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Új év, új kihívások
FOGADÁSSAL KÖSZÖNTE MEG EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI TÁMOGATÁSÁT A VÁROS
Díszebéddel köszöntötte az új
esztendőt és köszönte meg
együttműködő
partnereinek
munkáját, eddigi támogatását
Zalakaros január 16-án.
A Hotel Freyában tartott újév
köszöntő fogadást az önkormányzat, a Zalakarosi Fürdő és a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
szervezte.
Képes beszámolónkat lapunk
7. oldalán láthatják.

Megyei érték a sakk- és kerékpáros fesztivál
A KÖZÖSSÉGEK ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKÁJÁT DICSÉRTÉK
A Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztivál és a Tour de Zalakaros
mint megyei, de nemzetközi rangú sportesemény is felkerült a Zala
Megyei Értéktárba.
Az Országgyűlés 2012-ben alAz ezt tanúsító oklevelet Bene
Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés kotta meg a hungarikum töralelnöke és Konczér Katalin, a vényt, ezt követően kezdték meg
Zala Megyei Értéktár Bizottság el- működésüket a megyei és a telenöke adta át Novák Ferenc pol- pülési értéktár bizottságok.
gármester részére január 20-án
Az idei ünnepséget Cseresnyés
Nagykanizsán, az ebből az alka- Péter államtitkár, miniszterhelyetlomból rendezett ünnepségen.
tes nyitotta meg, méltatva a helyi
A Zala Megyei Értéktár Bizott- közösségek értékteremtő munkáság 15 kategóriában vett lajstrom- ját.
ba úgynevezett „zalaikumokat”.
A megyei értéktárba került
Az okleveleket egyesületek, kóru- még többek között a Göcsej Gasok, civil szervezetek és elkötele- lopp rendezvény, a Magyar Olaszett hagyományőrzők vehették át és Gázipari Múzeum, illetve a Kis
értékmentő munkájukért.
Szent Teréz Kórus is.
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ZALAKAROS SZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA 2019
Házhoz menő, elkülönítetten gyűjtött hulladékok
Szállítási gyakoriság: Havonta – Szállítási nap: Csütörtök
Szállítási napok száma: 12

Naptári hét

Dátum

Nap

Hulladék típusa

2.

2019.01.10.

Csütörtök

papír és műanyag

6.

2019.02.07.

Csütörtök

papír és műanyag

10.

2019.03.07.

Csütörtök

papír és műanyag

14.

2019.04.04.

Csütörtök

papír és műanyag

22.

2019.05.30.

Csütörtök

papír és műanyag

26.

2019.06.27.

Csütörtök

papír és műanyag

30.

2019.07.25.

Csütörtök

papír és műanyag

34.

2019.08.22.

Csütörtök

papír és műanyag

38.

2019.09.19.

Csütörtök

papír és műanyag

42.

2019.10.17.

Csütörtök

papír és műanyag

46.

2019.11.14.

Csütörtök

papír és műanyag

50.

2019.12.12.

Csütörtök

papír és műanyag

ZALAKAROS SZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA 2019
Szállítási gyakoriság: Heti (2019.05.03-tól 10.25-ig heti 2)
Szállítási nap: Hétfő–Péntek – Szállítási napok száma: 78
Ssz. Naptári
hét

Dátum

Nap

Ssz. Naptári
hét

Dátum

Nap

Ssz. Naptári
hét

Dátum

Nap

1.

2.

2019.01.07.

Hétfő		

27.

23.

2019.06.03.

Hétfő		53.

36.

2019.09.02.

Hétfő

2.

3.

2019.01.14.

Hétfő		

28.

23.

2019.06.07.

Péntek		54.

36.

2019.09.06.

Péntek

3.

4.

2019.01.21.

Hétfő		

29.

24.

2019.06.10.

Hétfő		55.

37.

2019.09.09.

Hétfő

4.

5.

2019.01.28.

Hétfő		

30.

24.

2019.06.14.

Péntek		56.

37.

2019.09.13.

Péntek

5.

6.

2019.02.04.

Hétfő		

31.

25.

2019.06.17.

Hétfő		57.

38.

2019.09.16.

Hétfő

6.

7.

2019.02.11.

Hétfő		

32.

25.

2019.06.21.

Péntek		58.

38.

2019.09.20.

Péntek

7.

8.

2019.02.18.

Hétfő		

33.

26.

2019.06.24.

Hétfő		59.

39.

2019.09.23.

Hétfő

8.

9.

2019.02.25.

Hétfő		

34.

26.

2019.06.28.

Péntek		60.

39.

2019.09.27.

Péntek

9.

10.

2019.03.04.

Hétfő		

35.

27.

2019.07.01.

Hétfő		61.

40.

2019.09.30.

Hétfő

10.

11.

2019.03.11.

Hétfő		

36.

27.

2019.07.05.

Péntek		62.

40.

2019.10.04.

Péntek

11.

12.

2019.03.18.

Hétfő		

37.

28.

2019.07.08.

Hétfő		63.

41.

2019.10.07.

Hétfő

12.

13.

2019.03.25.

Hétfő		

38.

28.

2019.07.12.

Péntek		64.

41.

2019.10.11.

Péntek

13.

14.

2019.04.01.

Hétfő		

39.

29.

2019.07.15.

Hétfő		65.

42.

2019.10.14.

Hétfő

14.

15.

2019.04.08.

Hétfő		

40.

29.

2019.07.19.

Péntek		66.

42.

2019.10.18.

Péntek

15.

16.

2019.04.15.

Hétfő		

41.

30.

2019.07.22.

Hétfő		67.

43.

2019.10.21.

Hétfő

16.

17.

2019.04.22.

Hétfő		

42.

30.

2019.07.26.

Péntek		68.

43.

2019.10.25.

Péntek

17.

18.

2019.04.29.

Hétfő		

43.

31.

2019.07.29.

Hétfő		69.

44.

2019.10.28.

Hétfő

18.

18.

2019.05.03.

Péntek		

44.

31.

2019.08.02.

Péntek		70.

45.

2019.11.04.

Hétfő

19.

19.

2019.05.06.

Hétfő		

45.

32.

2019.08.05.

Hétfő		71.

46.

2019.11.11.

Hétfő

20.

19.

2019.05.10.

Péntek		

46.

32.

2019.08.09.

Péntek		72.

47.

2019.11.18.

Hétfő

21.

20.

2019.05.13.

Hétfő		

47.

33.

2019.08.12.

Hétfő		73.

48.

2019.11.25.

Hétfő

22.

20.

2019.05.17.

Péntek		

48.

33.

2019.08.16.

Péntek		74.

49.

2019.12.02.

Hétfő

23.

21.

2019.05.20.

Hétfő		

49.

34.

2019.08.19.

Hétfő		75.

50.

2019.12.09.

Hétfő

24.

21.

2019.05.24.

Péntek		

50.

34.

2019.08.23.

Péntek		76.

51.

2019.12.16.

Hétfő

25.

22.

2019.05.27.

Hétfő		

51.

35.

2019.08.26.

Hétfő		77.

52.

2019.12.23.

Hétfő

26.

22.

2019.05.31.

Péntek		

52.

35.

2019.08.30.

Péntek		78.

53. (1) 2019.12.30.

Hétfő
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TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁSÉRT FIZETENDŐ
KÖZSZOLGÁLATI DÍJRÓL, ANNAK SZÜNETELTETÉSÉRŐL ÉS AZ ÜDÜLŐKÉNT NYILVÁNTARTOTT INGATLANOK HASZNÁLÓI ÁLTAL FIZETENDŐ KÖZSZOLGÁLATI DÍJRÓL
(Kivonat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018. (XII. 14.) számú önkormányzati
rendeletből. A rendelet teljes szövege a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/rendeletek oldalon érhető el.)
1. Általános rendelkezések
1. §.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Zalakaros város közigazgatási területére terjed ki. A
közszolgáltatás Zalakaros város belterületén
lévő minden lakás-és üdülőtulajdonosra, ipari,
kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytatóra nézve kötelező. A külterületi és zártkerti
ingatlanok vonatkozásában azon ingatlantulajdonosokra kötelező a hulladékszállítás igénybevétele, ahol az ingatlanon felépítmény található
és a tulajdonos azt életvitelszerűen használja.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási
hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére,
szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1)
bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem
tartozó hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A rendelet hatálya nem terjed ki az
ingatlanhasználó olyan beépítetlen ingatlana
tekintetében, ahol senki nem tartózkodik, és
ahol települési hulladék nincs, vagy nem keletkezik.
-----------------------------9. Közszolgáltatási-díj
11. §
(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(2) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében a
számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek
megfizetni.
12.§
(1) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási
díjból és ürítési díjból áll.
(2) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet
a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett
tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás
igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.
(3) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési
száma, a választott tárolóedény térfogata (liter)
és az egységnyi díjtétel szorzata.
13. §
(1) Amennyiben a közszolgáltatásba bekap-

csolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a
tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a
szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Koordináló Szerv vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal
rendelkező tulajdonos vagy az azonos tulajdoni
hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az
ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a
szolgáltatási számlát.
(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni a Koordináló Szerv részére a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A közszolgáltatási díj késedelmes
megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot érvényesíthet.
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla
adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló Szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére
halasztó hatálya nincs.
(4) A jogi személyek, a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy
a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni
vállalkozók a hulladékszállítás díját a kiállított
számlán szereplő fizetési határidőig fizetik meg.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és
annak időarányos kamatait a Koordináló Szerv
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási
díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását
igazolja.
(7) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
(8) Nem tagadható meg a közszolgáltatás
díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége
teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.
14. §.
A közszolgáltatással érintett ingatlanban, lakóhellyel rendelkező ingatlanhasználó magánszemély kérelme alapján Zalakaros Város Önkormányzatának a települési támogatás
megállapításának és kifizetésének folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) rendelete alapján díjkedvezmény biztosítható.

10. A Közszolgáltatás szüneteltetése
15. §
(1) A természetes személy ingatlanhasználó
– részére történő közvetlen számlázás esetén –
legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte
idejére, ha legfeljebb 1 évig megszakítás nélkül
nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt
az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel
teljesülését az ingatlanhasználó utólag – nullás,
vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés
időpontjára vonatkozó közmű számlával (kivéve
gáz) – igazolni köteles az időszakot követő 90
napon belül. Utóbbi hiányában a természetes
személy ingatlanhasználó utólagosan az ürítési
díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak
hiánytalanul kitöltött, aláírt Hulladékelszállítási
Közüzemi Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés megkezdése előtt, illetve
időtartama alatt az ingatlanhasználónak nem
lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása.
(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a
Közszolgáltatónak bejelenteni.
(3) A szüneteltetés idejére a természetes
személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési kötelezettség terheli. A természetes személy a szüneteltetés időtartamának lejártakor a szüneteltetés jogalapjának igazolása érdekében köteles
benyújtani nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlát.
11. Üdülőingatlanok
16. §
(1) Üdülőnek az ingatlan-nyilvántartásban
üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman,
nyaraló, vadászház stb.) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró, ennek hiányában hatósági engedély alapján üdülőnek épült épület
minősül, melyről az ingatlantulajdonos nyilatkozik, és Önkormányzati igazolással igazol. Üdülőingatlanként nem tartható nyilván olyan ingatlan, melyben bármely személy állandó lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik vagy melyben szálláshely szolgáltatási tevékenység működik. Az üdülőingatlanok esetében a használati
szezon időtartama hat hónap.
(2) A használati szezon időtartama tárgyév
május 1-jétől számított hat hónap.
(3) Az üdülőingatlan tulajdonosok az éves díj
maximum 50 %-át fizethetik.”
A Rendelet 2019.január 1-jétől lép hatályba.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Évkezdő interjúra kértük Novák Ferenc polgármestert és
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert. Az elmúlt esztendő
értékelése mellett szó esett az
idei lehetőségekről, tervekről,
az ez évben induló kampányokról.
– Ha végiggondolja az elmúlt
évet, mi az, amit abszolút sikerként könyvel el polgármesterként/alpolgármesterként?
Novák Ferenc: – A kerékpározással kapcsolatos eseményeket, a
kerékpárút építést, a kerékpáros
verseny sikerét. Ez az az ágazat,
amely elképesztő fejlődésen
ment keresztül az elmúlt fél évtizedben. Örülök, hogy turisztikai
szervezetünk erre a tendenciára
erősít rá ez évi kampányával, ahol
számítunk a karosiak aktív részvételére is. A turizmus számait
tekintve pedig rég volt ilyen
eredményes évünk, emellett több
közönség és szakmai díjakat kaptunk, így például a marketingszerveztünk gyémánt marketing
díja, vagy éppen a fürdő második
helye a népszerűségi listán, a szállodáinkról nem is beszélve. Külön
öröm számomra, és ez elsősorban
a Karos-Park Kft. munkatársainak
köszönhető, hogy a Virágos Magyarországért mozgalomban a
szakmai értékelések alapján továbbra is az ország legjobbjai között szerepelünk folyamatosan.
Ez természetesen nemcsak a virágosításra vonatkozik, hanem a
tisztaságra, a rendezettségre és
még sorolhatnám tovább. Kiemelkedőek a közbiztonsági statisztikáink is, amely elsősorban a rendőrség eredményes munkájának
köszönhető, de mi is igyekszünk
ehhez hozzátenni.
Czirákiné Pakulár Judit: – Az
elmúlt év az előkészítés éve volt,
a 2019. év pedig a sebességváltás
éve lesz.
A 2018-as év legnagyobb sikerének azt tartom, hogy a város
kiemelkedő turisztikai eredményeket produkált. A vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 16%-kal emelkedett, és
a külföldi kampányunk eredményeként elindultak Zalakarosra
Ausztriából, Németországból is a
vendégek, a külföldi vendégéjszakák száma is 13%-kal nőtt. (2018.
novemberi adat.)
Szintet lépett a marketingünk,
melyet a Magyar Marketing Szövetség Városmarketing gyémánt
díjjal tüntetett ki. Az integrált
marketing kommunikációnk súlypontját a szezonon kívüli időszakokra helyeztük, mely folyamatos
vendégszám bővülést hozott
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Számvetés, tervek,

INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL ÉS CZIRÁKINÉ

ezekben az időszakokban. Ennek
a koncepciónak a folytatása és a
Hat érzék kampány része a most
induló Zalakaros Go Bike, mely az
„Ingyen kerékpár slusszkulcsért
cserébe a szállodákban és a Tourinform irodában, kedvezményes
bringás belépő az ország első kerékpárbarát fürdőjébe, tematikus
GO BIKE masszázs, edukációs túrák, warm-upparty a Tour de Zalakaros 0. napján” programelemek köré épül.
– Mi az, amiben Ön szerint
nem történt előrelépés, vagy
nem olyan mértékben, ahogyan
Ön várta? Mi lehet ennek az oka?
Novák Ferenc: – Elsőként a tó
helyreállítása és a kilátó üzemeltetése. Előbbi a jogi megközelítés
összetettsége, a nem egyértelmű
felelősség megállapítás miatt.
Mindent megteszek azért, hogy
szezonra újra megfelelő mennyiségű víz legyen a tóban, a fürdő
pedig biztonságosan tudja elvezetni a vizét. A kilátó kapcsán
pedig a Zalaerdővel vannak az
üzemeltetéssel, bérlettel kapcsolatos vitáink, melyek elsősorban
az anyagiakról szólnak, de itt is
bizakodó vagyok legalább egy rövidtávú egyezségben. Meggyőződésem, hogy minden évben, azaz
folyamatosan a karbantartásokra,felújításokra – legyen az épület, járda, út – nagyobb figyelmet
kell fordítanunk. A tankerülettel
hosszas egyeztetés alapján módosítottuk a vagyonkezelési megállapodást, melynek részeként az
iskola és a tornaterem több évtizedes beázását megszüntetjük ebben az évben. A sport infrastruktúra területén is kisebb-nagyobb
folyamatos fejlesztések szükségesek. Döntéseink és azok végrehajtása jelentősen lelassult. A 22 testületi ülés 338 határozata, a 431
bizottsági határozat jól mutatja- a
mennyiséget, amellyel a csökkentett létszámú hivatalnak meg kell
birkóznia.
Czirákiné Pakulár Judit: – Egyértelműen a gyógyhelyi projekt
csúszása az egyik, ami nem úgy
alakult, ahogy szerettem volna.
Azt gondolom, a város életében a
gyógyhelyi központ és rendezvénytér kialakítása az új multifunkcionális látogatóközponttal
stratégiai jelentőségű. A turisztikai szezon meghosszabbításához

elengedhetetlen
az időjárás-független közösségi
tér létrehozása,
ahol az év
bármely
szakában
lehetséges a szór a ko z t a t ó - ,
kulturális-, művészeti progr a m o k
lebonyolítása.
A
projekt
megvalósításának
az
építőipar jeNovák Ferenc
lenlegi
helyzete
nem kedvezett, nagyon nehéz kivitelezőt találni, s az építési költségek is jelentősen megemelkedtek.
A projekt finanszírozhatóságához
további támogatást kértünk, melyet a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával felterjesztettek
a Pénzügyminisztériumba, erről a
napokban várható kormánydöntés.
Ha a kiegészítő támogatást megkapjuk, akkor tudjuk indítani tavasszal a projektet. Én bíztam benne, hogy az idén nyáron a
rendezvényeinket már az új rendezvénytéren tarthatjuk.
Szintén fájó pont az Ökotó
problémája. Ez egy bonyolult
helyzet és a jogszabályok szerint
kellett eljárnunk. A szakértői vélemények szerint a meglévő vezetéket teljes hosszában ki kell cserélni, ezt terveztetni kellett, majd
vízjogi engedélyt kellett kapni
hozzá. Ennek birtokában lehet
megindítani a közbeszerzési eljárást. Nagyon hosszadalmas volt az
eljárás, de bízom benne, hogy
most már tavaszra megtörténhet
a csőcsere és újra a régi lesz a tavunk.
A város, illetve a térség, de
mondhatnám az ország problémájának is, ami sajnos hozzánk is
begyűrűzött, ez az orvoshiány.
Sürgős megoldást kell találnunk a

fogorvos
szolgáltatásainak
helyben
történő
biztosítására,
az
orvosi
ügyelet
személyi
feltételeinek javítására, és
a kialakult
háziorvosi
helyzet
kezelésére.
– Milyennek
látja a város anyagi kondícióit ebben
az évben?
Novák
polgármester
Ferenc: –
Soha ilyen
magas nem volt a költségvetésünk (2,2 milliárd forint) és természetesen tartalékoljuk a projektekhez szükséges önrészeket is.
Részt vállalunk a termáltó helyreállításában, az iskola és a tornaterem beázásának megszüntetésében, amelynek tekintélyes részét
a tankerület állja. Terveink szerint
a képviselő-testület február 7-i
ülésén fogadjuk ez az éves költségvetést, tehát akkor válnak az
elképzelések hivatalossá. Előzetesen annyit, hogy a civil alap továbbra is működik, a sportegyesületek támogatására 10 millió, a
non-profit szervezeteknek pedig
5 millió forint van tervezve. Intézményeinknél, gazdasági szervezeteinknél egyrészt tudjuk biztosítani a kötelező emeléseket, illetve
szándékunk, hogy egységesen
próbáljuk a béreket növelni, a cafetériát biztosítani. Igyekszünk
intézményeink igényeit is kielégíteni. A turisztikai szervezeteinknek is biztosítjuk a szükséges forrásokat. Lépnünk kell a gyógyhelyi
fejlesztés megvalósulása esetén a
kiesett labdarúgópálya pótlása
ügyében is.
Czirákiné Pakulár Judit: – A
fent említett kötelezettségeink
miatt a 2019-es évben is feszített,
szigorú gazdálkodást kell folytat-
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választások

PAKULÁR JUDIT ALPOLGÁRMESTERREL

n u n k ,
zatunk
hogy minv
a
n
den fonWIFI-hálótos felazat kiépíd a t r a
tésére,
tudjuk
a m e l l ye l
biztosítaszeretni a szüknénk viséges forszonylag
rásokat.
teljes körűen leZalakaros
fedni a tejelentős
lepülést.
bevételekkel
Az egyik
legforgalrendelkezik,
de
masabb
ezekkel a
útkereszj av a k k a l
teződésvaló hatében intelkony és
l i g e n s
fe l e l ő s
gyalogátkelőhelyet
gazdálkodás nem
létesítünk
egyszerű
a Balatoni
feladat.
Fejlesztési
Részt
Tanácsnak
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
vállalunk
és a rendőrségnek
az Ökotó
helyreállításában, valamint az is- köszönhetően. A villamoshálózat
kola és a tornaterem beázásának fejlesztésére - a lakossági igények
megszüntetésében, amelynek je- rangsorolásával - öt millió forint
lentős részét a tankerület állja. van tervként beállítva. A temetőMinden évben több mint 15 millió nél meglévő problémák –legyen
forinttal támogatjuk civil szerve- az kerítésépítés, növényzet pótlázeteink, csoportjaink, egyesülete- sa - megoldására is kell forrásokat
ink működését. Fontos, hogy az biztosítanunk. A fürdő részéről a
intézményeink jól működjenek, a gyógycentrum felújítása, a szauvárosüzemeltetéstől 5* szintű vá- navilág létesítése megvalósulás
rosképet várunk el, jelentős alatt van. Bízom abban, hogy a
összeget biztosítunk a turizmus plébánia is megvalósul ebben az
működtetésére, marketingre, ren- esztendőben.
dezvényekre is. Az orvosi ügyelet
Czirákiné Pakulár Judit: – Foüzemeltetése is jelentős összeget lyik a Kossuth utca – Termál út
igényel. Arra törekszünk, hogy a kerékpárút építés, és hamarosan
rendelkezésre álló forrásból ma- befejeződik az intézményekre
gas szintű szolgáltatásokat nyújt- történő napelem rendszer telepísunk a város lakóinak és az ide tése is. Megkezdődik az Ökotó
érkező vendégeknek is.
helyrehozatala, valamint a behiáki
– A lakosságot a legjobban ipari telephely fejlesztése is. Tanyilván az érdekli, hogy milyen vasszal sor kerül a Kisfaludy-progberuházások, fejlesztések várha- ram támogatásával mintegy 100
tóak. Mi az, amit már biztosan millió forintért a Fürdő Hotel
tudni?
teljes megújítására. Szintén pályáNovák Ferenc: – A múlt esz- zati pénzből lassan befejeződik a
tendőről húzódik át iparterület Civil Ház bővítése, mely lehetővé
fejlesztése Behiákon, a Civil Ház teszi, hogy csoportjaink nagyobb
bővítése, a Fürdő Hotel felújítása helyen, színvonalas körülmények
és a gyógyhelyi fejlesztés, amely- között dolgozhassanak. Remélem,
nek a volumene – a támogatások- sikerül kiegészítő forrást szerezkal együtt – 1,6 milliárd forint. A nünk, és akkor elindulhat a gyógyPetőfi utcában pedig tervezzük helyi fejlesztés is. Mindezen berujárda felújítását, akárcsak az házások összköltsége meghaladja
Arany János utcáét. Elnyert pályá- a 1,5 milliárd forintot. A nagybe-

ruházásokon túl tervezzük folytatni az út és járda felújításokat,
árok helyreállításokat, tisztításokat, a közvilágítás további bővítését.
– 2019-ben választásokra kerül sor. Május végén európai uniós választások lesznek, októberben
az
önkormányzatok
összetételéről születik döntés.
Milyen kampányra számítanak
országos és helyi szinten? Vállalják-e a megmérettetést az önkormányzati választáson?
Novák Ferenc: – Az európai
választások alapvetően tágabb
környezetünk sorsát, a helyhatósági választások pedig Zalakaros
életét határozzák meg fél évtizedre. Bízzunk az emberek bölcsességében, hogy a magyarság, a
település érdekeit szem előtt
tartva döntenek mindezekrőlkulturáltan. Nyilván a helyi, önkormányzati választások előkészületei fognak erőteljesebb
érzelmi töltést hordozni magukban, amely természetes reakció.
Mit értünk el, mit érhettünk volna, mit tettek hozzá a képviselőtestület tagjai mindehhez – tehetik fel a választópolgárok a
kérdést, amikor majd mérlegelnek, hogy kire adják a voksukat.
Zalakaros kivételes lehetőségekkel rendelkező település, rajtunk
is múlik, hogy ebből mit tudunk
megvalósítani, ez pedig a leendő
képviselő-testület összetételétől
és nyilván a polgármester személyétől is függ. Amennyiben felkérést kapok, vállalom az indulást.
Czirákiné Pakulár Judit: – Az
európai parlamenti választások az
ország egészére lesznek hatással,
a zalakarosi önkormányzati választások Zalakaros város és térsége életét befolyásolják. Bízom
benne, hogy pozitív, előremutató
választásoknak nézünk elébe, hiszen az új, jó ötletek, javaslatok
mozdítják előre a várost, az országot. Zalakaros folyamatosan
fejlődik, egyre jobb turisztikai
mutatókat produkálunk.
A város a nyugalom, a biztonság, a béke szigete. Ezért jó itt
élni, ezért jönnek hozzánk szívesen a vendégek. Hiszem, hogy ezt
a pozitív kisugárzást csak összefogással és békében lehet fenntartani. Egy városi képviselőnek az a
feladata, hogy a városért dolgozzon, a város érdekeit képviselje. A
cél tehát közös kell, hogy legyen,
hogy a város előrébb jusson.
Az eddigi képviselői, alpolgármesteri munkám arra predesztinál, hogy elinduljak az önkormányzati választásokon, emellett
nagyon sok bíztatást, felkérést
kaptam a karosiaktól.

Elindultak
2019. januártól májusig
minden hónap második szerdáján az idősügyi klubok, közösségek tagjai kedvezményes áron vásárolhatják meg
a fürdő komplex belépőjegyét. Az első szenior rekreációs nap 2019. január 9-én
volt a Zalakarosi Fürdőn, ahova több, mint 160 fő érkezett.
A vendégeket Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, dr. Szabados Gyula,
Nagykanizsa
Város
Önkormányzatának önkormányzati tanácsadója köszön-

PROBONO SZENIOR
REKREÁCIÓS NAPOK
A ZALAKAROSI
FÜRDŐBEN
tötte. Csöndör-Köves Otília, a
fürdő szolgáltatás vezetője,
egészségügyi szakember rövid előadás keretében adott
tájékoztatást a fürdőn igénybe vehető NEAK által támogatott kezelések lehetőségéről,
a kezelés típusokról, a speciális zalakarosi gyógyvíz egészségre gyakorolt hatásairól.
Kitért arra, hogy háziorvosi
beutalóval, és a mindenki számára igényelhető támogatással vásárolhatók meg a
gyógykezelések.

Cziráki László vezérigazgató hangsúlyozta, a nyugdíjas kedvezmények tovább
folytatódnak 2019-ben is, a
NYUGDÍJAS CSÜTÖRTÖK keretében április 30-ig 50%
kedvezménnyel van lehetőség komplex belépő megvásárlására.
Az „EGÉSZSÉG ÉVE 2019.”
jegyében a nagykanizsai ProBono Szenior Klub és a Zalakarosi Fürdő hosszú távú
együttműködésével stratégiai kapcsolatait is erősíti.
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Sikeres évzárás, folytatódó beruházások
NAGY ÍVŰ FEJLESZTÉSEK A ZALAKAROSI FÜRDŐN
Öt százalékkal emelkedett a Zalakarosi Fürdő vendégforgalma az
elmúlt évben. Ez a látogatók számát tekintve több, mint 650 ezer
vendéget jelentett a fürdő számára 2018-ban. Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója a város újévi fogadásán úgy fogalmazott: 2018 kiemelkedően sikeres volt számukra, s törekednek arra,
hogy az ez évi fejlesztések, valamint a fürdő nemrég elfogadott
stratégiai fejlesztési terve folytatódó sikereket biztosítsanak mind a
komplexum, mind a város egésze számára.
– Milyen elvek mentén fogalmazódott meg, mit tartalmaz a
fürdő stratégiai fejlesztési terve?
– A hét évre elfogadott stratégiai fejlesztési tervünk négy célterületet foglal magába: vendégfogadási
infrastruktúraés
szolgáltatásfejlesztés; termék- és
attrakciófejlesztés; emberi erőforrás fejlesztés; pr, marketing, kommunikáció, értékesítés.
Az első pont többek között a
beléptető- és a pénztári rendszer
modernizálását jelenti. Tervezzük
az online jegyértékesítés elindítását, valamint a belépőjegy vásárlás,
a beléptetés és a szolgáltatás értékesítés elkülönítését. Fejlesztjük
az információs- és tájékoztató
rendszerünket, amelyek kompatibilisek lesznek a mobil eszközökkel is. Ide tartozik a vendéglátás, a
parkolóhelyek fejlesztése, az öko-

lógiai lábnyomunk további csökkentése a szelektív hulladékgyűjtéssel, ami már jelenleg is működik.
– Sokat hallottunk már az ez
évre vonatkozó nagy ívű fejlesztésekről, illetve már az előző évben elkezdődött a gyógycentrum
megújításáról. Hol tartanak a
munkálatok, milyen feladatok
várnak a társaságra 2019-ben?
– Tavaly októberben kezdődött
el a gyógycentrum és a gyógykert
felújítása. A gyógycentrum 26 éves
épületének erős elhasználódása indokolta a megújítást. Jelenleg a
gyógycentrum tetőzetének korszerűsítése zajlik, megújul a belső
vizesblokk, a belső zsaluzások is
készülnek, s a reményeink szerint
hamarosan – az időjárástól függően persze – kezdődhetnek a betonozási munkálatok is. A kivitelező
hozzáfogott a közműkiváltáshoz,
illetve a légtechnikai eszközök beépítéséhez.
Feb ru á r b a n
ke z d ő d h e t nek a külső
medence
munkálatai, s
terveink szerint nyárra ismét fogadja a
vendégeket a
g y ó g yc e n t rum és gyógykert. A gyógyc e n t ru m b a n
– szemben az
eddigi három
gyógyvizes
medencével –
az átalakítást
követően kettő marad meg
gyógyvizesnek, a harmadik medence
sós vizes lesz,
mely a tengeri hangulatot
próbálja majd
visszaadni a
fürdőzőknek.

A közeljövőben kialakítunk egy
exkluzív szaunaparkot, ami közvetlen kapcsolatban lesz az élményfürdővel és a strandkerttel. A
munkálatok idén indulnak és az év
végén már használhatják is a vendégek a kétszintes létesítményt.
– Mit várhatunk az új szaunaparktól?
– Fürdőnkben eddig nem volt
olyan részleg, ahol a pihenés, a
wellness, a relaxáció, a kikapcsolódás kapott fő szerepet. Ez az új
szaunapark hivatott ezt a szerepet
betölteni. Helyet kap majd gy tágas, 40 férőhelyes finn szauna,
ahol ceremóniák zajlanak. Emellett
aroma, rönkszauna, gőzkabin, merülőmedencék, jacuzzi, fűtött padok, infra pihenőtér is készül. A
második ütem fejlesztései a fentiekre épülnek, terveink között szerepel a tetőteraszon egy panoráma
medence
kialakítása,
élménymedence, kerti jakuzzi és
sok más kényelmet és a szaunázás
élményét fokozó wellness elem
kiépítése. A 2020-as évet érinti a
kempingfejlesztés, ami lakókocsi
beállóhelyek kialakítását, mobilházakat, glamping elemeket foglal
magában. A harmadik ütem része
az élményfürdő teljes körű felújítása és tervezzük egy új junior
vízivilág építését is.
– Külső szemlélő is vehet észre
jeleket abból, hogy a fürdő szervezeti egysége is átalakul. Gondolok itt többek között a marketing
kommunikációra,
a
PR-tevékenységre. Milyen változások történtek, történnek itt?
– Valóban: a szervezeti egységek átstrukturálása elkezdődött,
amiből talán leginkább a marketing, kommunikáció, PR területen
történt változások vehetők észre.

Megtörtént a gyógyászati részleg
különválasztása a szolgáltatási
szektortól, ami önálló vezetővel
bír. Tervezzük a személyzet folyamatos továbbképzését, amivel a
vállalati kötődést is erősíthetjük.
Értékesítési területen a képzés
mellett tervezzük bevezetni a teljesítményhez kötött juttatási és
motivációs rendszert, valamint a
munkavállalóink és családtagjaik
részére további kedvezményeket
szolgáltatásainkból.
A marketing terület feladatait
érinti a belépőjegy-rendszer egyszerűsítése, kedvezményrendszer
kidolgozása, különös tekintettel a
nyugdíjas kedvezményekre. Gyermek, családi-és sportanimációs
programokkal, a kiemelt ünnepeken megerősített csapattal és ünnepi tematikával várjuk vendégeinket.
Tovább
erősítjük
jelenlétünket online platformokon, beleértve a google adwords
és social média hirdetéseket, aktivitásokat, amelyek Ausztriában,
Németországban, Szlovéniában,
Horvátországban és Szlovákiában
folynak. Utóbbi területen segítségünkre lesz a Zalakarosi Fürdő
egészségnagykövete, az európai
szépségkirálynő, Laky Zsuzsi is, aki
legnagyobb örömünkre elvállalta e
nagyköveti feladatot 2019-ben.
Fontos számunkra, hogy a Kisfaludy-program keretében megújulhat a három csillagos Fürdő
Hotel épülete is. A munkákat még
szezon előtt szeretnénk elvégezni,
hogy a nyári időszakban fogadhassuk a vendégeket korszerűbb körülmények között.
2019. év végén tervezzük az
Európai Fürdőszövetség, az ESPA
nemzetközi öt csillagos minősítésének megszerzését.
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Díszebéddel köszöntötte az
új esztendőt, és köszönte meg
együttműködő partnereinek
munkáját, eddigi támogatását
Zalakaros január 16-án.
A Hotel Freyában tartott
újév köszöntő fogadást az önkormányzat, a Zalakarosi Fürdő
és a Zalakarosi Turisztikai Egyesület szervezte.
A vendégeket elsőként Novák
Ferenc polgármester köszöntötte.
Beszédében az elmúlt év történései mellett 2019 kihívásairól szólt.
Jelezte: az év kiemelt beruházása a városközpont fejlesztése
lesz, melyre pályázattal nyílik lehetősége Zalakarosnak. 2019 kihívásai között említette az európai
uniós parlamenti, illetve a helyhatósági választásokat, melyeket
meghatározónak nevezett a város további életére vonatkozóan.
A várható fejlesztések között
említette a polgármester az intézmények, így a közösségi ház
további fejlesztését, az ipartelep
kialakítását, valamint kerékpárút
építést, illetve a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó
népszerűsítő kampány indítását.
Pályázati támogatással wifi-lefedettség kiépítésére kerül sor, és
intelligens gyalogátkelőhely is létesül – mondta.
Cziráki László, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója a fürdő
életéről vetett számot a vendégek körében. Hangsúlyozta: a jelenlegi adatok tükrében elmond-

Új év, új kihívások
ható, hogy a zalakarosi fürdő
kiemelkedően jó évet zárt 2018ban, és a most zajló, valamint ez
évben induló fejlesztések lehetőséget adnak arra, hogy a fürdő
még jobb helyen pozícionálja magát a továbbiakban. Az idei az
egészség éve lesz a fürdőben, a
fejlesztéseket, programokat, lehetőségeket e szlogennek rendelik
alá.
A térség kormánypárti országgyűlési képviselője, Mannin-

ger Jenő Zalakaros mint turisztikai
hely és gyógyhely jelentőségét,
folyamatos fejlődését emelte ki,
rámutatva: a látványos fejlődéshez
számos uniós forrás is hozzájárult.
Ezeknek köszönhető az is – fejtette ki –, hogy Zalakarosra immár
nem csak mint az idősek gyógyhelyére gondolnak, hanem a fiatalok
és családok településére is.
A fogadáson dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyűlés elnöke
mondott pohárköszöntőt, mely-

ben a zalai turisztikai jelentőségű
települések sikereit méltatta,
hangsúlyozva: a helyi önkormányzatok és a települések lakossága
minden esetben sokat tett és tesz
ahhoz, hogy ezek a települések
rangot vívjanak ki és tartsanak
meg.
Az ünnepségen a Móra-iskola
zeneiskolás növendékei és diákjai
kis műsorral, zenével, verssel köszöntötték a vendégeket és az új
évet.
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A Magyar Kultúra Napján
HELYI ÉRTÉKEINKKEL EMLÉKEZTEK MEG A JELES NAPRÓL
Településünk művészeti csoportjai, együttesei köszöntötték
a Magyar Kultúra Napját.
A Himnusz születésnapján, az
általános iskolában tartott ünnepségen ismét színvonalas produkciókkal mutatkoztak be
együtteseink, a legkisebbektől
az idősekig.
A résztvevőket Novák Ferenc
polgármester köszöntötte. Ünnepi beszédében elmondta: országunk 30 év óta ünnepli a kultúra napját január 21-én, Kölcsey
Ferenc Himnusza keletkezésének
időpontjában.
– Mi, zalakarosiak helyi és karosi kultúrával emlékezünk meg
erről a napról – mondta a polgármester.
Kodályt idézve úgy fogalmazott: a kultúrát megszeretni, tanulni nehéz, elveszíteni könnyű, ne
hagyjuk hát, hogy ez megtörténhessen. Kiemelte: a kultúra közösségeink összekovácsolódása, fej-

lesztése
szempontjából
is
nélkülözhetetlen, ám helyi értékeink, együtteseink, egyéb kincseink
beépülnek a turisztikai kínálatunkba is. Idén a Bottal-fogó együttes
alakulásának tizedik, a Zöld Ág
Táncegyüttes létrejöttének 25. év-

fordulóját is ünnepelhetjük. A
Puchheimmel idén 30 éves barátságról megemlékező bajor rendezvényen ez évben a Bottal-fogó
együttes képviselő művészeti szinten Zalakarost – említette Novák
Ferenc.

A polgármester kiemelkedő
eredménynek, kulturális eseménynek nevezte, hogy az elmúlt évben
Nagy János és Kiss Mihály zalakarosi költők verseskötetet jelentettek
meg, és a szintén zalakarosi Krégár
Hajnalkának kiállítása nyílt Nagykanizsán. Kiemelte továbbá a 20 esztendős
Vonós Kamarazenekar elmúlt évi jubileumi koncertjét, és azt,
hogy megyei értéktárba kerülhetett már
számos
rendevényünk, népművészeti
örökségünk.
A beszédet követően a helyi kultúra
„követei” adtak műsort, melyet most is
vastapssal jutalmazott
a közönség, az est végén pedig az együttesek művészeti vezetőinek köszönték meg
az eddigi munkát.
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Testületi döntések röviden
2018. október 1-jétől Zalakaros
Város Önkormányzata működteti
Zalakaroson a hétközi és hétvégi
orvosi ügyeletet, melyhez további 15 település csatlakozott.
A képviselő-testület tárgyalta az
ügyelet 2019. évi finanszírozásának
tervezetét. A 2018. évi költségekhez képest az alábbi változásokat

„AZ ÉN CSALÁDOM”

vezették át: az asszisztensek,
sofőrök és takarítók vonatkozásában a minimálbér és garantált bérminimum változásának hatása. A
dologi kiadások közé beépítették a
kötelezően megkötendő felelősségbiztosítás éves összegét.Ezen
változások alapján határozták meg
a települések által fizetendő hozzájárulás mértékét is.

A Fürdő Hotel kivitelezői felhívására három ajánlat érkezett be,
melyeket zárt ülésen bírált el a
testület. Az eljárás nyertesének a
Konzultax Műszaki és Szolgáltató
Kft. (8800 Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 10/a.) ajánlattevőt nyilvánították és vele a szerződést 99.488.380,Ft összesített nettó ajánlati árral
kötik meg.

LAKOSSÁGI FÓRUM

A Nagykanizsai Tankerületi
Központ Tankerületi Diákönkormányzatának „Az én családom” címmel kiírt rajzpályázatára több, mint 250 pályamunka
érkezett a Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásához
tartozó iskolákból. A szakmai
zsűri 2018. december 13-án értékelte az elkészült műveket,
így sor került a munkák rangsorolására is.
Ennek eredményeképpen
2018. december 19-én 14.00kor került sor a Nagykanizsai
Tankerületi Központban (
Nagykanizsa, Vécsey utca 6.) a
kategóriák 1-3. helyezettjeinek, illetve különdíjasainak díjátadójára.
A Zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola és AMI 1. osztályos tanulója, Németh Melodi különdíjat kapott. Felkészítő tanára: Tarcsai Marianna.

KŐRÖSI IDEGEN NYELVI VERSENYEN (német nyelv) Varga Ádám 5.
osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Várnagy Szabolcsné volt.

FIGYELEM!

Amatőr labdarúgó kupa

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a karácsonyi
fenyőfák gyűjtése 2019. január
26-án (szombaton) lesz.
A karácsonyi fenyőfát a
gyűjtés napján kell kihelyezni a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és karácsonyfa
tartótól megtisztított állapotban – a közterületre (a hulladékgyűjtő edényzet helyére)
reggel 6.30 időpontig.
Az elszállítandó karácsonyi
fenyőfát úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne
akadályozza, ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének
előidézésével, valamint a gyűjtést végző gépjármű és annak
személyzete által jól megközelíthető legyen.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDET.

A fórum időpontja:
2019. február 25. (hétfő) 17,00 óra
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola (Aula)
2019. február 15-én (péntek) 12,00 óráig leadhatják kérdéseiket az Önkormányzat felé
személyesen a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán vagy a hivatal@zalakaros.hu email címen.
A fórumra tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosságot!
Zalakaros Város Önkormányzata

Amatőr kupát rendezett január 19-én városunk a környékbeli települések labdarúgó csapatainak részvételével. A kupán az első helyet Galambok csapata nyerte meg (a képen), második Sand, harmadik a Törekvők
csapata. Egyéni eredmények: gólkirály: Horváth Roland, legjobb mezőnyjátékos: Fujsz Csaba, legjobb kapus: Vida Máté.

ÉVFORDULÓK
ZALAKAROSON
Jeles évfordulókat ünnepelhet ez évben is városunk. A jubileumok összegyűjtésében Novák
Ferenc polgármester, helytörténész segítette lapunkat.
Az első, és talán az egyik
legfontosabb történelmi évfordulónk az, hogy 1254-ben,
765 éve említették először
írásban a település nevét egy
oklevélben, Korus néven.
1664-ben, 455 éve kezdődött a török uralom településünkön és környékén, melynek egyik legsajnálatosabb
következménye a környék elnéptelenedése, a falvak,
templomok pusztulása volt.
1794-ben, 225 évvel ezelőtt, Böjtmás hava (március)
30-án Karoson felütötte fejét a
„vörös kakas”. A tűzben rövid
idő alatt a falu egynegyede
leégett. A tüzet Bazsó Gergely
hároméves gyermeke okozta,
ahogy a vizsgálati jegyzőkönyv
fogalmaz: „ki Estve felé az At�tya házának belső végén tsak
maga játszadozván, oda alattomban tüzet vitt, s áztat meg
éllesztvén, az háznak üstökében gyújtotta, mellyet az
Konyhában lévő édes Annya
meg észre vehetett, már an�nyira erőt vett, hogy ámbár
egy sajtár vízzel annak el oltására sietett, de már semmi módon el nem olthatta.” Miután a
település lakói kárukra való hivatkozással az évi adójuk elengedését kérték, fennmaradt a
teljes kárlista, hivatalos értékbecsléssel együtt. Ez nem csak
a kár mértékére, hanem a korabeli árviszonyokra is szolgál
adatokkal.
1849 esztendeje is jeles,
hiszen ekkortól tartozik Karos
a kanizsai járáshoz. Ezt megelőzően a település a Keszthelyi járás része volt.
1869-ben említésre méltó,
761 fő a település lélekszáma.
1919-ben ugyancsak jeles
eseményre került sor: két kőkeresztet is állítottak a faluban.
1984-ben nagyközségi címet kapott Zalakaros.
1989: a puchheimi kapcsolat
kezdete, idén tehát a 30. évfordulót ünnepelheti a két település.
1994-ben, 25 évvel ezelőtt
készült el Béres János hősi
emlékműve.
1999-ben, két évtizeddel
ezelőtt készült el Zalakaros
élményfürdője.
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A kerékpározás támogatása, a
kerékpáros turizmus népszerűsítése érdekében hirdette meg Zalakaros Go Bike programját az
idei évre a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület.
– Az aktív és egészséges életmód iránti érdeklődés fokozatosan nő városunkban, egyre többen töltik aktívan szabadidejüket
Zalakaroson. A Tourinform-iroda
melletti kerékpáros centrumban
közel kétszer annyi bringát adtak
ki kollégáink a látogatóknak tavaly, mint egy évvel korábban. A
Kis-Balaton kerékpáros túrák
egyedülálló természeti környezetben kínálnak fantasztikus kikapcsolódási lehetőséget az aktív,
minőségi idő eltöltésére – mondta a program indításának előzményeiről Kovács Szabolcs, a turisztikai egyesület elnöke.
– Ezekre a kiváló adottságokra
városunk még inkább ráerősít,
hiszen a folyamatosan fejlődő
Tour de Zalakaros országúti kerékpárverseny 2500 indulójával
mára az ország egyik legkedveltebb rendezvényévé nőtte ki magát. A június 21-23. között megrendezésre kerülő bringás hétvége
már minden korcsoport számára
kínál alternatívát: gyermekversenyt a legkisebbeknek, családi
bringatúrát a Kis-Balaton körül
minden generációnak és valódi

2019. január 24.

ZALAKAROS GO BIKE
KAROS IDÉN BRINGÁBAN UTAZIK
megmérettetést a zalai dombokon keresztül 60 és 137 km-en.
2019-ben harmadszor kerül megrendezésre a Szabadics Ride Company Challenge céges időfutam csapatverseny, a 0. napon

Célba értek az adományok
Célba értek az adventi időszakban szervezett jótékonysági
futás adományai. A családsegítő központ beszámolója szerint
2018.12.15.én 39 futó regisztrált a jótékonysági futáson.
A legfiatalabb egy 5 éves fiú Zalakarosról és egy 7 éves leány
volt, Nagyrécséről. Legidősebb résztvevőink egy 64 éves nő Zalakarosról és egy 56 éves férfi Nagykanizsáról.
Idén Zalakarosról érkeztek legtöbben (18 fő), Nagykanizsáról 12
fő, Galambokról 2 fő, Nagyrécséről 3 fő, Zalamerenyéről 3 fő, és
Zalakomárból 1 fő jött el, hogy a zord idő ellenére vállalja a futást.
Az összegyűjtött adományokból a futást követő napon a
családsegítő munkatársak csomagokat állítottak össze, melyek
jelentős részét még aznap kiosztották a három településen (Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar). Közel 50 családnak sikerült az
ünnepek előtt juttatni a jótékonysági futás és az ezzel párhuzamosan szervezett „Szeretetet, dobozban” akció felajánlásait.
A jótékonysági futás adománygyűjtése és osztása sikeresen
kiegészült ugyanis. A települések oktatási-nevelési intézményei
gyűjtésükkel összesen 154 csomaggal hozzájárultak, hogy a szolgálatnál összeírt 69 gyermek ajándékot kaphasson.
– Valamennyi doboz, ajándék gazdára lelt így karácsony
előtt. Sok mosolyt, ölelést, boldog, csillogó tekinteteket kaptunk cserébe. A Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
nevében köszönjük a felajánlásokat, a cserébe kapott kedves
szavakat, boldog tekinteteket – mondta Csönge Jusztina, a szolgálat vezetője.

pedig tematikus gasztro programokkal és GO BIKE warm-up partyval is bővül idén a bringás jamboree. A program aktualitását az
a határokon átívelő kerékpáros
projekt is indokolja, melynek ke-

retében többek között további 3
km kerékpárút kerül átadásra Zalakaroson, 2019 tavaszán.
– A turizmus rekord számú
növekedését prognosztizáljuk
idén Zalakaroson, de fontos számunkra, hogy a helyben élők is
részesüljenek a turizmus előnyeiből. Szeretnénk a zalakarosiak
számára is kedvet csinálni az aktív
idő eltöltéséhez, hiszen a fejlesztéseinknek az ő életminőségük
javulását is szolgálniuk kell. A
projekt keretében a helyi és környékbeli iskolák és intézmények

bevonásával szemléletformáló kerékpártúrákat szervezünk, amelyek teljesítésével értékes nyereményekben részesülhetnek a
résztvevő gyerekek és felnőttek
egyaránt – mondta el Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester.
A programhoz a
fürdő is csatlakozik
mint az ország első kerékpárbarát fürdője:
kedvezményes bringás
fürdőbelépővel, GO
BIKE vitalizáló masszázs
bevezetésével és kerékpártárolókkal állnak a
kezdeményezés mellé.
A fürdő kerékpárbarát szolgáltatásait a
szálláshelyek is a csomagjaikba építhetik,
valamint a recepción
„lerakott” slusszkulcsért cserébe ők is adhatnak ticketeket a tematikus
csomagot
lefoglaló vendégeiknek, amellyel aztán a
Tourinform-irodában díjmentesen
kölcsönözhetnek kerékpárt.
Kovács Szabolcs úgy fogalmazott: a kerékpározás támogatása
kitűnően illeszkedik a zalakarosi
Hat Érzék koncepciónkba, hiszen a
program egyik célja, hogy az egészségmegőrzést, mint életformát
népszerűsítsük a fenntartható, szelíd turizmus jegyében. A zalakarosi
fürdő gyógyító érintései, a zalai
erdők és a Kis-Balaton impozáns
látványa mellett itt még valóban
hallhatjuk a csend hangját és érezhetjük a levegő illatát.

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
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