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Õsszel zárul a Termáltó és Ökopart projekt
Zalakaros Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében
322 millió forint összegû támogatást nyert. Az elsõ közbeszerzési
eljárás során 2014. október 31-én
átadták a vízzáró szigeteléssel ellátott élménytavat, s a munka azóta is tart.
A második közbeszerzési eljárás
részben volt eredményes, így 2015.
február végén az önkormányzat
csak a 21 méter magas óriáscsúszda
toronyra épített 73 méteres Turbó
és 21 méter hosszú Kamikaze csúszdapálya engedélyezési terveinek elkészítésére, felépítésére és üzembe
helyezésére köthetett szerzõdést,
tájékoztatta lapunkat Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester. A csúszdákat augusztus közepén adják át.
– Áprilisban, soron kívül
történt a vízi növények telepítésére vonatkozó szerzõdés megkötése a vízminõség biztosítása érdekében. Ennek a megvalósítási
munkálatai a vízszint folyamatos
növelése mellett jelenleg is folynak – folytatta a beruházás ismertetését. – Mindezekkel párhuzamosan a 2. építési ütem közbeszerzési eljárása a hosszadalmas
engedélyezési eljárást követõen
májusban újra elindításra került,

amelynek részvételi szakaszára 7
pályázó jelentkezett.
A második (befejezõ) közbeszerzési eljárás keretében több
elem megvalósítására kért a város
ajánlatokat. Ezek: fogadó épület

építése; termáltó és ökopart villamosítás (térvilágítás és mesepark
világítás); sétányok építése (burkolás és utcabútorok); labirintus készítése; „fények meditációs tere” építése; mesepark létesítése (felépít-

ményekkel, játszó eszközökkel
együtt); erdei tanösvény (interaktív
ismertetõ táblákkal együtt); parkoló építés; kert építés; felnõttek aktív pihenõparkja.
(Folytatás a 6. oldalon)

Látványterv a város épülõ, új látványosságáról. Járulékos haszna mindenütt lecsapódik…

Tisztújítás a tûzoltóknál
Új elnököt s vezetõséget választott a Zalakarosi Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
Novák Ferencet Szakál Tibor váltotta a vezetõi poszton.
A tisztújításra azért volt szükség, mert az új szabályozás szerint a polgármesteri tisztséggel összeférhetetlen az elnöki poszt. Pontosabban Novák Ferenc maradhatott volna vezetõ, de akkor az egyesület nem indulhatott volna például belügyminisztériumi pályázatokon.
A városvezetõ ezért adta át a 2008 óta általa betöltött tisztséget a közgyûlés
által megválasztott Szakál Tibornak. Ezzel együtt alapszabályt is módosítottak, s
megújult az elnökség, a felügyelõ bizottság élére pedig Káldiné Kopcsándi Szilvia
került, aki eddig is részt vett az egyesület munkájában, õ volt például a civil szervezetnél a zászlóanya.
Szörcsök Szilárd parancsnok is kikerült az elnökségbõl, hivatásos tûzoltó
ugyanis nem lehet vezetõ tisztségviselõ, õ mostantól szakmai vezetõként segíti
az önkéntes egyesület munkáját. Az idén 85 éves ZÖTE tevékenységét egyébként
emlékplakettel ismeri el az önkormányzat a város napján.
(A tisztújító közgyûlésrõl szóló beszámolót az 5. oldalon olvashatják.)

A staféta átadása. A régi és az új elnök
a tisztújítás után.
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Röviden
SZÉTVÁLNAK
Ahogyan arról már korábban döntést hozott a képviselõ-testület, szétválik a
BLOKK. Külön, önálló egységet alkot majd az óvoda és a
bölcsõde, illetve a közösségi
ház és a könyvtár. Ez utóbbihoz megérkezett a szükséges
minisztériumi jóváhagyás, így
elkezdõdhet a folyamat, tájékoztatta lapunkat Novák Ferenc polgármester.
– Nagy volumenû ez az átalakítás, hiszen az óvodaibölcsõdei intézmény mûködteti majd a jövõben a több
száz adagos konyhát is, a
közmûvelõdési önálló intézmény pedig integrálja a
sportudvart, a kertmozit s a
leendõ közösségi helyszínt is.
A minisztériumi dokumentum birtokában fogadhatja el a testület az alapító
okiratokat, s hamarosan pályázatot ír ki az önkormányzat a két vezetõi posztra.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalában – a szociális ellátásokkal
kapcsolatos ügyek hatékonyabb intézése érdekében és az ügyfelek
igényeire figyelemmel – a Foglalkoztatási Osztály (Nagykanizsa, Fõ
u. 24) ügyfélfogadási rendje 2015. május 27. napjától az alábbiak
szerint változik:
Hétfõ: 8.00–16.00, Kedd: 8.00–16.00,
Szerda: 8.00–16.00, Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel,
Péntek: 8.00–13.00
Az Építésügyi és Hatósági Osztály továbbra is
változatlan ügyfélfogadási rend mellett fogadja az ügyfeleket:
Hétfõ: 8.00–12.00; 13.00–16.30
Szerda: 8.00–12.00; 13.00–16.30. Péntek: 8.00–12.00
Felhívjuk Kedves Ügyfeleink figyelmét azonban arra, hogy az Építésügyi és Hatósági Osztály szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézésének nagykanizsai helyszíne, 2015. május 27. napjától ideiglenesen átköltözik a Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály (Nagykanizsa, Platán sor 2) földszinti ügyfélfogadójába.
Köszönjük megértésüket!
dr. Józsa Zsanett sk.
járási hivatalvezetõ

VÁLTOZATLAN RENDELÉSI IDÕ
A háziorvosi ellátás rendelési ideje Zalakaroson a Fõ utca 6.
szám alatt változatlanul: Hétfõ: 12.00–15.30, Szerda: 8.00–11.30,
Péntek: 12.00–15.00.

Terítéken
Tizenkettedik ülését tartotta
május 29-én Zalakaroson a
Magyar-Horvát Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes Bizottság.
A találkozón számos téma szóba
került, a fontosabbak között említendõ a két ország közti még
szorosabb együttmûködés kialakításnak lehetõsége, tekintettel
arra, hogy 2013 óta már Horvátország is tagja az Európai Uniónak.
Az ülés kezdetén a horvát katasztrófavédelmi szervezetet irányító Jadran Periniæ fõigazgató
gratulált dr. Tollár Tibor tûzoltó vezérõrnagynak megbízott katasztrófavédelmi fõigazgatóvá történt
kinevezéséhez. Tollár Tibor ezt követõen a magyar katasztrófavédelmi rendszer felépítésérõl beszélt
horvát partnereinek, külön kiemelve azokat a fejlesztéseket, amelyek
a legutóbbi találkozó óta történtek
az egyes szakterületeken.
Dr. Tóth Ferenc tûzoltó dandártábornok, országos polgári védelmi
fõfelügyelõ a polgári védelmi szak-

LÁMPÁK
Folytatódik a közvilágítás
korszerûsítése Zalakaroson.
A helyhatóság azt tervezi,
hogy saját forrásból, szigetszerûen, energiatakarékos,
napkollektoros világítótesteket helyeznek oda, ahol nincs
közvilágítási hálózat.

KERÉKPÁRÚT
Ismét benyújtotta a város
az Üdülõsor és az Újfalu közötti, 768 méteres kerékpárút építésére vonatkozó pályázatát. Ezt az tette lehetõvé, hogy újra megnyitották
az erre vonatkozó KÖZOPalapot, így a korábban elutasított projektek terveit
megint be lehetett adni. A
testület tavaly júniusban
döntött az építésrõl, majd
felhatalmazta a polgármestert a kerékpárút területéhez
szükséges ingatlanok kisajátítási szerzõdésének aláírására, az ingatlanok megvásárlására. A kivitelezésre a
Szabau–Invest Kft. bruttó
102.756.970 forintos ajánlatát
fogadta el a város. A helyhatóság ezt az összeget a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
száz százalékos támogatásából biztosítja majd.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az üdültetési szezon beköszöntével fontosnak tartjuk Zalakaros város jó hírnevének megõrzését, ezért tisztelettel kérjük a lakosságot ingatlanaik rendbetételére, ápolására, valamint ez irányú
tevékenységeik során helyi zajrendelet betartására.
Zalakaros Város Önkormányzatának a helyi zajés rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló
21/2004. (VI. 11.) rendelete alapján
4. §.
/1/ Zalakaros város közigazgatási területén – a
4.§./2/bek. szerinti gyógyhely területét kivéve –
környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 1–5. számú mellékletében megállapított határértékeknek kell megfelelni.
/2/ A zajvédelmi szempontból fokozottan védett
terület a gyógyhely területe /a szabályozási tervben
megállapított határon belüli terület / mely területen a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
rendelet 1–5. számú mellékletében megállapított
határértékeknél 5 db-el alacsonyabb értékeknek
kell teljesülniük.

vel – a 4§-ban meghatározott szabályok irányadók.
/2/ Robbanómotoros kerti géppel keltett üzemi
zajkeltés
– május 1-tõl szeptember 30-ig terjedõ idõszakban – vasárnap és ünnepnapok kivételével – 7.00
órától 13.00 óráig, 15.00 órától 20.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9.00 órától 12.00 óráig,
– október 1-tõl április 30-ig terjedõ idõszakban
7.00 órától 20.00 óráig
a 4.§. szerinti értékek betartása mellett folytatható, ezen idõszakot meghaladó idõtartamban zajkeltéssel járó tevékenység nem végezhetõ.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy vendégeink, valamint a helyi lakosság komfortérzetének növelése
érdekében a fenti szabályok és idõpontok betartását.

5. §
/1/ Munkavégzéssel kapcsolatos üzemi zajkeltés szabályaira – (2) és (3) bekezdés kivételé-

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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a magyar–horvát katasztrófavédelem
terület munkáját ismertette részletesen. Kiemelte, a polgári védelmi
tevékenység összetett feladatrendszert takar, a hangsúly pedig e
szakterületen belül is a megelõzésen van.
A fõfelügyelõ ismertette horvát
partnereivel a tizenkét pontra kibõvített, az Európai Unió által is elfogadott megújult hazai kockázatelemzési
szempontrendszert,
amelyben Magyarország településeinek fele az egyes és a kettes kockázatelemzési kategóriába került.
Ugyancsak elhangzott, hogy folyamatban van egy katasztrófavédelmi jellegû „védõháló” kialakítása, a
munkába a szervezet hatósági szakterülete is bekapcsolódik.
A dandártábornok beszélt arról
is, hogy az elõzõ tanévben tizennyolcezer középiskolás a katasztró-

favédelemnél teljesítette az érettségihez elõírt közösségi szolgálatát.
Tóth Ferenc a horvát delegáció tagjainak hangsúlyozta, mennyire fontosak Magyarországon az önkéntesek és az önkéntesség a polgári védelem területén. Kiváló példaként
említette a megyei és a járási mentõcsoportok után sorra alakuló települési mentõszervezeteket, amelyek egyre több káresetnél segítik a
hivatásos katasztrófavédelmi szervezet munkáját.
Jadran Periniæ dicsérte a magyar katasztrófavédelmi rendszer
átalakítását, külön is megemlítve a
hatósági jogkörök kibõvítését. Elmondta: Horvátországban kevésbé
centralizáltak ezen jogkörök, mindezek ellenére érdeklõdéssel figyelik
a magyar rendszert, amely az elmúlt évek természeti katasztrófái-

nak elhárításában bizonyítottan
eredményesen mûködött. A horvát
fõigazgató érdeklõdött a kockázatelemzés szempontjai kialakításának
módszertanáról.
Dr. Horváth Jenõ tûzoltó ezredes, országos tûzoltósági fõfelügyelõ-helyettes
Magyarország
mentõ tûzvédelmét mutatta be a
szomszéd ország képviselõinek. Ismertette az elmúlt évek õrsprogramjának eredményeit, amelynek
köszönhetõen sikerült huszonöt
perc alá szorítani a tûzoltók vonulási idejét. Kiemelte az önkéntes
tûzoltó egyesületek anyagi támogatását is: e szervezetek erõsödésével, súlyuk növelésével sikerült még
közelebb vinni a mentõ tûzvédelmi
tevékenységet az ország lakosságához. Az ezredes hangsúlyozta, a

tûzesetek évenkénti csökkenésének hátterében az eredményes
megelõzés és a hatékony mûveletirányítási tevékenység is áll. Huszonöt százalékkal csökkent ugyanis a
szándékosan megtévesztõ jelzések
száma, a szabadtéri tüzekbõl hatvannégy százalékkal volt kevesebb
a megelõzõ idõszakhoz képest, míg
az épületekben keletkezõ tüzek
számát tíz százalékkal sikerült mérsékelni. Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság tevékenységének legfontosabb elemeként említette,
hogy a megelõzésre kihegyezett
szakmai kommunikációval sikerült
csökkenteni a szén-monoxid-mérgezéses esetek számát – erre az
eredményre pedig az Európai Unió
illetékes szervezetétõl is pozitív viszszajelzés érkezett.
–á–

Program egészségfejlesztésre és -megõrzésre
Elfogadta a testület a város idei egészségfejlesztési tervét,
amely komplexen kezeli az orvosi ellátást, a megelõzést s ehhez
kapcsolódva a helyi szabadidõs és sportlehetõségek kiterjesztését.
Benkõné Gulyás Edit képviselõ
a napirendhez kapcsolódó Egészségfejlesztési tervvel kapcsolatos
döntések címû anyaga a következõket tartalmazza: „Zalakaros Város 2001-ben csatlakozott az
Egészséges Városok Magyar Nyelvû Szövetségéhez. A csatlakozáskor vállalt feltételeknek a város
részben eleget tett. Rendelkezik
Egészségképpel és hosszú távú
Egészségfejlesztési tervvel. A koordinátorok részt vettek az évenként 2 alkalommal rendezett koordinátori értekezleten, s az egy
alkalommal szervezett szimpóziumon. Ezeken beszámoltak a városban mûködõ egészségfejlesztési programokról, azok eredményességérõl. „Jó gyakorlatokat”
gyûjtöttek a 18 tagváros tapasztalatai, beszámolói alapján.
2015. június 11-12-én városunkban lesz a következõ koordinátori
értekezlet, ahol a tagvárosok beszámolnak a csatlakozási feltételek
megvalósulásáról, mûködésérõl, a
tagvárosok egészségfejlesztés során tett lépéseirõl. A helyi politikai
támogatás kialakításában, megerõsítésében és fenntartásában tett sikeres lépések tapasztalatának átadása a tagvárosoknak „mint mûködõ jó gyakorlat”.

2. Helyi irányító bizottság megszervezése. Tagjai: Benkõné Gulyás
Edit elnök, koordinátor, dr. BekeMegál Izabella titkár, dr. Heller

gyelemmel kíséri, illetve ha szükséges, koordinálja az egészséges városok helyi programjainak mindennapi munkáját – akár adminisztratív
területen, akár programok szervezésében,
megvalósításában.”
Az idei egészségfejlesztési terv összegzése pedig azt tartalmazza, hogy „az Európai Unió által is az elsõ
pontként kitûzött cél
végrehajtásában, az
egészségfejlesztés, betegségmegelõzés és
az egészséges életmód elõmozdítása érdekében Zalakaros kiemelkedõ szerepet
igyekszik
betölteni
Egészségmegõrzõ és sportprogramoknak se szeri, se száma.
nem csupán a helyi laTöbb, így a Tour de Zalakaros is, nemzetközi hírû.
kosságra összpontosít(Fotó: Vuelta Sportiroda) va, hanem a városba
érkezõ turisták, kikapTeendõk:
Péterné védõnõ, Tarr Lászlóné, a csolódni vágyók is kedvükre válo1. A helyi programiroda felállí- Zalakarosi Civilek Egyesületének el- gathatnak a színes, sokrétû egésztása, táblával való jelzése (nem nöke, Jámbor Tímea stratégiai mar- ségmegõrzõ és egészségfejlesztõ
kell, hogy önálló iroda legyen, sa- ketingvezetõ, Stégli János sport- programok közül. Az önkormányját alkalmazottal). Javaslat: Az iro- szervezõ.
zat feladata elsõsorban tehát az
da a Zalakarosi Közös ÖnkorFeladatai: a bizottság évente egészséges életfeltételek biztosítámányzati Hivatalban legyen, a be- legalább 2 alkalommal tanácskozik, sa és az egészséget befolyásoló téjáratnál tábla jelezze a meglétét. összeállítja az éves egészségfejlesz- nyezõk kedvezõ alakítása, amelyAz iroda ügyiratkezelését Dr. tési tervet, megfogalmazza a célo- nek megvalósítása a cél. Zalakaros
Beke-Megál Izabella, egészség- kat és feladatokat, elkészíti a be- igazi aktív kikapcsolódást kínál az
ügyért felelõs ügyintézõ lássa el, számolót, az egészségfejlesztési egészségükért tenni akaróknak, a
aki egyben az irányító bizottság tervet, valamint a beszámolót a színes programokkal a valódi pihetagja is lenne.
képviselõ-testületnek bemutatja. Fi- nés és feltöltõdés garantált.” P. Á.
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Az allergén gyomnövények elleni
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény, valamint Zalakaros
Város Önkormányzat Képviselõtestületének a helyi környezet
védelmérõl és a közterületek
tisztántartásáról szóló 19/2014.
(VI. 21.) számú rendelete is rendelkezik az allergén gyomnövények, valamint a parlagfû elleni
védekezés kötelezettségérõl.
Magyarországon a leggyakoribb
és legagresszívebb allergén gyomnövény a PARLAGFÛ, amelynek
pollenje káros hatással van az emberi szervezetre, ezért azt még virágzás elõtt el kell pusztítani, azonban nem szabad megfeledkeznünk
az egyéb allergén gyomnövényekrõl sem!
A PARLAGFÛ: A fészkesvirágzatúak családjába tartozó, 20-200 cm
magas, orsógyökerû, felálló szárú,

ZÖLDHULLADÉK
ELHELYEZÉSE
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a keletkezõ zöldhulladékot a volt
TSZ major területén (Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen kialakított zöldhulladék tárolására szolgáló, kerítéssel körbezárt területen lehet elhelyezni.
A zöldhulladék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás az ideiglenes
tároló hely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz hétfõtõl szombatig 8 és 16 óra között.
A zöldhulladékot külön
válogatva lágyszárú és fás
szárúként kell betárolni,
ezért kérjük a lakosságot,
hogy már a gyûjtéskor külön
kezeljék, így nem okoz gondot a helyszínen történõ
szétválogatás.
Természetesen, aki ezzel a
megoldással nem szeretne
élni, az a kiskertjében keletkezõ zöldhulladékot továbbra is a saját kertjében komposztálhatja, így a kerti tápanyag visszapótlásának a lehetõ legbarátságosabb, környezetbarát megoldását választja.

VÉDEKEZÉSRÕL

rendszerint dúsan elágazó, terebélyes gyomnövény. Szára szõrös,
tompán négyélû. Levelei egy-kétszeresen szárnyaltan szeldeltek, bemetszettek, fonákuk és a levélnyél
pelyhesen szõrözött. A porzós és
termõs virágok külön fészkekben
nyílnak. Az allergiát okozó nagymennyiségû pollen a hajtások csúcsán kifejlõdõ porzós virágzatokban képzõdik. Sûrû állományban
csaknem kizárólag porzós virágok
képzõdnek, míg ritkább térállásban, tápanyagban gazdag talajon a
termõs virágok száma a nagyobb.
A termõs fészkek a felsõ lomblevelek hónaljában, a porzós virágzatok
alatt találhatók, rendszerint egyvirágúak, ülõk.
ÜRÖM: Hazánkban õshonos
nemzetség. Utakon, töltéseken,
gyomállományokban gyakori, de
megtalálható erdõszéleken, cserjésekben is. A fészekvirágzatúak családjába tartozik, legismertebb tagja a fekete üröm. Virágai kétivarúak, színük sárga vagy pirosas barna, a fészekvirágzatok kicsik, tojásdad alakúak, bugavirágzatot alkot-

nak. Kaszálás után nem képes további virágzásra, de virágzási ideje
hosszú: júliustól októberig tart.
Termése: kaszat. Nagyon erõsen
allergén.
A fekete üröm gyógynövényként teája kiváló étvágyjavító,
görcsoldó, idegerõsítõ hatású, addig a fekete üröm pollenje az
egyik legerõsebb allergén: nagyon
sok, intenzíven allergizáló pollent
enged szabadon augusztus elejétõl, egészen október közepéig.
PÁZSITFÛFÉLÉK: Virágzási idõszakuk – a számos fajnak megfelelõen – hosszú ideig elhúzódik: áprilistól egészen októberig. Virágzatuk nagyon változatos – de a családra jellemzõ elemi részvirágzat
(füzérke vagy kalászka) egységesen jellemzi õket. Jellegzetesen
hosszú szálúak a porzók, a növények szélbeporzásúak, virágporszemeik nagy tömegben termelõdnek. Termésük szemtermés. A
nagyon erõs allergének közé tartoznak. Ide tartoznak a réti perje,
angol perje és a mezõgazdasági
szempontból fontos haszonnövényeink legtöbbje (búza, árpa, rozs,
zab, kukorica) is.
LÓROM: Hazánkban nagy fajszámmal elõforduló nemzetség, a
keserûfûfélék családjába tartoz-

nak. Virágaik lehetnek kétivarúak
vagy egyivarú, kétlakiak is, aprók.
Májustól augusztusig virágoznak.
A virágtakaró lepellevelek zöldes
vagy pirosas szinûek. A bibe ecsetszerû. Erõs allergének közé tartozik.
ÚTIFÛ: A nemzetség az útifûfélék családjának egyetlen hazai
nemzetsége. Több fajuk él, változatos élõhelyeken, csaknem mindenütt elõfordulnak. Májustól októberig virágoznak, virágaik kétivarúak, jelentéktelenek, tömött
füzérvirágzatot alkotnak. Kupakkal nyíló toktermésük van. Ide tar-

toznak nagy útifû, lándzsás útifû,
réti útifû.
LIBATOPFÉLÉK: Fajokban gazdag, haszon- és gyomnövényeket
egyaránt magába foglaló család.

Egyszerû, zöldes színû virágaik júniustól októberig nyílnak, lehetnek
egyivarú, kétlakiak, vagy kétivarúak
is. Termésük egymagvú, fel nem
nyíló tok.
CSALÁNFÉLÉK: Májustól szeptemberig virágoznak. A virágporszemek a levegõben általában nem
tömeges, de hosszantartó virágzásuk miatt erõs az allergenitásuk. A
csalán fontos gyógynövény is, ezért
nem az irtása, hanem a kerülése javasolt.
Tisztelettel kérjük Önöket,
hogy embertársaik, illetve saját
egészségük védelme érdekében az
ingatlanaik allergén és egyéb
gyomnövényektõl történõ mentesítését gyomlálással, kaszálással,
vagy vegyi védekezéssel végezzék.
Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Összecsaptak a polgármesterek
HÉVÍZ POLGÁRMESTERE MATTOT ADOTT ZALAKAROS POLGÁRMESTERÉNEK
Papp Gábor (Hévíz) és Novák
Ferenc (Zalakaros) szerencsére
csak a Zalakarosi Fürdõn, a
Zalakarosi Nemzetközi Sakkverseny keretében megrendezett
élõsakk bemutatón voltak ellenfelei egymásnak, a valóságban a
két fürdõváros szövetségesének
tekinti a másikat.
Ezt a városok elsõ emberei a barátságos játszma végén hangsúlyozták is, hozzátéve: a jövõben a
szövetséget még szorosabbra kívánják fûzni, hiszen Hévíz azon törekvésében, mely szerint Közép-Európa egészségturisztikai központjává szeretne válni, nélkülözhetetlen
Zalakaros és a balatoni térség összefogása. Jó eredmény ugyanis
csak úgy érhetõ el, ha mindenki a

saját turisztikai erõsségét „adja”.
Papp Gábor és Novák Ferenc sakk
játszmáját egyébként a nagykanizsai

Versenyeredmények
Péterfy Sándor tiszteletére
rendezett megyei tanulmányi
verseny, Nagykanizsa
Angol nyelv: 1. helyezett: Bagó
Laura – 7. osztály, 3. helyezett:
Horváth Tamara – 8. osztály. Felkészítõ tanár: Baloghné Lengyel
Éva.
Német nyelv: 2. helyezett: Németh Tamás – 8. osztály. Felkészítõ tanár: Várnagy Szabolcsné.

XIII. Területi Négykezes
Verseny
Nagykanizsa, 2015. május 18.
A zongoratanszak eredményei –
Arany fokozat: Császár Dominik –
Szabó Benjámin Tamás. Bronz fokozat: Eisenschreiber Anna –
Tóth Petra, Horváth Sára – Biczó
Laura, Elekes Barna – Elekes Boglárka. Felkészítõ tanár: Kmecs Teodóra.

Német nyelvû megyei
országismereti verseny
a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc
Gimnázium és a Zala Megyei
Pedagógiai Intézet
szervezésében
4. helyezett: Csöndör Kamilla és
Matyovszky Márton – 7. osztály.
10. helyezett: Gál Gergely és Koma Bence László – 7. osztály.
Felkészítõ tanár: Várnagy Szabolcsné.

Litterátum Tesztverseny
Országos Döntõ, Angol nyelv
2015. május 23.
21. helyezett: Bagó Laura 7. osztály. Felkészítõ tanár: Baloghné
Lengyel Éva.

A Galamboki Általános Iskola
által rendezett matematika
verseny, 2015. május 28.
Nagy Julianna 2. osztály – 3. helyezés. Felkészítõ: Szabadicsné
Madaras Katalin.
Szabó Benjámin Tamás 3. osztály
– 3. helyezés. Felkészítõ: Szirtes
Zita.
Balogh Levente 4. osztály – 2. helyezés. Felkészítõ: Kovács Zoltánné.

Kézilabda
1. III. kcs. megyei VI. hely (Keszthely, III. 30.) – Ács Linett, Bogdán
Réka, Horváth Emma, Horváth
Hilda, Sair Sophia, Bali Antónia,
Császár Eszter, Elekes Boglárka,
Horváth Hanna, Horváth Hanna
Olívia, Kiss Regina, Rácz Kinga.
2. Kisiskolák megyei kézilabda VVI. hely (Nagykanizsa, 05. 21.) –
Egry Miléna, Horváth Tamara, Kovács Luca, Lukácsi Renáta, Darnai
Réka, Hárs Julianna, Horváth Petra, Bali Antónia, Horváth Hanna,
Horváth Hanna Olívia, Horváth
Hilda, Szabó Kata
Felkészítõ tanár: Kovács Tamás.

Kõrösi-iskola diákjai segítették, hiszen
a polgármesterek lépéseit a sakkfiguráknak beöltözött diákok játszották el.

MEGHÍVÓ
A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola nevelõtestülete és tanulói nevében tisztelettel
meghívjuk
iskolánkba
2015. június 19-én ( pénteken) 17 órakor a ballagási és tanévzáró ünnepélyre.

Közgyûlés
után...
Éves közgyûlését tartotta
a közelmúltban a Zalakarosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
A gyûlésen az egyesület
elnöke, Novák Ferenc és az
egyesület
parancsnoka,
Szörcsök Szilárd beszámolt
az elmúlt évben végzett
munkáról, valamint Giber
Zoltánné ismertette az
egyesület tavalyi gazdálkodását.
A parancsnok kiemelte:
2014-ben a szervezet 700
ezer forint támogatást nyert
pályázati úton, valamint az
önkormányzat civileket támogató pályázati alapjából
200 ezer forintot, mely összegeket eszközvásárlásra
fordították. Pályázati források elnyerésére ez évben is
nyílik lehetõség; a katasztrófavédelem által kiírt pályázaton 900 ezer forintnyi forrásra lehet igényt benyújtani. Amennyiben az egyesület
a támogatást elnyeri, a
pénzt újabb eszközvásárlásra kívánja fordítani. A tûzoltók erre az évre is gazdálkodhatnak 200 ezer forintos
önkormányzati támogatással, ezt a pénzt mûszaki vizsgáztatásra és biztosításra kívánják felhasználni – hangzott el.
A törvényi módosítások
miatt új egyesületi elnök
megválasztására is sor került az ülésen Szakál Tibor
személyében.

Kirándulással zárták a félévet
MOZGALMAS HETEK AZ EZÜST KLUBNÁL
Hamarosan lezárja elsõ féléves
mûködését az Ezüst Klub. A tagok
az elmúlt hónapokban nem szûkölködtek programokban.
Április elején Hunyadi Mátyásra
emlékeztek, majd felelevenítették
a húsvéti hagyományokat, locsolóverseket, és nem maradt el a húsvéti sonka fogyasztása sem. A klubtagok megünnepelték a Költészet
Napját, melyen saját költésû verseket, irodalmi mûveket adtak elõ és
megzenésített verseket énekeltek,
hallgattak.
A Nõi Kar meghívására együtt

énekeltek a kórus 15. születésnapján, s a mozgalmas április gyógyfürdõ látogatással zárult.
Május elején egészségmegõrzõ
program keretében Kercsmarics
Ibolya elõadását hallgatták meg,
aktívan vettek részt a civil napon, s
az elsõ félév méltó zárásaként
keszthelyi kiránduláson és balatoni
sétahajózáson vettek részt.
Nyáron a klub szünetel, ám a Szilágyi Cukrászdában találkozhatnak
egymással a tagok: június 10., 24., július
8., 22., augusztus 5. és 19., valamint
szeptember 2. a „randevúk” idõpontja.
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Egészséghét az iskolában
A hagyományokhoz híven idén is megrendezte egészséghetét a Móra-iskola. A május 18-án kezdõdõ programsorozat minden napja az egészség, a sport, a kiegyensúlyozott étkezés témája köré szervezõdött.
A diákönkormányzat sportfelelõsei, Koma Bence és Balogh Levente minden nap a nagyszünetben
zenés tornát tartott a diákoknak.
Egészséges életmóddal kapcsolatos

lány és fiú kézilabdacsapatok, valamint a 3-4. osztályos fiú focicsapatok
mérkõzéseire szurkolhattak a diákok.
A hét során a felsõsök ízletes, egészséges salátákat készítettek az iskola

Országos döntõben
a triatlonisták
totó készült külön az alsós, külön a
felsõs tanulóknak, amelyet az aulában kiállított anyagok alapján tudtak megoldani.
A helyes tisztálkodásról és a fogápolásról beszélgetett a gyerekekkel
dr. Heller Péterné védõnõ; a felsõs

tankonyhájában, amelyeket zsûri értékelt, s több alkotás érkezett a zöldségszobrászati felhívásra is.
Az egészséghét utolsó napján az
alsós osztályok készítettek gyümölcssalátát, amelyet közösen el is
fogyasztottak.

Országos döntõbe jutottak a
Móra-iskola triatlonosai.
A Balatonbogláron megrendezett régiós versenyen minden
karosi csapat továbbjutott, bár a
versenyt a kedvezõtlen esõs idõjárás is erõsen nehezítette.
B kategóriában I. korcsoport fiúk: Büki Iván, Horváth Benjámin,
Hadi Kristóf, I. korcsoport leány:
Deutsch Réka, Eisenschreiber Anna,
Strobl Anna. II. korcsoport fiú:
Novák Lázár Ernõ (õ egyéniben is a

legjobb eredményt, 2. helyezést ért
el), Novák Máté Ákos, Balogh Levente. III. korcsoport fiú: Marton
Bálint, Nagy Marcell, Strobl Áron.
A triatlonosok valamennyien a
Karos Sprint Úszóklub tagjai, felkészítõjük Stégli János. A gyerekek
június 14-én Szegeden bizonyíthatnak újra az országos döntõn. Minden kitartó és elszánt sportolónak
gratulálunk, a szülõket pedig köszönet illeti a felkészüléshez és utazáshoz nyújtott támogatásért!

Termáltó és Ökopart
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Termáltó és Ökopart teljes projekt várhatóan 2015. november 30ával zárul. A tervezett élménypark célja, hogy a város turisztikai kínálata egy fontos elemmel bõvüljön, szögezte le Czirákiné Pakulár Judit.
– Zalakaros a vizek városa, így a 14 ezer négyzetméteres tó vízfelülete a szigettel, móló és ívhíddal, a kis-balatoni növénytársulások betelepítésével már önmagában is látványosság. A tó határos
a fürdõvel, de a város Dísz tere felõl is bárki megközelítheti, körbejárhatja szabadon. A környezetében megépülõ létesítmények,
élményelemek, kertészeti kialakítás egy átgondolt koncepcióra
épül, ami minden korosztály számára programot biztosít. A park és
a fürdõ határán épülõ gasztronómiai létesítmény két irányba fog
üzemelni: a fürdõ vendégeit és a Termáltó és Ökopart látogatóit
egyaránt szolgálja majd. A vízfelület felett egy móló is készül, ahol
kellemes környezetben lehet nézelõdni, fogyasztani. A kamikaze
csúszda elemei az országban egyedülállók - a méreteit tekintve, s
kifejezetten a bátrak számára készül.
A park közvetlen árbevételt, gazdasági hasznot nem hoz, de ha a
városban tartózkodó vendégek újabb élményekkel gazdagodnak, annak járulékos haszna mindenütt lecsapódik. A tervezett Gyógyhelyi
központ fejlesztéssel a Termáltó és Ökopart is tovább fejleszthetõ,
például vízi színpaddal, vízi játszó élmény elemekkel vagy éppen korcsolyapályával.
P. Á.
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Városunk is bekapcsolódott a
Nemzeti Bor Maraton programjaiba, melynek kiemelt célja hazánk
borvidékeinek megismertetése
és jelképes összekötése a futás
által. A 11 napos futás másik célja, hogy megdöntsék a „Leghoszszabb Maraton Váltó Világrekordját”, amelyre minden érintett város és település delegálhatott versenyzõket.
Zalakaros két futót delegált:
Léránt Brigitta és Antal Anita, a
Zalakarosi Futrinkák tagjai a
Balatonkeresztúr-Zalakaros táv futását vállalták fel a bor maratonon.
A futókat a 36 kilométeres táv
teljesítésének utolsó kilométerein
sporttársaik, a Futrinkák várták, valamint a Stégli János sportszervezõ
irányításával régiós triatlon versenyre készülõ iskolások, akik a futók
családtagjaival kiegészülve futva, illetve kerékpárral csatlakoztak a
versenyzõkhöz
ZalakarosBehiákpusztánál.
A futókat a célállomáson, a
Gyógyfürdõ téren Novák Ferenc
polgármester köszöntötte. Mint
mondta: példa értékû, hogy
Zalakaros, melyet az egészség városának is tartanak, nem csupán
szavakkal, de tettekkel is bizonyít-

Nemzeti Bor Maraton
ZALAKAROS FUTÓI IS RÉSZT VETTEK A REKORDKÍSÉRLETBEN

A célba érkezõ futókat – Léránt Brigittát (balról) és Antal Anitát
(jobbról) Novák Ferenc polgármester köszöntötte.
ja, hogy az itt élõk sokat tesznek
egészségük, fittségük érdekében.
Kiemelkedõ példát adnak ebben a
Zalakarosi Futrinkák, akik felnõtt
fejjel, munka, család mellett is ta-

lálnak idõt az aktív sportolásra és
viszik Zalakaros jó hírét a régióban.
Novák Ferenc azt is elmondta: a
rendezvény különös „találkozóhe-

Ismét bizonyítottak a Futrinkák

Az elmúlt év sikerén és hihetetlen hangulatán felbuzdulva
idén két nyolc fõs csapattal vágtak neki a Zalakarosi Futrinkák az
Ultrabalatonnak.
A két napos Balaton-kerülõ futáson ezúttal 220 kilométeres távot
kellett teljesíteni, a futók éjjel is váltották egymást.
A Zalakarosi Futrinkák Oda és
Zalakarosi Futrinkák Vissza futói remekül megállták helyüket, az öszszesítésben mindkét amatõr futócsapat a középmezõnyben végzett.
A fizikailag többszörösen is megterhelõ UB utáni célba érés örömte-

li pillanatai azonban mindenért kárpótolták a versenyzõket: a forróság, a hajnali szakadó esõ, az em-

bert próbáló dombok, az alvás nélkül töltött két nap minden nehézségét ellensúlyozta, sõt felül is írta

lye” több eseménynek is, hiszen illeszkedik a város pünkösdi programjaiba, valamint az ez idõre meghirdetett Zalai borvidéki versenyhez, melynek eredményhirdetését a
befutó utánra idõzítették a szervezõk.
A Magyar Borászok Ünnepéhez
kötõdõ versenyre egyébként
Zalaszentgrót, Keszthely, Leni,
Becsehely térségébõl is neveztek
borokkal, a Bezerics Kereskedõház
Kft., valamint Dóka Éva Pincészete
ért el kiemelkedõ eredményeket,
környékünkrõl a Cezar Winery Kft.
hozta a tõle már megszokott formát, hiszen arany minõsítéssel zárták a versenyt borai.
A futók sajnos ezeket a borokat
nem kóstolhatták meg, hiszen a
bor maraton folytatódott, a karosiakat kanizsai futók váltották, rajtjukat a polgármester vezényelte le, s
a kanizsaiakat a karosi triatlonisták
néhány kilométeren át futva tovább is kísérték.

a csapattagok folyamatos szurkolása, a kiváló UB-hangulat, a befutó
percei, és az érem, amelyrõl elmondhatják: ilyet biztos nem õrizgethet otthon bárki!
A csapatok tagjai: Zalakarosi Futrinkák Oda: Szabadicsné Madaras
Katalin (a zalakarosiak közül a legkiemelkedõbb szakasz eredményeket õ érte el), Léránt Brigitta, Hegyi
Mónika, Vörös Bernadett, TóthGáborné Sas Anikó, Angyalosi Lilla,
Angyalosi Dániel, Szécsényi Szabolcs. Zalakarosi Futrinkák Vissza:
Antal Anita, Eigner Barbara, Eigner
Tibor, Eignerné Simon Andrea (tartalék), Józsa Zsanett, Józsa Attila,
Halász Máté, Deutsch Szabolcs,
Szabadics Attila. A csapat utazásában és kíséretében felbecsülhetetlen segítséget nyújtott Kovács Zoltán.

Júniusi sportprogramok
Június 6.: „Sportolj és Nyerj!!!” – Országúti kerékpártúra (Zalakaros – Kis-Balaton)
Június 10.: „Sportolj és nyerj”!!! díjátadó (Iskola)
Június 20.: Nyári Városi Amatõr teniszverseny – Sportcentrum (Zalakaros és Térsége SE)
Június 21.: Tour de Zalakaros (Zalakaros, Gyógyfürdõ tér)
Június 28.: Vasárnapi bringázás a Kis-Balaton körül (34 km.) (Zalakaros – Kis-Balaton)
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VITÁS KÉRDÉSEK ÉPÍTÉSÜGYBEN?
KÉSEDELMES FIZETÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS VISSZATARTÁSA?
Kerülje el a hosszadalmas peres eljárást
és a körbetartozások csapdáját!

Vegye igénybe a Teljesítésigazolási
Szakértõi Szerv eljárását!
A megrendelõ, tervezõ, kivitelezõ vagy
az alvállalkozó kérelmére kiadott szakvélemény már
a bíróság elkerülésével is megoldhatja a problémát.
További információk: Tel: 92/550-514
Email: info@mkik-tszsz.hu – Honlap: www.zmkik.hu

NOSZTALGIA HÉTVÉGE
2015. JÚLIUS 3–4. (HELYSZÍN: GYÓGYFÜRDÕ TÉR)
JÚLIUS 3. (PÉNTEK) – 16.00–23.00: Kézmûves vásár. 19.00: Phantom Akusztik koncert. 20.00–24.00: Retro Disco Dj. Shepherd-el.
JÚLIUS 4. (SZOMBAT) – 16.00–23.00: Kézmûves vásár. 19.00–
20.30: Retro Disco Dj. Gágá-val. 20.30: Sipos F. Tamás mûsora. 21.00–
24.00: Retro Disco Dj. Gágá-val.
A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdõ téren pénteken és szombaton kirakodóvásár, kézmûvesek bemutatói és borházak várják a Vendégeket! A szervezõk a programváltoztatás jogát fenntartják!

PROGRAMME/PROGRAMOK
19–21. Juni: Tour De Zalakaros – Radrennen (info: www.tourdekaros.hu)
28. Juni: Fahrradtour rund um den Kis-Balaton (34 km.) – Zalakaros-KisBalaton (info: +36 30 546 9564)
04. Juli: „Das Heilbad ist 50 Jahre alt” Jubiläum – Damen Strandfussball
Pokal (info: Bad Zalakaros + 36 93 340 420)
4–5. Juli: Strandfussball Wettbewerb (info: + 36 30 560 3476)
5. Juli: „Das Heilbad ist 50 Jahre alt” Jubiläum – Herren Strandfussball
Pokal (info: Bad Zalakaros + 36 93 340 420)
Június 19–21.: Tour de Zalakaros kerékpárverseny
Június 28.: Vasárnapi bringázás a Kis-Balaton körül (34 km.)
Július 4.: „50 éves a Gyógyfürdõ” Jubileumi Nõi Strandlabdarúgó Kupa
Július 4–5.: Zalakarosi strandfoci torna
július 5.: „50 éves a Gyógyfürdõ” Jubileumi Férfi Strandlabdarúgó Kupa
Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Péter Árpád  Telefon: 30/3980-045  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

