, kiállítás, mozi, színházi elõadás és koncert zajlik az
épület falai között, s azt is megtudtuk, hogy Csáktornya az ama-
tõr filmkészítés egyik fellegvára. Az együttmûködés a magyar
oldallal fõként a zenei rendezvények (jazzfesztivál), illetve a
fesztiválok alkalmával mûködik. 

A varasdi belváros felemelõ hangulatát magunkba szívva,
közben elfogyasztva szendvicseinket, folytattuk utunkat a határ
felé, ahol nagyon fekete gomolyfelhõk gyülekeztek. A varasdi
mediterrán éghajlat után furcsa volt szembenézni az égi hatal-
masokkal. 

Letenyén betértünk a Fáklya Mûvelõdési Központba, ahol
Dömõk József igazgató úr jóvoltából megnéztük a város törté-
netét bemutató kiállítást, valamint voltunk a gyönyörû könyv-
tárban, mely a híres 250 éves platánfa mellett helyezkedik el.
Megtekintettük a két kanizsai bõrmûves Hajdú Anita és Pintér
Ferenc éppen futó „Magyarországi tarsolyok” címû kiállítását.
Ezt az anyagot szeretnénk majd a zalakarosiaknak is bemutatni.
Mint megtudtuk az igazgató úrtól, épp hogy túl vannak a
Muramenti Napok rendezvénysorozaton, de már készülnek a Hí-
di Vásárra, melyet a horvátokkal közösen rendeznek szeptem-
ber hónapban. 

A vacsorát a letenyei étteremben költöttük el, s utána a he-
lyi Mákvirág citerazenekar kedveskedett népdalokból álló mûso-
rával. Ezután a Dalárda tagjai is viszonozták az elõadást, egy
rögtönzött mûsorral, közös nótázással zárult az este. 

Farkas Tibor

Az értékekre figyelve
LÁTOGATÁS A MURAVIDÉKEN

Jó eredményeket mutathat fel a fürdõ
A FEDETT GYERMEKVILÁG TETTE EREDMÉNYESSÉ A STRANDI SZEZONT
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Serdülõ korosztályban hét
(Szekszárd,  UNI Gyõr, Pécs, Vasas/A,
Vasas/B Csata DSE Budapest, Kani-
zsa DKK),  kadet korosztály három
csapat (UNI Gyõr, Csata DSE Buda-
pest, Kanizsa DKK)  részvételével.

A csapatok három nap alatt 18
mérkõzést játszottak. Serdülõ kor-
osztályban két csoportot alakítottak
ki a szervezõk. Csoport mérkõzések
után keresztjátékok következtek a
végsõ sorrend eldöntéséért.

Kadet korosztály három csapat
kétszer játszott oda-vissza alapon
egymás ellen.

Serdülõ korosztályban a végsõ
sorrend: 1. Vasas /A, 2. Vasas/B, 3.
Csata DSE, 4. Kanizsa DKK, 5. UNI
Gyõr, 6. Szekszárd, 7. Pécs.

Kadet korosztályban elsõ helyen
a Csata DSE végzett, a Kanizsa DKK

és UNI Gyõr csapati elõtt. A csapa-
tok vezetõi, edzõi, valamint minden
csapatból a legjobb teljesítményt
nyújtó játékos Zalakaros város aján-
dékát,  különdíját vehette át.

A Kanizsa Diákkosárlabda 
Klub eredményei:

Serdülõ csapat:
Vasas/B–Kanizsa DKK 99-43,
Kanizsa DKK–Szekszárd62-40

3. helyért
Csata DSE–Kanizsa DKK58-25

Kanizsa DKK kadet csapatának
eredményei:

UNI Gyõr–Kanizsa DKK 54-76
Kanizsa DKK–Csata DSE 50-71
Csata DSE–Kanizsa DKK 64-46
Kanizsa DKK–UNI Gyõr 68-32

Kovács Magdolna
Kanizsa DKK, Nagykanizsa

Szeptember 13. (szombat) 17.00: 
Szüreti Felvonulás 

Zalakaros, Általános Iskola – Gyógyfürdõ tér
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár

Szeptember 20. (szombat) 15.00:
V. Civil nap – Zalakaros, Parkerdõ

(Rossz idõ esetén: Tûzoltószertár, Jegenye sor) 
Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár

Szeptember 27. (szombat) 14.00:
Térségi Helyi Termék Szemle – Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 

Szervezõ: Dél-Zalai Innovatív Egyesület

Október 4. (szombat) 14.00:
Idõsek Napja – Zalakaros, Általános Iskola

Szervezõ: Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Vendégmûvész: Kárász Tímea (Fatima) - nótaénekes

Szeptember 8, 22. (hétfõ) 18.00:
Dalárda–Vegyeskar próba – Zalakaros, Általános Iskola

Dalárda-Vegyeskar fellépése: Szeptember 13. (szombat) 17:00
Szüreti felvonulás

Szeptember 24. (szerda) 14.00:
Ezüst Klub – Zalakaros, Általános Iskola

Szeptember minden csütörtök 19.00:
Bottal-fogó – Zalakaros, Általános Iskola

Szeptember minden csütörtök, szombat:
Néptánc – Zalakaros, Általános Iskola

Szeptember minden kedd 19.00, és minden szombat 11.00:
Karos Fúvósegyüttes – Zalakaros, Általános Iskola

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár
Tel./Fax: 93/340-852 mobil: 30/9833-944

Információ: 8479 Zalakaros, Fõ út 8. – E-mail: kozossegihaz@zalakaros.hu

Programok:

Közösségek mûködése:

Térségi 
helyitermék-szemle
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület és Zalakaros

Város Önkormányzatának közös szervezésében 

2014. szeptember 27-én (szombat) 14.00 órától 

kerül megrendezésre a hagyományos, térségi helyitermék-
szemle: folyamatos vásárlási lehetõség termelõktõl, 

kézmûvesektõl; a térség kulturális csoportjainak fellépése. 

Helyszín: Zalakaros, Gyógyfürdõ tér, 
a termelõi piac és a rendezvénytér területe. 

Szakmai fórum a Zalakarosi Polgármesteri Hivatalban 
14.30 órától.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Diákkosárlabda
A Kanizsa Diákkosárlabda Klub 22. alkalommal rendezte meg

2014. 08-24-26. között a Móra Ferenc Általános Iskolában a leány ko-
sárlabda utánpótlás tornáját serdülõ és kadet korosztályban.

TURIZMUS VILÁGNAPJA
2014. 09. 28. (vasárnap)

10.00: Vízi viadal Katus Attilával (Fedett gyermekvilág)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–15.00: Gyógyászati nyílt nap: állapotfelmérés, testzsírszázalék
mérés, vérnyomásmérés (Fedett fürdõ –shop)
13.00: Manótorna kicsiknek (Fedett gyermekvilág)
14.00: Teke bajnokság (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Klub Oázis táncverseny (Fedett gyermekvilág)

A Csobbanj
EUrópával! road-
show ezen a
nyáron is ellátoga-
tott a strandra,
hogy játékokkal,
kvízekkel szórakoz-
tassa a fürdõzõket,
és közben áttekin-
tést adjon az
Európai Unió nyúj-
totta jogokról,
lehetõségekrõl, kézzelfogható elõnyeirõl. A strandturné témái között
kiemelt hangsúlyt kaptak az Európai Uniót érintõ aktualitások, a
fontos évfordulók: hazánk uniós csatlakozásának tizedik, illetve a
berlini fal leomlásának 25. évfordulója. 

A programot kvízekkel, ügyességi és logikai játékokkal színesítet-
ték. Sõt, a helyszíneken egy különleges és látványos versennyel is
megmozgatták a családokat és baráti társaságokat.

Csobbanj Európával!
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– A versenysportok bajnokságai
õsszel kezdõdnek, de a nyári szünet-
ben is fontos rendezvényeknek vol-
tunk házigazdái. Ezek közül kieme-
lendõ a Tour de Karos, melyen mint-
egy 1300 kerékpáros vett részt, ez a
második legnagyobb résztvevõt
vonzó magyarországi kerékpáros
esemény volt az idei évben. A ren-
dezvény ideje alatt a város tele volt
vendégekkel, akik több éjszakát el-
töltöttek a településen. Ez is jelzi,
hogy Karosnak milyen jók az adott-
ságai a kerékpáros turizmushoz. Ezt
a területet a jövõben kiemelten kell
fejleszteni, a költségvetésben külön
erre a célra elkülönítünk egy bizo-
nyos összeget. 

Immár 33. alkalommal került
megrendezésre a Nemzetközi Sakk-
fesztivál, ahol tizenkét ország 175
sakkozója küzdött meg egymással, s
vitte hírét városunknak világszerte. 

A tornateremben egész nyáron
folyamatosan zajlottak a kosárlabda
tornák és edzõtáborok, valamint
meg kell említeni a fürdõn tartott
programokat is, a strandlabdarúgó és
strandröplabda tornák mellett Katus
Attila és Béres Alexandra több alka-
lommal mozgatta meg a fürdõn lévõ
vendégeket. Fontosnak tartom, hogy
személyükben hiteles emberek hirde-
tik a testmozgás fontosságát napja-
ink mozgásszegény életmódjában.

– Mire számít az õszi szezon-
ban? Hogy értékeli az eddigi ered-
ményeket?

– Bizakodva tekintünk az elõt-
tünk álló szezonra, hisz focistáink az
elmúlt szezon bajnokságát meg-
nyerték. Örültünk a sikernek, büsz-
kék vagyunk rájuk, hiszen az ered-
ményt karosi játékosokkal sikerült
elérniük. Az önkormányzat minden
feltételt biztosít a csapat számára, a
Zalakaros Sportjáért Alapítványon
keresztül finanszírozza a költsége-
ket. Fontos megemlíteni, hogy a já-
tékosok valamennyien hobbiból, az
egészségükért tenni akaróan fociz-
nak, példát mutatva ezzel a mögöt-
tük felsorakozó szép számú után-
pótlás csapatokban focizó gyerme-
keinknek. Teke csapatunk újoncként
állt helyt az NB II-ben, míg asztalite-
nisz csapatunk évek óta meghatáro-
zó szereplõje a megyei bajnokság-
nak. Szabadidõsportban a Zalakarosi

Futrinkáké a nyár legfantasztiku-
sabb sportteljesítménye. Az idei év-
ben elõször 10 fõvel körbefutották a
Balatont 21 órán belül. Ezt a teljesít-
ményt a Városnapon polgármester
úr is méltatta, valóban minden karosi
büszke lehet rájuk. Óriási munka van
a felkészülésükben, de meg kell emlí-
teni azokat is akik nem futottak, ha-
nem átúszták a Balatont. Az idei nyá-
ron Darnai Máté, Szörcsök Martin
György, Kovács Tamás, Kovácsné Ba-
logh Gabriella, Kovács Luca, An-
gyalosi Dániel és Varga Tünde teljesí-
tették e kihívást. A már említett
Tour de Karosnak is voltak zalakarosi
résztvevõi is, a hosszú távot
Szörcsökné Tóth Bernadett és Koma
László már nem elõször teljesítette. 

– Több változás történt a sport-
létesítmények esetében. Melyeket
emelné ki?

– A létesítményhelyzet javítása a
nyáron is folytatódott: mobil lelátó
épült TAO támogatásból, valamint
felújításra került a salakos futópá-
lya, így már tényleg egy minden
igényt kielégítõ korszerû sportud-
varral rendelkezünk.

– Mindig központi kérdés az
utánpótlás helyzete. Hogyan tudják
erõsíteni az utánpótlás képzést?

– Az önkormányzat nagy hang-
súlyt fektet az utánpótlássportra,
anyagilag is és szakmailag is minden
segítséget megadunk. Most már

több éve szakképzett edzõk foglal-
koznak a gyerekekkel, aminek meg-
van az eredménye is, hiszen egyre
nõ a sportoló gyerekek létszáma és
természetesen ez az eredmények-
ben is szépen megmutatkozik. A ko-
sárlabda és labdarúgás sportágban a
nyáron is folytak a pihenést követõ-
en edzõtáborok. Focista gyerekeink-
kel a nyártól egyel több edzõ dolgo-
zik, amit részben TAO támogatás-
ból, részben önkormányzati támo-
gatásból finanszíroz az Alapítvány.
Az Önkormányzat az elmúlt napok-
ban fogadta el a 2014-2020 közötti
fejlesztési prioritásokat, amik tartal-

maztak sportfejlesztéseket is, töb-
bek között uszoda és sportcsarnok
építést, korcsolya pálya és mûfüves
sportpálya kialakítását, míg rövidtá-
von szükség van a nagy salakos futó-
pálya felújítására valamint az oviban
egy grund pálya építésére. 

Úgy vélem, mindezekbõl látható,
hogy az önkormányzat fontosnak
tartja az itt lakók egészségét, az
egészséges életmódra nevelést,
ezért a szabadidõsport, az utánpót-
lásképzés támogatásával, létesítmé-
nyek fejlesztésével segíti is azt. Él-
jünk a lehetõségekkel!

Bognár Ottó

A lehetõségek adottak, éljünk velük!
VÁROSI SPORTÉLET

Az iskolai tanévkezdéssel szinte egy idõben a különbözõ bajnok-
ságok is megkezdõdnek, benépesülnek a pályák. Deutschné Lang Eri-
ka sportért felelõs alpolgármestert a sport jelenlegi helyzetérõl és az
elképzelésekrõl kérdeztük.

Hiteles, elismert sportolók, így Katus Attila is támogatják
a karosi sportéletet.

A Zalakaros és Térsége SE tekecsapata 2014. au-
gusztus 31-én második szezonját kezdte meg az NB
II. Dél-nyugati csoportjában. Az elõzõ szezonban a
csapat a célkitûzést teljesítette, újoncként állt helyt
és vívta ki a bennmaradást. Az új szezonnak új re-
ményekkel és vezetõséggel vágtak neki.

Takács Istvántól Illés Imre vette
át a szakosztályvezetõi teendõket,
aki játékosként is erõsíti a csapa-
tot. Mellette az amatõr bajnok-
ságban már bizonyító Vékony
Zsolt is új tagja az együttesnek. Il-
lés Imre elmondta, hogy szeretnének egy jó közös-
séget kialakítani, akik hosszú éven át meghatározó
tagjai lehetnek az NB II-nek. Ehhez az elsõ lépést
már meg is tették, hisz idegenben sikerült
Nagymizdó csapatát jó játékkal legyõzniük. Az út
azonban hosszú, a bajnokság létszáma is meg-
növekedett, így mindenki számára új kihívásokat
jelent a bajnokság. A hazai mérkõzéseket továbbra

is a Betyár Csárdában tartják, ahova szeretettel
várnak minden sportbarátot. 

A Betyár Csárda vezetõjének, Tompa Angélának
ezúton is köszönetüket fejezik ki, aki nemcsak a pá-
lyát biztosítja, hanem támogatásával a szakosztályt
is segíti, nélküle nem játszhatnának ilyen magas

osztályban. A bajnokság õszi sor-
solása: 3. ford.: 2014.09.14. 1MCM
Kaposvár – Zalakaros TSE, 4. ford.:
2014.09.21. 9.00 Zalakaros TSE –
Zalakomár ESE, 5. ford.:
2014.09.28. Soproni Turris TK –

Zalakaros TSE, 6. ford.: 2014.10.12.  Olajmunkás SE
Gellénháza – Zalakaros TSE, 7. ford.: 2014.10.19. 9.00
Zalakaros TSE – Bázakerettye SE, 8. ford.: 2014.10.25.
Lovászi Bányász SE - Zalakaros TSE, 9. ford.:
2014.11.09. 9.00. Zalakaros TSE – TK Resznek, 10.
ford.: 2014.11.16. Zalaszentgrót TK – Zalakaros TSE,
11. ford.: 2014.11.30. 9.00 Zalakaros TSE – Sárvári Ki-
nizsi TK. Szurkoljunk együtt tekecsapatunknak! 

Teke
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Szüreti Szõlõkapkodó
2014. szeptember 13. (szombat)

Zalakaros, Gyógyfürdõ tér

15:00–24:00: Kézmûvesek vásár és borházak kitelepülése
17:00: Szüreti Felvonulás indulása az Általános Iskolától
18:00–19:00: Szõlõkapkodó: Ingyenes szõlõkóstoló a rendezvénytéren
18:00: Szüreti Felvonulás érkezése a Gyógyfürdõ térre

Közben fellép:  Bottal Fogó Táncegyüttes
Zöld Ág Táncegyüttes
Dalárda

20:00–24:00: Bál a Bólé Duóval

A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdõ téren kirakodóvásár, kézmû-
vesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket!

A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!

www.zalakaros.hu

Szervezõ: 
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

+36 93 340 421

„Weintrauben Schnappen“ zur Weinlese
13. September 2014 (Samstag)

Zalakaros, Gyógyfürdõ Platz

15.00–24.00: Handwerker – und Weinsäseraufführungen
17.00: Weinlese Auffahrt - Start von der Grundschule Zalakaros
18.00–19.00: Kostenlose Traubenverkostung am Gyógyfürdõ Platz
18.00: Ankunft der Weinlese Auffahrt auf den Gyógyfürdõ Platz
Mitwirkende: Singerverein von Zalakaros

Volktanzgruppen aus Zalakaros
19:00–24:00: Tanz durch die Nacht

Die gute Unterhaltung wird von der Musikband 
„Bólé Duó“ garantiert

Kostenlose Teilnahme an der Veranstaltung! 
Das Recht auf Programmänderung ist vorbehalten! 
Die Programme werden vom „Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.“
organisiert.

+36 93 340 421 – www.zalakaros.hu

Weitere Veranstaltungen:

Kis-Balaton Fahrradtour – 20. September 2014, 
Weitere Information: +36 93 340 421

Markt der Örtlichen Produkte - 27. September 2014, 
Gyógyfürdõ Platz MEGHÍVÓ

Karosi Kerékpáros Maratonra
2014. szeptember 20.

Zalakaros Város Önkormányzata a Magyarország-Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében 475 000
Euró támogatásban részesült. A Mura és a Dráva természeti környe-
zetében megvalósuló, “Cycle in a network” címû projekt résztvevõje
Nagykanizsa, Zalakaros, Kapronca önkormányzat, valamint Muraköz
megyei turisztikai szervezete. A résztvevõk mintegy 300 kilométer
hosszan, Zalakarost, Nagykanizsát és a horvátországi Kaproncát, illet-
ve Csáktornyát érintõ kerékpáros úthálózatot, valamint kiszolgáló lé-
tesítményeket valósítanak meg közel kétmillió euros költségvetéssel.
A létrejövõ túraútvonal a Termál-Völgy – Kis-Balaton kerékpáros há-
lózathoz kapcsolódva erõsíti a horvát-magyar kerékpáros turizmust.
Zalakaroson a projekt keretében 710 m hoszzú kerékpárút épül, vala-
mint 998 m hosszú meglévõ kerékpárút kerül felújításra. 

A „Karosi Kerékpáros Maraton” e projekt keretében kerül meg-
rendezésre, melyre Tisztelettel meghívjuk Önt. A rendezvényen há-
rom különbözõ távon (15, 34 és 80 km) próbálhatják ki magukat a
vállalkozó kedvûek, Zalakaros illetve a Kis-Balaton térségében.

Az új kerékpárút avatása 11 órakor kezdõdik a régi benzinkútnál. 
Beszédet mond Novák Ferenc polgármester.

11.30-kor indul a „Kis-Balaton kerülõ” kerékpártúra
a Zalakaros–Garabonc–Nagyrada–Zalaszabar–Zalavár, Kis-Balaton-

ház–Kis-Balaton töltése–Balatonmagyaród–Zalakomár–Zalakaros út-
vonalon. Táv: 34 km. Menetidõ kb. 3,5 óra.

A túra során frissítõ pont a Kis-Balaton-háznál lesz, ahol almát,
müzli szeletet illetve ásványvizet kapnak a bringások!

A részvétel ingyenes!!!!
További információk: +36 93 340 421

MEGHÍVÓ!

Tisztelettel és szeretettel invitáljuk 
településünk 62 éven felüli lakóit 

a 2014. október 4-én (szombat), 14 órakor kezdõdõ,

az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
TARTANDÓ IDõSEK NAPJÁRA

Novák Ferenc, polgármester

V. CIVIL NAP 2014 
Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mûvé-

szeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt vegye-
nek részt 2014. szeptember 20-án, szombaton 15.00-tól a park-
erdei pihenõhelyen tartandó hagyományos rendezvényünkön.
(Rossz idõ esetén a helyszín: Tûzoltószertár, Jegenye sor)

További információ: Közösségi Ház 00-36/30-9833-944 vagy sze-
mélyesen Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatt az I. emeleten

Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt!

Novák Ferenc, polgármester


