
Átadták a balatoni körzet ki-
emelt turisztikai fejlesztéseként
létesített termáltó és ökopart
projektet. 

Az ünnepélyes projektzáró ese-
ményre a Hotel Karos Spaban ke-
rült sor, az eseményen részt vett
Manninger Jenõ országgyûlési kép-
viselõ, megyei fejlesztési biztos és
Bene Csaba, a megyei közgyûlés al-
elnöke.

Manninger Jenõ rámutatott: az
elkészült beruházás megyei és regi-
onális szinten is kiemelkedõ jelen-
tõségû, a korábbi európai uniós fej-
lesztési ciklus pályázataként, a nyu-
gat-dunántúli regionális operatív
program keretébõl valósulhatott
meg.

A beruházás indításáról 2012-
ben született döntés, a balatoni ki-
emelt turisztikai célokra fordítható
3,2 milliárd forintos keretbõl való-
sulhatott meg. A képviselõ jelezte:
jelen uniós fejlesztési ciklusban is

komoly támogatást nyerhetnek el a
turisztikából élõ települések. Ezek
fejlesztése igen fontos, hiszen a
versenyképesség növelése esetük-
ben is elengedhetetlen.  Bene Csa-
ba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnö-
ke a létesítmény komplexitását
emelte ki: turisztikai, közlekedési és
gasztronómiai területek kapcsolód-
nak össze, hiszen a tó és az arra épü-
lõ élményelemek, a tó mellett húzó-
dó kerékpárút, valamint a szintén a
tó mellett létesített vendéglátó egy-
ség remekül kapcsolódik egymás-
hoz, illetve egészíti ki egymást.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A VERSENYKÉPESSÉG ELENGEDHETETLEN A TURIZMUSBAN IS

Átadták a termáltó és ökopart projektet

Új közösségi tér a civileknek

Birtokba vehették a város
civil szervezetei az egykori fog-
orvosi lakást, melyet az önkor-
mányzat a közelmúltban újít-
tatott fel. A nyolcvan fõ befo-
gadására alkalmas helyiséget
közel 20 millió forintból újíttat-
ta fel a város, az épületben el-
sõsorban a Dalárda-Vegyeskar
és az Ezüst Klub összejövetele-
it tartják, a mûvészeti együtte-
sek próbáinak helyszíne to-
vábbra is a fürdõ nyári bejára-
ta feletti közösségi tér marad.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Ünnepélyes átadás Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester,
Gönczöl György, a Dalárda-Vegyeskar vezetõje és Tóthné
Krémer Mária, az Ezüst Klub vezetõje jelenlétében.

BENÉPESÜLHET A VOLT 

FOGORVOSI LAKÁS

Az újonnan létesült tavat már körbe is sétálhatjuk.

Novák Ferenc, Manninger Jenõ,
Czirákiné Pakulár Judit, Bene
Csaba és Klie Zoltán a projekt
részleteivel ismerkednek.
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Testületi döntésekKÖZMEGHALLGATÁS
Novemberi soros ülését

követõ idõpontban tartott
közmeghallgatást a képvise-
lõ-testület.

Az esti idõpont ellenére
sem sokan éltek a fórum le-
hetõségével, mindössze
egyetlen helyi lakos jelent
meg a városházán meghir-
detett közmeghallgatáson.

Sziveri Jánosné a gyógy-
fürdõ szolgáltatásaival kap-
csolatban fogalmazott meg
kritikai észrevételeket.

Véleménye szerint a gyógy-
szolgáltatások drágák,  a
gyógyvizes medencébõl
meglátása szerint hiányoz-
nak a masszázs- és egyéb
attrakciós elemek. Úgy fo-
galmazott: Zalakaros túlsá-
gosan elment a gyermekes -
családos irányba és a gyógy
jelleg nem kap megfelelõ
hangsúlyt. Ezen kívül az is-
kola környékén javasolta ki-
látó tábla kihelyezését.

Novák Ferenc polgármes-
ter válaszában elmondta: a
fürdõvel kapcsolatos észre-
vételek továbbítja a létesít-
mény igazgatója felé, a táb-
la kihelyezésének lehetõsé-
gét a hivatal vizsgálni fogja.

TÁJÉKOZTATÓ

Településünkön 2015. no-
vember 1-jével megkezdte
mûködését a Településgond-
noksági Csoport, mely csopor-
tot a tisztelt lakosság a város
közterületein észlelt problé-
mákkal keresheti fel.

A településgondnokok:
Horváth József, Lõrincz Sándor,
Szakál Tibor

A településgondnokok el-
érhetõk az alábbi idõpontok-
ban és telefonszámon:

Telefonszám: 06-30-619-
5053 (munkaidõ alatt)

Fõszezonban: május 1-jétõl
szeptember 30-ig

hétfõtõl vasárnapig: 
9 órától 18 óráig

Október 1-jétõl-április 30-ig
hétfõtõl szombatig: 
8 órától  16.20 óráig

Számos napirendet tárgyalt
novemberi soros ülésén a képvi-
selõ-testület, az alábbiakban a
legfontosabbakat foglaljuk ösz-
sze:

2016. ÉVI DÍJ- 
ÉS ÁRMEGÁLLAPÍTÁSOK

A díjakat illetõen néhány eset-
ben került sort módosításra, így a
gyermekvédelem helyi rendszeré-
rõl szóló rendelet esetében. Itt a
képviselõ-testület úgy határozott,
hogy azokra a hónapokra, amikor
a gyermek a bölcsõdébõl 10 napot
meghaladóan orvosi igazolás nél-
kül hiányzik, a gondozási díj fize-
tésére kötelezettnek a megállapít-
ható legmagasabb összegû gon-
dozási díjat kell fizetnie. Ennek a
módosításnak oka, hogy a fenn-
tartó a 10 napot meghaladó hi-
ányzás miatt havonta több mint
45.000 forint normatívától esik el,
mely az intézmény mûködtetését
veszélyezteti. A szociális étkezte-
tés személyi térítési díja 2016. ja-
nuár 1-tõl a 490 Ft/adag + 85 Ft
szállítás/alkalom, mely 2 %-os
emelést jelent. A további díjak
esetében azok a 2015. évi összeg-
gel megegyezõek.

MÓDOSÍTOTT 
RENDEZÉSI TERV 

A testület a jelenlegi rendezési
terv módosítását rendelte el, ezzel
lehetõvé válik a Gránit Gyógyfürdõ
beépíthetõ területének fejlesztése,
növelése, a gyógyfürdõn telephely
kialakításra építési övezet létreho-
zása, valamint a Karos-Park Kft. és
az önkormányzat számára közös
telephely kialakítása.

VÁLTOZNAK A LAKÁSCÉLÚ 
TÁMOGATÁS HELYI FELTÉTELEI

Módosította a testület a lakás-
célú támogatásokról szóló rende-
letét. A jövõben a támogatottnak
hitelt érdemlõen kell bizonyítania
lakásvásárlás esetén, hogy a támo-
gatás összegét átutalta az eladó
részére, valamint lakásépítés, la-
kásbõvítés, önálló lakássá alakítás
esetén be kell mutatni a lakás
használatba vételének tudomásul-
vételét igazoló hatósági bizonyít-
ványt; ezen felül a lakáscélú támo-
gatás folyósításától számított 4
éven belül, a támogatásban része-
sülõ nevére kiállított számlákkal
kell elszámolnia.

BEHIÁKI TELEPHELY

A képviselõ-testület döntése
alapján fejlesztési célú pénzeszközt
biztosít az önkormányzat a 2015.
évi költségvetés közmûtervek elké-
szítésére nevesített fejlesztési célú
céltartalék terhére a Karos Park
Kft. részére, mely a Karos-Park Kft.
és az önkormányzat közös telep-
hely megvalósítási tanulmányterv
elkészítésére fordítható.

JÁTSZÓTEREK 
ÁLLAPOTÁRÓL JELENTÉS

A képviselõ-testület felkérte a
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõjét,
hogy a Kertmozi melletti, a teme-
tõvel szembeni (Liget utcai), a Hõ-
sök terénél lévõ játszótéri eszközö-
ket azonnali hatállyal bontsa el, mi-
vel azok a hatályos jogszabályi ren-
delkezéseknek nem felelnek meg..
A Hõsök terén a játszótér helyén
parkosítás valósul meg, a temetõ-
vel szembeni játszótér helyén pe-
dig az elbontást követõen családi
pihenõ kap helyet. A Kertmozi
melletti játszóteret újjáépítik. 

INTÉZMÉNYVEZETÕI KINEVEZÉS

A testület a „Zalakarosi Közös-
ségi Ház és Könyvtár igazgatói ál-
lásának betöltésére kiírt pályázat
elbírálása” tárgyában a szakmai
bizottság véleményének figyelem-
be vételével 2015. december 1-tõl
2020. november 30-ig, 5 év hatá-
rozott idõre, magasabb vezetõ
megbízást adott Sinkovics Norbert
részére, a Zalakarosi Közösségi
Ház és Könyvtár igazgatói – ma-
gasabb vezetõi - feladatának ellá-
tására. 

FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAK

A Bursa Hungarica Ösztöndíjak-
ra 9 érvényes pályázat érkezett be
a megadott határidõn belül. A ki-
lenc pályázó mindegyike számára a
képviselõ-testület a szabályzatnak
megfelelõen 2016. évre, két tanul-
mányi félévre, 10 hónapra 5000
Ft/hónap támogatást állapított
meg.

ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ
VERSENY

A testület egyetértett azzal,
hogy 2015. évben is kiírja az adven-
ti környezetszépítõ versenyt a tele-

pülésen. A város díszítésének fi-
gyelemmel kísérésére, a verseny ki-
írásában és elbírálásában való köz-
remûködésre ad hoc bizottságot
hozott létre. A versenyben maxi-
mum 6 díjat adnak ki, melyek
egyenként 15 ezer Ft/fõ összegû ju-
talmat jelentenek. A nyertesek a
2016. februári lakossági fórumon
vehetik át a jutalmakat.

TELEPÜLÉSI HONLAP 
KÉSZÍTÉSÉRE AJÁNLATI 

FELHÍVÁS KIBOCSÁTÁSA  

A képviselõ-testület kezdemé-
nyezte a települési honlap megújí-
tását, így Zalakaros város honlapjá-
nak (www.zalakaros.hu) teljes szer-
kezeti, tartalmi és megjelenési
(dizájn) fejlesztésének kivitelezésé-
re és karbantartására vonatkozó
ajánlati felhívást bocsátanak ki.  .  

A BELSÕ FELTÁRÓ UTAK 
PROBLÉMÁI

A képviselõ-testület az úttal
nem rendelkezõ ingatlanok, illetve
közúti kapcsolattal nem rendelke-
zõ útszakaszok rendezése érdeké-
ben belterületen a rendezési terv
szerinti utak kialakításához szüksé-
ges útterületek lejegyzését, kisajá-
títását abban az esetben kezdemé-
nyezi, amennyiben az érdekelt in-
gatlantulajdonosok településren-
dezési szerzõdés keretében átvál-
lalják annak teljes költségeit.  A
döntésrõl az érintett ingatlantulaj-
donosokat értesítik.

INDULHAT AZ EGÉSZSÉGHÁZ
TERVEZÉS

A képviselõ-testület a Zalakaros
Város Önkormányzata ajánlatkérõ
által lefolytatott, a „Új egészség-
ház építési engedélyezési terveinek
elkészítése” tárgyú, hirdetmény
közzététele nélküli eredményes
közbeszerzési eljárásban a Stílus
Kft. (8800 Nagykanizsa, Kossuth
tér 2.) ajánlattevõ ajánlatát érvé-
nyessé nyilvánította és elfogadta.

BÉRBE ADJÁK 
A TÉRKÕGYÁRTÓ GÉPET

A testület elfogadta, hogy a
2016. márciusában induló közfog-
lalkoztatási program keretén belül
a Zala Megyei Rendõrkapitányság
részére az önkormányzat tulajdo-
nát képezõ térkõgyártó gépet
használatra bérbe adja. 
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ELISMERÉS AZ ELESETTEKKEL FOGLALKOZÓKNAK

Idén is szervezett üzemláto-
gatást a pályaválasztás elõtt ál-
ló diákok részére a  Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra. 

A testület  a  Zala Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Fõ-
osztálya által rendezett nagyka-
nizsai Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató Rendezvényt
megelõzõ napon a pályaválasztás
elõtt álló 7–8. osztályos, a nagy-
kanizsai Kõrösi Csoma Sándor és
a Tótszerdahelyi Zrínyi Katerina
Horvát Általános Iskolákból érke-
zõ diákoknak szervezett látoga-
tást, melyen közel 60 fõ pályavá-
lasztó iskolás vett részt. A hely-
szín ezúttal a Hotel Karos Spa
szálloda volt.

A kamara célja a szakmák –
pincér, vendéglátó eladó, szakács,
cukrász, recepciós, vendéglátás-
szervezõ-vendéglõs – bemutatá-

sa volt. A szervezõk azt szerették
volna elérni, hogy a diákok reális
képet kapjanak az adott szakmák
mindennapjairól, a szépségeirõl, a
hátrányairól. A szállodalátogatás
során az érdeklõdõ pályaválasz-
tók tájékoztatást kaptak a jó
szakemberrel szemben elvárt ké-
pességekrõl, kompetenciákról,
valamint a nyelvtanulás fontossá-
gáról. A meglátogatott szállodá-
ban lehetõség volt az étterem, a
szállodai szobák, apartmanok és
wellness, spa részlegbe való be-
tekintésre, így próbálta a kamara
élményszerûvé  tenni a fiatalok-
nak a szakmákkal való találko-
zást. 

Elhangzott: a kamara kitûzött
célja a gazdaság által igényelt
mennyiségi és minõségi képzés
elõsegítése, támogatása. Ennek
érdekében számos pályaorientá-
ciós eszközt felhasználva igyekez-
nek a diákokkal megismertetni

azokat a foglalkozásokat, pályá-
kat, amelyek képességükhöz és
érdeklõdésprofiljukhoz legjobban
kapcsolódnak.

A Szociális Munka Napján kö-
szöntötte Novák Ferenc polgár-
mester a Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulás Szociális
Alapellátó Központ munkatár-
sait.

– A szociális szakmák nem tar-
toznak a legelismertebbek közé,
pedig fontosak. Fõleg azoknak az
embereknek, akikkel foglalkoz-
nak. Mivel azonban ügyfélkörük
általában az elesettek, a társada-
lom perifériájára szorultak közül
kerül ki, a velük foglalkozók
presztízse sincs igazán elismerve.
Bár a szakma elismertsége egé-
szen apró lépésekkel talán mégis
halad valamennyit fölfelé a rang-
sorban, de bizony még mindig
eléggé alacsonyan van – jelezte
beszédében a polgármester.

– Õszinte megbecsülésünket
fejezzük ki azoknak, akik nap
mint nap hitükkel és meggyõzõ-
désükkel azon fáradoznak, hogy
a rászorulóknak – legyen az
gyermek, felnõtt, idõskorú, fo-

gyatékos, szenvedélybeteg, pszi-
chiátriai beteg, hajléktalan – az
emberi méltóságot tiszteletben
tartva adják meg a tõlük telhetõ
segítséget. Azok elõtt a szociá-
lis területen irányító, intéz-
ményfenntartó feladatot ellátó
kollégák elõtt is tisztelgünk,
akik nélkül nem lenne mûköd-

tethetõ a szociális intézmény-
rendszer.

Nagyra értékeljük az e terüle-
ten dolgozók kimagasló társa-
dalmi hasznosságú tevékenysé-
gét – mondta Novák Ferenc, aki
apró ajándékkal is kedveskedett
az alapellátó központ munkatár-
sainak.

A Szociális Munka Napján

A pályaválasztást segítik
ÜZEMLÁTOGATÁS A KAROS SPA-BAN

ANGOL – NÉMET

VETÉLKEDÕ
2015.11.12-én Torta-partin

vehettek részt a Mórások a 250
éves Piarista Általános Iskolá-
ban. A 8. osztályból 10 fõ képvi-
selte iskolánkat egy játékos
nyelvi (angol-német) vetélke-
dõn, ahol a gyõztes csapatot
tortával jutalmazták. A kelle-
mes hangulatú, vidám megmé-
rettetés szép eredménnyel zá-
rult: angolból 3. helyezettek,
németbõl pedig elsõk lettek a
gyerekek. Résztvevõk voltak
angol nyelvbõl: Molnár Tünde,
Bagó Laura, Kánnár Máté, Bali
Szabolcs, Illés Zoltán. Felkészítõ
tanáruk: Baloghné Lengyel Éva.
Német nyelvû csapat tagjai:
Csöndör Kamilla, Horváth Petra,
Vörös Kíra, Gál Gergely,
Matyovszky Márton. Felkészítõ
tanáruk: Várnagy Szabolcsné.

HÁZIORVOSI

ELLÁTÁS:
Értesítjük a tisztelt lakossá-

got, hogy 2015. december 1.
napjától a tartós helyettesítési
rend megszûnik, így Zalaka-
roson minden hétköznap elér-
hetõ a háziorvosi ellátás. Dr.
Tarnai Zsuzsanna háziorvos vál-
lalkozóként vette át a zala-
karosi körzet praxisának mû-
ködtetését az önkormányzat-
tól. A rendelési idõ az alábbiak
szerint alakul:

hétfõ  8.00 – 11.00
kedd 12.30 – 15.30
szerda 8.00 – 11.00

csütörtök 12.30 – 15.30
péntek 8.00 – 11.00
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az ünnepélyes átadáson Czirákiné
Pakulár Judit hangsúlyozta: természe-
tesen minden civil szervezetet szere-
tettel várnak a felújított házba, hi-
szen az immár alkalmassá vált közös-
ségi rendezvények lebonyolítására.
Mint mondta: bár viták elõzték meg
a helyválasztást, s több kritika is érte
a testület szándékát, úgy véli, a felújí-
tás jól sikerült, s végre otthonra talál-
hatnak a város civil csoportjai. Külö-
nösen fontosnak nevezte, hogy a fel-
újítási munkálatokat kizárólag helyi
vállalkozók végezték.

– A ház elsõsorban a zalakarosi-
akat szolgálja, s a közeljövõben
rendszeresen helyet ad programok-
nak, elõadásokat, kézmûves foglal-
kozásokat tervezünk ide. Városunk
azonban készen áll a Gyógyfürdõ
téren rendezvényház építésére, a
tervek megvannak, bízunk abban,
hogy az épület kialakításához ha-
marosan hozzáfoghatunk. Az az
épület már nemcsak a helyiek, de a
turisták érdekeit is szolgálja, lehe-
tõséget ad mozi, színházi elõadá-

sok, esküvõk, konferenciák megtar-
tására – jelezte az alpolgármester.

Czirákiné köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik aktív részesei vol-
tak az új közösségi tér kialakításának,
majd átadta az épület kulcsait
Tóthné Krémer Máriának, az Ezüst
Klub, valamint Gönczöl Györgynek, a

Dalárda-Vegyeskar vezetõjének.
Mindkét vezetõ üdvözölte az önkor-
mányzat fejlesztését, s egyöntetûen
úgy fogalmaztak: most érzik úgy,
hogy végre otthonra lelhettek cso-
portjaik tagjai.

Az átadást szalagátvágás, kultu-
rális mûsor tette ünnepélyesebbé, s

az épületet és annak minden hasz-
nálóját megáldotta dr. Háda László
plébános.

A ceremóniát kötetlen beszélge-
tés zárta, melyen a Közösségi Ház ve-
zetõje, Sinkovics Norbert házigazda-
ként az Ezüst Klub tagjai által készí-
tett finomságokat is kínált.

Különleges eseményre: könyv-
bemutatóra került sor a közel-
múltban a Móra-iskolában. 

A Mesélõ ceruza címû könyvet
Varga Attiláné mûvésztanár mun-
kái és az ezekhez gyerekek, kö-
zépiskolások és felnõttek által írt
mesék alkotják. 

A könyv életre hívása
Horváthné Nagy Elvirát dicséri, aki-
nek számos segítsége akadt a
megvalósításban. 

A rendezvényt megnyitó
Novák Ferenc polgármester a se-

gítõ szándék méltatása mellett a
két település, Galambok és
Zalakaros példás összefogását
emelte ki a kötet és a bemutató
létrehozásában.

A bemutatón a könyv tisztelet-
példányaival köszönték meg az al-
kotók, szerkesztõk, támogatók
munkáját, s a Garabonciás együt-
tes verses-zenés mûsorával zárult
a délelõtt. 

A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár az adományozók segít-
ségével kiadott könyv 200 példá-

nyát a rendezvé-
nyen felajánlotta
a két Zala megyé-
hez köthetõ, be-
teg gyermekeket
segítõ alapít-
ványt támogatni
szándékozók ja-
vára; az egyik a
z a l a e g e r s z e gi
K o r a s z ü l ö t t -
mentõ és Gyer-
mekintenzív Ala-
pítvány, mely a
nagyradai Elek
Alízt segíti, a másik pedig a
galamboki Szilágyi Lizát segítõ ala-
pítvány. Mindkét kislány sérült, az

õ gondozásukban szeretne segíte-
ni az alapítvány, s immár a Mesélõ
ceruza kötet is. 

Magyarország 2015. évi köz-
ponti költségvetésérõl szóló 2014.
évi C. törvény 1. melléklet IX. He-
lyi önkormányzatok támogatásai
fejezet 13. „A települési önkor-
mányzatok szociális célú tûzifavá-
sárláshoz kapcsolódó kiegészítõ
támogatásáról” rögzíti a támoga-
tás igénylésének feltételeit.

Zalakaros Város Önkormány-
zata természetbeni átmeneti se-

gélyként min. 1 m3 tûzifát bizto-
sít Zalakaros Város területén élõ
állandó lakóhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ sze-
mély számára, aki 

a) aktív korúak ellátására jogosult 
b) települési támogatásként

lakásfenntartási támogatásban
részesül, vagy 

c) idõskorúak ellátásában ré-
szesül

d) halmozottan hátrányos
helyzetû gyermeket nevel

Az azonos lakóingatlanban
élõ személyek közül csak egy
kérelmezõ részére állapítható
meg a támogatás.

A kérelmeket 2015. december
8-ig lehet benyújtani az Önkor-
mányzathoz. 

A jogosultság megállapítása

a kérelmek érkezési sorrendjé-
ben történik.

A támogatás megállapítása
kérelemre indul, mely kérelem a
Közös Önkormányzati Hivatal
fsz. 1. szobájában átvehetõ. 

A forrás felhasználását köve-
tõen benyújtott kérelmeket –
függetlenül attól, hogy azok a
meghatározott határidõben ér-
keztek – el kell utasítani. 

Szociális célú tûzifa támogatás

Benépesülhet a volt fogorvosi lakás
ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR A CIVILEKNEK

Péntek Sára klarinét elõadása. A civil közösségek tagjai örömmel fogadták a várva várt felújítást.

Mesével segítenek

Elek Alíz édesapjával és nagymamájával a
könyvbemutatón.
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ÚJABB KERÉKPÁRÚT SZAKASSZAL GYARAPODTUNK

(Folytatás az 1. oldalról.)

Novák Ferenc polgármester a
beruházással kapcsolatban elmond-
ta: az európai uniós források mel-
lett önerõt is biztosított a város, il-
letve más pályázatból is sikerült tá-
mogatást nyerni, így összesen
mintegy 545 millió forintot fordí-
tottak a projekt megvalósítására. 

Ha pedig ehhez hozzávesszük a
kapcsolódó kerékpárutat és ven-
déglátó egységet, elmondható,
hogy összesen 670 millió forintos
beruházásnak ért a végére Zala-
karos.

A polgármester örvendetesnek
nevezte, hogy az elfolyó víz hasz-
nosításával újabb turisztikai attrak-
ciót hozhatott létre a város; itt ka-
pott helyet az ország legmagasabb,
21 méteres csúszdatornya, egy láto-
gatóközpont, a mesterséges tó szi-

getére vezetõ hidakkal, a kõzeteket
bemutató labirintus, vízi kalandpá-
lya, mesepark, a természeti hangok
pavilonja és a fények meditációs te-
re.

A beruházás részleteit Klie Zol-
tán városi fõépítész ismertette.
Többek között elmondta: a kialakí-
tás során nagy hangsúlyt helyeztek
a természeti környezet védelmére,
mintegy 4-5 ezer védett növény
hagymáját telepítették át. A termé-
szetet a Corvinus Egyetem diákjai
által megálmodott és kivitelezett
tanösvény is bemutatja, melynek
különlegessége, hogy mesébe
ágyazva ismertet hasznos tudniva-
lókat.

A beruházás környezetrendezé-
se tavasszal még folytatódik, a ven-
dégek azonban már most is körbe-
sétálhatják a tavat, városunk új lát-
ványosságát.

Az ünnepségen részt vett
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, Bene Csaba, a megyei
közgyûlés alelnöke és Novák Fe-

renc polgármester, akik szalagát-
vágással avatták fel a csodálatos
környezetben végigívelõ utat. 

Novák Ferenc polgármester el-
mondta: óriási fejlõ-
désen ment keresztül
az elmúlt évek során
Zalakaros kerékpáros
turizmusa. A kezde-
teket 2012-ben, a ke-
rékpáros centrum át-
adásában jelölte
meg; mint mondta:
azóta mind a szolgál-
tatásokat, mind az
infrastruktúrát te-
kintve komoly elõre-
lépéseket tett váro-
sunk a kerékpáros le-
hetõségek tekinteté-
ben.

Az újonnan léte-
sült, közel 800 méte-
res szakasz nemcsak
a nemrég átadott
termáltó és ökopart
projekt remek kiegé-
szítõje, de régiók kö-
zötti együttmûködés-
nek is szép példája.

Az út ugyanis rácsatlakozik a
galamboki kerékpárútra, melynek
folytatását Nagykanizsa felé is ter-
vezik, s egyre közelebb kerülünk
ahhoz, hogy a hévízi és keszthelyi
területek kerékpár útjaihoz is
megtaláljuk a kapcsolódást.

A polgármester köszönetet
mondott Manninger Jenõnek, aki
hatékony támogatást nyújtott a
projekt elnyeréséhez, illetve a kivi-
telezõ Szabau Kft.-nek, valamint a
Teker Kerékpáros Egyesületnek,
melyek közremûködésével na-
gyon rövid, két hónapos határidõ
alatt végre lehetett hajtani a be-
ruházást.

Manninger Jenõ a város és kör-
nyéke új turisztikai lehetõsége-
ként szólt a kerékpárútról, illetve
arról, hogy az egészséges életmód
megalapozásában is mind na-
gyobb szerepet játszanak a kerék-
pár- és túrautak. 

A 127 millió forintból kialakí-
tott utat papi áldást követõen a
kerékpárosok is azonnal birtokba
vették, a Teker Egyesület tagjai
mellett a zalakarosi triatlonos fia-
talok is végigbirngázták azt.

Átadták a termáltó
és ökopart projektet

Régiókat köt össze
Csodálatos természeti kör-

nyezetben épült meg városunk
új kerékpárút szakasza, melyet
november 28-án adtak át.

Az Üdülõ sorral párhuzamo-
san, az újonnan létesített ter-
máltó és ökopart alatti terüle-
ten mintegy 800 méter hosszú-
ságú kerékpárút létesült, me-
lyet  ünnepélyes keretek kö-
zött adtak át a nagyközönség
számára.

Az új kerékpárutat Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ és Jankovics
Ferenc, aYanko's Bike Team vezetõje is birtokba vette.
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November utolsó vasárnapján kezdetét vette az ádvent, a vára-
kozás idõszaka. 

Ünnepi fénybe öltözött a város, s az idei évben az önkormány-
zat bõvítette a díszkivilágítás elemeit, így már a gyógyfürdõ elõt-
ti sétányon is ádventi fények fogadják a látogatót. Ahogyan azt
már megszokhattuk, ebben az idõszakban a fürdõ fõbejárata elõtt
zajlik az „élet”, kirakodóvásár, sült gesztenye, forralt bor, népi ipar-
mûvészek, kézmûvesek termékei vonulnak fel. Az ádventi hétvégé-
ken pedig több programmal is várnak minket a szervezõk. Az elsõ
hétvégén megnyílt a szabadtéri betlehem, mely elõtt mûsort adott
a nagykanizsai adventi kórus, valamint a Hévízi Reménység Advent
Kórus.

ADVENTI PROGRAMOK
DECEMBER 12. (SZOMBAT) –
ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros
est (Fürdõ elõtti sétány)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–13.00: Adventi kreatív sarok: karácsonyi
betlehem -, szalvétagyûrû készítés (Fedett
gyermekvilág) 
14.00: „Vízi paci futam” vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)          
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Für-
dõ elõtti sétány)

DECEMBER 19. (SZOMBAT) –
ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
10.00–20.00: Adventi vásár és forralt boros
est (Fürdõ elõtti sétány)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00–13.00: Adventi kreatív sarok: ünnepi ké-
peslap-, karácsonyfadísz készítés
(Fedett gyermekvilág)  

14.00: „Búvár Kund kalandjai” vízi vetélkedõ
(Fedett gyermekvilág)    
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Táncverseny (Fedett gyermekvilág)       
17.00: Hagyományos Betlehemi mûsor (Für-
dõ elõtti sétány)

DECEMBER 25. (PÉNTEK)
10.00–20.00: Karácsonyi vásár és forralt bo-
ros est (Fürdõ elõtti sétány)

DECEMBER 26. (SZOMBAT)
10.00–20.00: Karácsonyi vásár és forralt bo-
ros est (Fürdõ elõtti sétány)

10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Memóriajáték (Fedett gyermekvilág)
13.00: Családi activity (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Vízi fánk futam” vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)
15.00–16.00: Arcfestés (Fedett gyermekvilág)
15.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
16.00: Karácsonyi mesedélután (Fedett gyer-
mekvilág)         

FÜRDÕBELÉPÕVEL LÁTOGATHATÓ PROGRA-
MOK/A feketével jelölt programok komplex
(élményfürdõ) belépõvel INGYENESEN vehetõk
igénybe. Amennyiben ALAP fürdõbelépõje
van aznapra, és szeretne részt venni a progra-
mokon, úgy lehetõség van komplex kiegészítõ
jegyet váltani a fürdõ pénztárában (1300 F t/
fõ áron).  

A jelölt programokon való részvé-
tel INGYENES. 
A rendezvény ideje alatt a Fürdõ elõtti sétá-
nyon borházak, kézmûvesek várják a Vendé-
geket!

Szervezõk:
Zalakarosi Fürdõ – Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Tel.: +36 93 340 421
www.zalakaros.hu

A szervezõk a programváltozás 
jogát fenntartják.

Ádvent – várakozás, ünnepi készülõdés
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Úgy tartják, a nyári forma té-
len készül. A fitnesz szakma hatá-
rozottan meg is esküszik erre, és
a sport tapasztalattal rendelkezõ
„szürke földi halandók” úgyszin-
tén.

Hiába a zord idõ (bár az utóbbi
hetek éppen nem is nevezhetõk
annak), ez nem ok arra, hogy felad-
juk a mozgást, ahogyan az sem ok,
hogy felnõttek vagyunk és „nem
érünk rá”.  

Tételezzük fel, hogy mindkét
nem képviselõjében megvan az
igény, a vágy arra, hogy kicsit for-
mába hozza magát. Ha nem is hol-
mi nyári bombaforma miatt, ha-
nem „csak” egészsége érdekében,
vagy épp egy jobb hangulat, életér-
zés, kikapcsolódás reményében.

Nos, azoknak, akik a fenti célok
bármelyikét szeretnék elérni, meg-
valósítani, több lehetõséget is tud
ajánlani városunk. 

Bár a korábbi fedett úszóme-

dencét pókháló szõtte be és fedte
el, Vízipók medencéjében remekül
lehet úszni továbbra is. Ha nap köz-
ben nem érünk rá, az esti órákban
hétfõtõl csütörtökig a Karos Sprint
Úszóklub számára az úszás oktatás
ideje alatt óradíj fizetése ellenében
megtehetjük. Ha mégis nap közben
szánnánk az úszásra idõt, igénybe
vehetjük a klasszikus legyezõépü-
letben lévõ hideg vizes medencét is.
Ezen felül a fürdõn aquafitnesz,
aquasalsa is kipróbálható!

A  fürdõ fitnesz termében ren-
geteg eszköz: súlyzók, futópad,
eliptikus gép, evezõpad és számos
más lehetõség közül választhatunk,
ha „száraz edzést” szeretnénk. 

Felnõttek számára minden hé-
ten kedden a tornateremben jó
hangulatú focijátékra van lehetõ-
ség; szerdánként alapozó edzése-
ket tart ugyancsak a tornaterem-
ben Molnár Tamás edzõ. Minden
kedden, csütörtökön és pénteken
az Aphrodité Hotel squash termé-
ben sensei Németh Zoltán tart ka-
rate edzést felnõttek számára is!
Szintén az Aphrodité Hotelben csü-
törtökönként Nippon Zengo edzés-
re várja a mozogni vágyókat
Pavelka Andrea és Dombai Renáta,
a nagykanizsai Fittlesz edzõköz-

pont munkatársai.
Még mindig az Aphrodité Ho-

tel: kedden és csütörtökön bomba
alakformáló tornát tart a kanizsai
Fitpoint Mozgásközpont két edzõ-
je: Felsõ Nikoletta és Pintér Andrea.

Hölgyek és urak tehát egyaránt
találhatnak kedvükre való mozgás-
lehetõséget, és még csak más tele-
pülésre sem kell utazni emiatt.

Nyilván, akinek nincs kedve kö-
zösségben tornázni, vagy éppen
pénzt nem szeretne erre szánni, az
otthon is mozoghat;  a vállalkozó
kedvûek pedig továbbra is futhat-
nak, kerékpározhatnak, sétálhatnak
a szabadban. Ehhez ajánljuk a most
elkészült, termáltó alatti új kerék-
párutat, vagy a nemrég díjazott Csi-
ga-túra tanösvényt – gyönyörû!

Nem mondhatjuk tehát, hogy
mozgásra semmi lehetõséget nem
kínál Zalakaros! Minden adott, csak
élni kell vele.  Aki ismeri már a kö-
zösségi mozgások örömét, akivel
már megtörtént, hogy kibillentet-
ték a komfort zónájából, az tudja,
milyen jó is ez, akivel ilyesmi még
nem történt, adja meg a lehetõsé-
get magának, hogy kipróbálja!

Szóval, télen is: mozgásra fel! Ki-
tartást és lelkesedést ehhez min-
denkinek!

A Sportolj és Nyerj! akció keretében vízi viadallal várta a gye-
rekeket Stégli János sportszervezõ. A felhívás sok gyereket és
szülõt megmozgatott, Vízipók medencéjében izgalmas feladatok
vártak mindenkire. A résztvevõk sok finomsággal és minden bi-
zonnyal remek élményekkel távozhattak.

Vízi viadal

A nyári alak télen készül
MOZGÁSLEHETÕSÉGEK A VÁROSBAN

Jó hangulatú, egész délutánt betöltõ családi- és sportnapot szer-
vezett a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány a Valdor
Nippon Zengo Zalakaros és a Magyar Vöröskereszt együttmûködé-
sével. 

Az iskola tornatermében a nagykanizsai Fittlesz edzõközpont
munkatársai, Pavelka Andrea és Dombai Renáta játékos sportvetél-
kedõvel, zengoval, zumbával, Eisenschreiberné Tóth Katalin termé-
szetgyógyász a sport fontosságát hangsúlyozó elõadással,  a vörös-
kereszt munkatársai állapotfelméréssel, elsõsegély nyújtási ismere-
tekkel,  Hohl Marianna közremûködésével pedig arcfestéssel várták
a vendégeket. 

Uzsonnára természetesen egészséges finomságokat tálaltak fel a
szervezõk.

Családi- és sportnap
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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

HITELEK MINDENKINEK!
Most minden eddiginél jobb feltételekkel.

Magánszemélyeknek:

� akciós személyi kölcsön alacsony kamattal

� lakáshitelek kamattámogatással

� Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)

� folyószámlahitel

Vállalkozóknak:

� Takarék folyószámlahitel

� Beruházási hitelek, Takarék hitel plusz

� Széchenyi kártya hitel

Mezõgazdasági vállalkozásoknak:

� Gazdakártya hitel, Gazdakártya hitel plusz

� Támogatás megelõlegezõ hitelek

� Beruházási hitelek (gép, föld vásárlására)

� a Magyar Fejlesztési Bank hiteleinek közvetítése

További információkért keresse kirendeltségeinket!

Zalakaros, Petõfi u. 48., tel:93/540-102,
Galambok, Ady E. u. 2/a., tel:93/558-022, 

Garabonc, Fõ u. 56/a, tel:93/340-711

Zalakomár, Petõfi u. 2., tel:93/386-027

BEST OF 90’s FÜRDÕPARTY 
SZTÁRVENDÉG: V-TECH – ZENE: FREYA BAND

RENDEZVÉNY INFÓ:
Idõtartam: 21:00–02:00

Belépés: Fürdõ fogadóépületében, a fõbejáraton 20:30-tól
Üzemel: élményfürdõ beltéri és kültéri medence 
és a hozzá tartozó szaunák, szauna szeánszokkal

Belépõ árak – Felnõtt: 2490 Ft, Diák (6–18 év): 2190 Ft

A rendezvény medencés party.
Dress code: fürdõruha / strandi öltözet

INFORMÁCIÓ / JEGYRENDELÉS:

Tel.: +36-93-340-420 – E-mail: sales@granitzrt.hu

A szervezõ a programváltozás jogát fenntartja.

2015. december 13-án vasárnap 
a Zalakarosi Isteni Irgalmasság templomban 

a délelõtt 10 órai szentmisét követõen 
a Zalakarosi Nõi Kar tart 

adventi áhítatot.

ELÕSZILVESZTER!!!
2015.12.29. 

Adventi áhítat


