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Születésnapot ünnepeltek
HUSZONNÉGY ÉVE VÁROS ZALAKAROS

Kitüntetettek a díjátadón (balról jobbra): Tarnai László Józsefné, Kovács Szabolcs, Tóth Zoltán (ART Hotel), Jankovics Ferenc, Szabadicsné Madaras Katalin, Novák Ferenc polgármester, Horváth László, Bekéné Tóth Beáta, dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző.
Méltó keretek között tarthatta meg az idei városnapot Zalakaros. Mivel az elmúlt esztendőben a pandémia miatt nem lehetett megtartani a születésnapi rendezvényeket, így az idei,
immár 24. városnapon a tavaly elmaradt ceremóniákat is pótolták.
Így adódott, hogy most a
legifjabbak és a város fiatal felnőtt polgárainak köszöntésével is
két évet ölelt át az önkormányzat, s a 2020. évi és 2021. évi városi elismeréseket is együttesen adták át.
Az ünnepséget a Karos Korzón
létesített látogatóközpontban
tartották, azon részt vett Manninger Jenő, térségünk kormánypárti
országgyűlési képviselője és Sylwester Lewicki, a lengyelországi
Olesno testvérváros polgármestere és küldöttsége is.
A városi kitüntetéseket Novák
Ferenc polgármester és dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyző adta
át.

A 2020.
ÉVI DÍJAZOTTAK:
ZALAKAROSÉRT kitüntető címet vehetett át Tarnai László Józsefné a Zalakaros életében betöltött aktív szerepvállalásáért,
közösségekben végzett munkájáért, sokszínű szakmai és emberi
tevékenységének elismeréséül.
ZALAKAROS TURIZMUSÁÉRT
ÉS VENDÉGLÁTÁSÁÉRT kitüntető díjat kapott Kovács Szabolcs a
települési marketing területén elért kiemelkedő színvonalú munkájának elismeréséül, valamint az
ART Hotel a turizmus és vendéglátás területén végzett több évti-

zedes kiemelkedő színvonalú tevékenységéért.
ZALAKAROS SPORTJÁÉRT kitüntető díjjal ismerték el Szabadicsné
Madaras Katalint a város sportéletében betöltött közel egy évtizedes
kimagasló tevékenységéért.
A 2021.
ÉVI KITÜNTETETTEK:
ZALAKAROSÉRT kitüntető címet adományozott a testület
Norbert Seidl részére Zalakaros és
Puchheim települések közötti testvérvárosi kapcsolatok ápolásáért.
Norbert Seidl Puchheim polgármestere a kitüntetést egy másik
alkalommal, a hivatalos kapcsolatok 30 éves évfordulóján veszi át.
ZALAKAROS KULTÚRÁJÁÉRT
díjat vehetett át Horváth László a
zene területén végzett színvonalas tevékenységéért.
ZALAKAROS VÁROS KÖZ-

SZOLGÁLTÁÉRT elismerésben részesült Bekéné Tóth Beáta több
mint egy évtizedes, településünk
közösségi életében végzett aktív
szerepvállalásáért.
ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT
kapott Jankovics Ferenc a minőségi és szakmai alapokra helyezett
kerékpáros turizmus megteremtéséért, a Tour de Karos kerékpárverseny szervezésében betöltött
szerepvállalásáért.
KIVÁLÓ TANULÓ kitüntető díjat adományozott a testület Horváth Sára részére kiemelkedő tanulmányi
eredményéért,
példamutató szorgalmáért, magatartásáért, a tanulmányi, sport,
művészeti versenyeken való sikeres szerepléseiért és az iskolaközösségért végzett kiváló munkájáért. A díjat az iskolai tanévzárón
adták át.
Minden díjazottnak ezúton
is szívből gratulálunk!
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy pontosításra, kiegészítésre kerültek az ingatlantulajdonosok közterület tisztántartásával, a zöldterületek ápolásával kapcsolatos teendőikről
rendelkező helyi szabályozások és ezek be nem tartása esetén alkalmazható szankciók. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete alapján az
ingatlanhasználó köteles gondoskodni: – az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról – az ingatlannal határos nyílt árkok és azok műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok
eltávolításáról, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosításáról – a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület, valamint az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről
úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom
akadálymentességét és köteles gondoskodni a nyesedék elszállíttatásáról. Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanaik előtti közterületek gondozásáról, a
telkükről, a járda, illetve úttest fölé növő ágak levágásáról, illetve a
vízelvezető árkok karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az, aki a helyi környezet védelméről
és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott ingatlanhasználó köztisztasággal
és közterület tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TISZTELT LAKOSSÁG!
A helyi adókhoz kapcsolódóan az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket:
A helyi adók – magánszemélyek kommunális adója, építményadó,
iparűzési adó – második részletének befizetési határideje szeptember 15. Az aktuális adószámláját – mely a befizetendő összeget
tartalmazza – mindenki megkapja augusztus 31-ig. A cégek és
egyéni vállalkozók elektronikus formában, ügyfélkapus bejelentkezés után elérhető tárhelyükre, a magánszemélyek postai úton. A
magánszemély adózóknak adószámlájukkal együtt kiküldésre kerülnek a csekkek is, mellyel az adó befizethető. A csekkek – ahogy
már a tavalyi évben is – kitöltve érkeznek. Ennek ellenére természetesen az adó átutalással és bankkártyával is befizethető, mely egyszerűbb,
kényelmesebb és gyorsabb. Kérjük, minél többen éljenek ezen fizetési
módokkal! Utalásnál az adószámlán található azonosítójukat szíveskedjenek a közlemény rovatban minden esetben feltüntetni. A bankkártyával történő fizetésről tájékoztató olvasható honlapunkon a 2020. évi
lakossági tájékoztatók, hirdetmények között az alábbi linken:
http://onkormanyzat.zalakaros.hu/dl/proc?f=48264f5b188f23f94dd47855b0ca0168274e6d1688459d695913505f3faa0779
A cégek és egyéni vállalkozók átutalással és bankkártyával fizethetik adójukat. A bankszámlával nem rendelkező egyéni vállalkozók a hivatalban kérhetnek csekket a befizetéshez.
Fontos változás, hogy a gépjárműadó 2021. január 1-től átkerült a
NAV ügyintézési körébe, így az adót már nekik kell megfizetni. Az önkormányzattól kiküldött adószámlán ez az adónem már csak abban az
esetben szerepel, ha valakinek a 2021. évet megelőző évi tartozása van.
Akinek gondot okoz az adó megfizetése, lehetősége van fizetési könnyítést kérni részletfizetés vagy halasztás formájában.
Adóügyi ügyintézőinket keressék bizalommal az alábbi elérhetőségeken: adohatosag@zalakaros.hu, telefon: 93/340-100/105-ös mellék vagy 93/540-072.
A fentiekben leírtak alapján kérjük, hogy az adóbefizetési kötelezettségüknek szíveskedjenek határidőre eleget tenni. A pandémiás
helyzetre tekintettel minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kapnak a
város költségvetésében az adóbevételek, amelyből városunkat szebbé,
élhetőbbé tudjuk tenni és biztosítani tudjuk intézményeink (óvoda,
bölcsőde, háziorvos, ügyelet stb.) zavartalan működését még ezekben
a nehéz időkben is.
Jó egészséget kívánunk mindenkinek!
Zalakaros Város Jegyzője

FIGYELEM! EBOLTÁS!
Értesítjük az eb tartókat, hogy ZALAKAROS városban
2021. szeptember 25-én (szombat)
13,45 órától – 14,15 óráig
kerül sor az EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.
Az oltás helye: TŰZOLTÓSÁG UDVARA
(Zalakaros Jegenye sor 8.)
Díja – helyszínen:
Háznál történő oltás:
Oltási könyv díja:
Mikrochip díja:

6000 Ft/eb
7000 Ft/eb
1500 Ft/db
5500 Ft/eb

A háznál történő oltásra 2021. szeptember 26-án kerül sor, az oltás igénybevételét legkésőbb 2021. szeptember 11-ig szükséges jelezni Dr. Virág Zsolt (tel: 06/30-520-0467) állatorvos felé, 2021. szeptember 11-ét követő jelzés után az oltás ára 1 db vagy 2 db eb esetén
9000 Ft/eb, 3 db eb felett 7000 Ft/eb.

KÉRJÜK, HOGY AZ EB
OLTÁSI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!
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Átadták a Karos Korzót
TALÁLKOZÁSOK KEZDŐPONTJA
Ünnepélyes projektzáró keretében átadták a Karos Korzót,
városunk új központi terét.
Az ünnepségen részt vett dr.
Sifter Rózsa, a Zala megyei kormányhivatal vezetője, Manninger Jenő térségi kormánypárti
országgyűlési képviselő és Kön�nyid László, a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese.
Ahogyan Novák Ferenc polgármester fogalmazott: a központ GINOP-pályázat segítségével épülhetett meg, projektpartnerként az
MTÜ vett részt a munkákban, valamint Magyarország Kormánya részesítette többlet támogatásban a
várost.
– Az új gyógyhelyi központ
több elemből áll, nemcsak a látogatóközpont és a központi tér a
szökőkúttal, de része a beruházásnak a napozó és fitness park, a
rekortán futópálya, az ivókút, a

Szalagátvágás, balról jobbra Könnyid László, dr. Sifter Rózsa, Manninger Jenő, Novák Ferenc, Szabadics Roland.
váltképp, hogy a belföldi turizmus
terén a nyári időszakban a fürdőváros statisztikai adatai az országos
átlag felett állnak.
– Júliusban több mint 5,2 mil-

Dömtör Anna hárfajátéka.
szökőkút és az elektromos kerékpártöltő állomás is - mutatott rá,
hozzátéve: a város bízik abban,
hogy az új fejlesztés segít a turisztikai szezon meghosszabbításában és a helyi vállalkozások lehetőségeinek
bővítésében,
ugyanakkor tényleges tere lehet a
városban élők találkozásainak is.
Zalakaros turizmusban betöltött
szerepéről és a további lehetőségeiről szólt Könnyid László.
Elmondta: Zalakaros büszke lehet eddigi eredményeire, pozícióinak megtartására, arra pedig ki-

lió vendégéjszakát jegyezhet az
ország. Zalakaros maga az újranyitást követően június végig 50
ezer vendégéjszakát jegyezhet, az
ide látogatók 160 ezer vendégéjszakát töltöttek a szállodákban.
Zalakaros az ország legjobb 10
turisztikai települése között szerepel, olyanok között és mellett,
akik az egészségturizmusra építhetnek a következő időszakban.
Rámutatott: a kormány a közelmúltban elfogadta a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiát, s ebben az
egészségturizmus kiemelt szerepet

kapott, így Zalakaros számára is új
lehetőségek nyílhatnak a jövőben.
Manninger Jenő a város elmúlt
húsz éves, nagy ívű fejlődését
emelte ki, melyek között számos

fejlesztés szolgálja a fiatalok, családosok érdekeit.
– Tette mindezt a város úgy –
hangsúlyozta –, hogy közben sikerült megőriznie természetes megjelenését, tágas tereit, parkjait,
igényes környezetét.
A beszédeket követően a szalagátvágással jelképesen is átadták
az épületet és környezetét rendeltetésének, a szalagot Könnyid
László, Sifter Rózsa, Manninger
Jenő, Novák Ferenc, valamint a kivitelező Szabadics Zrt. területi vezetője, Szabadics Roland vágta át.
Az átadást ünnepi műsor is kísérte, melyen a Bojtár népzenei
együttes, Mérei Gabriella színművésznő és Dömötör Anna hárfaművész működött közre.
A korzót a közönség is birtokba
vette, számukra Novák Ferenc polgármester adta át hivatalosan is a
placcot, az átadást a Dalárda-Vegyeskar és a Karos Táncegyüttes
műsora színesítette.

A Bojtár népzenei együttes műsora.

4

2021. augusztus 26.

Huszonnegyedik születésnap
MEGTÉPÁZTA A VÁROST A JÁRVÁNY, DE ÚJRA ÉPÍTKEZNI KELL

Ünnepi beszédet mondott
Novák Ferenc polgármester.

Sylwester Lewicki Olesno
ajándékát adja át.

Babakendőt köt Vlasicsné
Dörgönye Márta képviselő.

– Vegyes érzelmekkel ünnepel a város a 24. születésnapon. Az elmúlt és az idei esztendőben olyan
dolgok történtek, melyek megrázták Zalakarost, az
országot, sőt az egész világot. Egy világjárvánnyal
kellett és kell küzdenünk ma is, mely alapjaiban
rengette meg gazdaságunkat, társas életünket –
ezekkel a gondolatokkal kezdte városnapi beszédét
Novák Ferenc polgármester.
– Hosszú hónapokra bezárt a fürdőnk, becsukta
kapuit 15 szállodánk, magánszállásaink, turisztikai
szolgáltatóink. De bezártak intézményeink is, megállt
az élet. Szívszorító volt látni turisták, emberek nélkül a virágos, gyönyörű Zalakarost. Óriási veszteségeink keletkeztek. Gazdasági, pénzügyi részei forintálisan is kimutathatók. Sokat veszítettünk
egészségünkből, s hatalmas károkat okozott a járvány
a mentális egészségünkben, és az emberi kapcsolatokban. Mi, az emberek, a kapcsolatrendszereik, a
közösségeik alkotják Zalakarost, ezért a jövőben
sokat kell tennünk, hogy a város élő szövetét alkotó
értékek visszaépüljenek – mutatott rá Novák Ferenc.
Hangsúlyozta azonban: a pandémiában egyúttal
olyan összefogás is megmutatkozott Zalakaroson, mely
a későbbiek során is példaként szolgálhat, és Zalakaros
olyan szerencsés helyzetben van és volt, hogy gyarapodni is tudott az eltelt hónapok során. Ennek egyik
látható eredményei is az új gyógyhelyközpont, mely
az önkormányzati beruházások sorában az első helyet
foglalta el.
– A fejlődés, az élet, a turizmus feltételrendszerének megváltozása kikövetelték ezt a lépést. A
projekt azonban több mint funkcióváltás. A fejlesztés segíti megőrizni piaci pozíciónkat, melyet a
pandémia ellenére is sikerült erősíteni Magyarország
turisztikai rangsorában.
Novák Ferenc elmondta: a pandémia által erősen
megtépázott költségvetés miatt Zalakaros egyelőre
csak pályázati forrásokból tud szerény módon fejleszteni.

Karosiak, környékbeliek, meghívott vendégek
a városnapi ünnepségen.

– Tudjuk, hogy rengeteg megoldandó feladat áll
előttünk, legyen az utak állapota, az ellátás minősége, sportfejlesztés. Önkormányzatunk, képviselő-testületünk látja, tudja a teendőket, személyi ellentétektől mentesen közösen igyekszünk településünket
szolgálni.
Zalakaros pályázati eredményeit emelte ki beszédében Manninger Jenő országgyűlési képviselő. Mint
mondta: a város töretlenül fejlődik, sikeresen vesz részt
pályázatokon, így az egészségház fejlesztése, a Thermál
úti kerékpárút felújítása, a tornaterem megújítása is
pályázati támogatással történik.
A képviselő gratulált az eddigi sikerekhez, melyek
mellé – ahogy fogalmazott – Zalakaros komoly turisztikai eredményeket is fel tud mutatni.
Üdvözölte a várost Sylwester Lewicki olesnoi polgármester is, méltatva a több mint tíz esztendős lengyel-magyar kapcsolatot, s ugyancsak kiemelve Zalakarosnak a nehézségek ellenére is látványos fejlődését.
A városnapon került sor a 2020. és 2021. évben
született „aprónépek” köszöntésére is. A kicsiket
Novák Ferenc polgármester és Vlasicsné Dörgönye
Márta képviselő avatta fel a babakendővel, áldást
mondott dr. Háda László plébános és Bertók Dániel
lelkipásztor.
Ezen alkalommal fogadták a város felnőtt polgáraivá is azokat a fiatalokat, akik az elmúlt és idei évben
töltötték be 18. életévüket. A fiatalok szalagot kötöttek a város zászlajára az avatás emlékére. Novák Ferenc
polgármester pedig úgy fogalmazott: Zalakaros mindig
visszavárja fiataljait, remélve, hogy tudásukkal, tehetségükkel, munkájukkal gyarapítják a közösséget.
A városnapi ünnepségen két ifjú zalakarosi tehetség
példája mutatta, hogy a város valóban számít tehetségeire, visszavárja és hívja őket akkor is, ha munkájuk,
tanulmányaik más városba szólítják őket. Dömötör
Anna hárfán játszott a közönségnek, Mérei Gabriella
színművésznő pedig verset mondott, előadásukra
méltán lehettek büszkék a zalakarosiak.

A város felnőtté vált ifjú polgárai szalagot kötnek
a Zalakaros zászlajára.
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Az egyes emberen múlik
AZ IRGALMASSÁGRA NAGY SZÜKSÉG VAN AZ ERŐSZAK KULTÚRÁJÁBAN
Szentszéki kiváltságban részesült a zalakarosi Isteni Irgalmasság temploma, e kiváltság
elnyerésének lehetőségét dr.
Háda László, Zalakaros plébánosa kezdeményezte, akit a kaposvári megyéspüspök az Irgalmasság Misszionáriusává nevezett
ki.
A búcsúengedélyek ünnepélyes
kihirdetésére július 25-én került sor
az Isteni Irgalmasság templomában. A szentmisét Varga László kaposvári megyéspüspök celebrálta.
A szentmise áldozási könyörgését
követően a püspök úr önmagát, az
egyházmegye papságát, valamint
minden hívő és nem hívő emberét
Isten irgalmába ajánlotta.
A szentmisét követen beszélgetésre kértük a megyéspüspököt.

– Ön szívügyének tekintette,
hogy Zalakaros temploma szentszéki kiváltságban részesüljön.
Miért volt ez kiemelten fontos az
Ön életében, munkásságában?
– Az irgalom meghatározta és
meghatározza hivatásomat papságomban és püspökségemben egyaránt. Örültem, hogy a mi egyházmegyénkben van olyan templom,
amit az Isteni Irgalmasság tiszteletére neveztek el, és hogy ennek a
templomnak a plébánosában ott
volt a vágy, hogy ezt az irgalmasságot még nagyobb tisztelettel
próbálják kinyilvánítani. Így kétszeresen is nagy örömmel támogattam a kezdeményezést.
– Véleménye szerint a ma emberének szüksége van az irgal-

masságra és befogadó az irgalmassággal?
– Ma, a halál civilizációjában,
az erőszak kultúrájában sok ember szenved és lesz áldozatává a
különböző ideológiáknak, úgy érzik, szükség van az irgalomra. Az
irgalom az egyetlen nyelv, amit
mindenki ért, nem kell lefordítani senkinek. Ha irgalmat gyakorlok, azt mindenki érti, és mindenki ugyanúgy érti. Ha irgalmatlan
vagyok, azt pedig mindenki megszenvedi. Akit igazságtalanság ér,
aki szenved, az vágyakozik az irgalomra, a szeretetre, a jóságra.
Igen, szükség van erre a mi világunkban, nagyon nagy szükség.
És nemcsak földi életünk szempontjából fontos az irgalmasság.
Jézus az irgalmasság cselekedeteitől teszi függővé az örök életün-

ket is. Amikor az utolsó ítéletről
beszél Márk evangéliumában, akkor az irgalmasság cselekedeteit
sorolja. Az irgalmasság az evangélium talán legfontosabb üzenete.
– Hogyan tudjuk átadni az irgalmasság üzenetét?
– Sok dolgunk van. A keresztények között sincs olyan erővel jelen az irgalmasság, ahogyan lehetne. Fontosak így azok a helyek,
így Zalakaros is, ahol az irgalmasság koncentráltan jelen van. De
hogy mennyire tud jellé válni, az
nagyon az itt élőkön múlik. A
Szentlélek megtalálja azokat – a
fiatalokat is –, akik együtt tudnak
mozdulni vele. Akik személyes
példájukkal mutatják, gyakorolják
az irgalmat. Mert az irgalmasság
tömegmozgalommá sohasem vá-

lik. Az irgalmasság mindig személyeken keresztül történik. Ezért
kell egyenként gyakorolnunk és
mutatnunk az irgalmasságot.
(A fotókat a Kaposvári
Egyházmegye készíttette.)

www.cobrakaros.hu
COBRA-KAROS Vagyonvédelmi
és Biztonságtechnikai Kft.

Riasztórendszerek
távfelügyelete
kivonuló szolgálattal.
Riasztórendszerek
szerelése
Vállaljuk apartmanházak, nyaralók,
családi házak,
üzletek, telephelyek
stb. távfelügyeletét!
Havidíj:
4000 forinttól (+ áfa)
ELÉRHETŐSÉG:
8749 Zalakaros,
Petőfi u. 38.
Telefon:
06-93/340-906
06-30/911-1534
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Kedvezményrendszer – karosiaknak
A KAROS KÁRTYA BŐVÜLŐ KEDVEZMÉNYEKET BIZTOSÍT
Az idei évben a korábbiakhoz
hasonlóan az állandó lakcímmel
rendelkező lakosok kedvezmén�nyel látogathatják meg a fürdőkomplexumot és nagy örömmel
tapasztalható, hogy ezt napról
napra egyre nagyobb számban
teszik meg.
A cél továbbra is ugyanez, azonban egy új kezdeményezéssel, igazodva a mai korhoz, bevezetésre
került a Karos Kártya, mely a jövő
tekintetében egy sokkal gyorsabb
és rugalmasabb beléptetést és a
kedvezmények egyszerűbb igénybevételét teszi lehetővé – tájékoztatott a Zalakarosi Fürdő.
Hogyan juthatnak a zalakarosiak a kártyához:
• A kártya regisztráció személyesen tehető meg a fürdő fogadóépületében a feltüntetett INFOPONTON, egy elektronikus igénylő

lap kitöltésével, ez mindösszesen
pár percet vesz igénybe.
• Az igénylés alkalmával egy
fénykép készül, melyet majd a kártyán található QR kód tartalmaz.
• A regisztráció alakalmával a
mobiltelefonszám és az email cím
megadása nem kötelező!

• Az igénylést követően a
Karos Kártya azonnal átvehető,
melynek feltétele továbbra is
az állandó lakcím megléte, mely
a 2020.12.31 előtt kiállított lakcímkártya segítségével igazolható.
• A QR kód alapú Karos Kártya

használata mobiltelefonnal is megoldott.
A regisztráció 2021. 08. 04-től
elérhető, mindennap 9.00 és 16.30
között. Az első igénylés teljesen
ingyenes.
A Karos Kártya kialakított kedvezmény rendszeréhez csatlakozott a zalakarosi Kertmozi is.
A jövőben további szolgáltatók
bevonásával minél több kedvezménnyel kívánja a fürdő bővíteni a
Karos Kártya rendszerét.
– Tisztelettel kérjük partnerségét és azt is, hogy éljenek a minél
több lehetőséget nyújtó megoldás bevezetésében!
Bízunk abban, hogy Zalakaroson mindenkinek személyes élménye, hogy a Fürdő magas színvonalon működik és a továbbiakban
is számítunk az Önök segítő munkájára – nyilatkozta Podlovics Péter, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.

Újra főznek a fürdőn
SZÜLETÉSNAP ÉS JÓTÉKONYSÁG
Az elmúlt év jó tapasztalataira alapozva ismét szervez
jótékonysági főzést a fürdő, az
esemény a létesítmény születésnapjához kötődik.

Átúszták a Balatont
A Karos Sprint Úszóklub négy tagja, a klub, valamint a Zalakarosi
Fürdő támogatásával indult az idei, 39.Lidl Balaton átúszáson. Káldi
Zsigmond, Horváth Sára, Strobl Anna és Strobl Áron remekül birkóztak meg a távval, legjobb eredménnyel Strobl Áron zárt, aki két órán
belül úszta le az 5,2 km-t. Gratulálunk minden úszónak a kiváló munkához, valamint felkészítőjüknek, Stégli János edzőnek!

– A 2021-es esztendő rendhagyó volt, ezért úgy gondoltuk, méltó módon szeretnénk
megünnepelni a Zalakarosi Fürdő születésnapját együtt a vendégekkel, strandolókkal, kollégákkal. Éppen ezért az idei
évben is megszervezzük a Jótékonysági főzőnapunkat szeptember 4-én – mondta el Podlovics Péter vezérigazgató.
Mint mondta: ezen a jeles
napon a zalakarosi lakosok ingyenesen jöhetnek a fürdőre. A
Zalakarosi Fürdő a főzőnapon
befolyt teljes összeggel a város
oktatási intézményeit kívánja támogatni.
– Fontosnak tartjuk, hogy
ebben a nehéz időben tudjunk
adni a városnak, az embereknek, hiszen a fürdő is erre épül.

Nem feltétlen csak az anyagi
dolgokra gondolnék, inkább a
közös élményekre, az együtt
töltött percekre, ami rendkívül
nagy erővel bír manapság. Szeretnék buzdítani minden zalakarosi lakost, hogy ünnepeljen
velünk a közös cél érdekében!
– mondta Podlovics Péter.

(A fotó az elmúlt évi sikeres
főzőnapon készült.)
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Isten éltesse a 24 éves várost!
FŐZŐCSKE, KENYÉRSZENTELÉS, KONCERTEK, BULI HANGULAT

Sokféle programmal várták
Zalakaros lakóit és a vendégeket
Zalakaros Város Napjaira. Az öt
napos rendezvénysorozaton
egészen biztos, hogy minden
korosztály és mindenféle műfaj
kedvelője talált magának szórakozásra alkalmas műsort, elfoglaltságot.
A Karos Korzót bizony csúcsra
járatták ezekben a napokban, és
az időjárás is igen kedvező volt a
szabadtéri programoknak.
Az önkormányzat és a civil
szervezetek most is vendégül látták a város lakóit, ezúttal a parkerdőben főztek a csapatok és várták
finomságokkal a vendégeket. A
szervezők gondoltak a kicsikre is,
őket ugrálóvárral, lovaglási és sétakocsikázási lehetőségekkel csalogatták.
A városnapok részeként emlékezett meg az önkormányzat az
államalapítás évfordulójáról, a
Szent István és Gizella szobra előtt
tartott ünnepségen részt vettek az
olesnoi testvérváros képviselői is.

Ünnepi beszédet Sinkovics Norbert, a Közösségi Ház igazgatója
mondott.
– Szent Istvánban, államalapító királyunkban, a magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó
egyéniséget, minden idők legnagyobb magyarját tiszteljük. Ő
volt az a király és szent, aki egyház- és nemzetépítőként tudatosította a magyarokban és az akkori Európával, hogy adottságai,
teljesítménye és szellemi gazdagsága tekintetében a magyarok helye a legrangosabb nemzetek között van. Ez az elsőség
pedig nemcsak hitet jelent, hanem azt is, hogy a magyarságnak
küldetése, feladata, felelőssége
van és ezáltal, – ami a legfontosabb: jövője.
István kora és napjaink kora is
egy új világ. Valami újnak a kezdete, egy kemény munkával
megteremtett új világnak, ahogy
az új kenyér is mindig a jól végzett munka eredménye, ami táplálékul szolgál nekünk, ugyanígy
István király tettei, a magyar

népnek táplálékul, iránymutatásul szolgáltak a történelem során
és ma is. Megállja a helyét mindaz, amit ő ránk hagyott, irányként meghagyott nekünk.
Nekünk, kései utódoknak az a
rendeltetésünk, hogy megvédelmezzük mindazt, amit Szent Istváni-útnak nevezhetünk. Tanuljunk más népektől, ugyanakkor
őrizzük meg mindazt, ami a miénk és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre! Nekünk is vállalni kell, hogy teszünk valamit a
közösségért, felvállalunk új dolgokat, és azért keményen küzdünk. Igyekezzünk szebbé tenni
mások életét, építsünk egy kiszámítható, szebb és biztonságosabb jövőt, hogy újabb 1000 év
múlva is itt álljon Magyarország!
– hangsúlyozta beszédében.
Az államalapítás napján szentelte meg az új kenyeret dr. Háda
László plébános, majd a Rügyecske
Táncegyüttes és a Dalárda-Vegyeskar adott műsort.
A továbbiakban rengeteg koncert, bábelőadás, táncbemutató,

kiállítás szórakoztatott minden
vendéget, s nem hiányoztak a finom falatok, jó italok sem a kínálatból.
Isten éltesse a 24 éves várost!
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A Bottal-fogó táncegyüttes előadása.

A Karos Város bora díjátadása.

Bornapok új helyen, a megszokott minőséggel
ÁTADTÁK A VÁROS BORA DÍJAKAT IS
Négy napig csak a boroké volt a főszerep városunkban. Július
28. és augusztus 1. között, egy év kihagyás után ismét megrendezték a Zalakarosi Bornapokat.
A borházak ezúttal már a város
új főterén kínálták nedűiket a lá-

togatóknak. A rendezvény a hagyományokhoz hűen a zalai Da

Bibere Borlovagrend bevonulásával
kezdődött.
A vendégeket Novák Ferenc
polgármester köszöntötte, kiemelve: a városnak a kiváló gyógyvize
mellett remek borai is megalapozták hírnevét.
– 1998 óta rendezzük meg a
bornapokat, és most nagyon büszkék vagyunk arra, hogy e programsornak immár az új városközpontunk adhat helyet – jelezte.
Az idei eseményen részt vett
Koczor Kálmán, a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetségének
elnök-nagymestere is. Mint mondta, ez a borvidék és általában a
magyar borkultúra jóval több elismerést, megbecsülést érdemelne.
– Mi, magyarok is tudunk
minőséget az asztalra tenni, boraink által a fogyasztóknak valódi élvezeti értéket biztosítani,
közvetíteni – hangoztatta.
A bornapok megnyitóján került

sor a „Város bora” kitüntető címek
átadására is. Zalakaros vörösbora
idén Vig Zsolté lett, a város fehérbora címet pedig a Cézár Pincészet
bora kaphatta.
A bornapokon rengeteg program szórakoztatta a közönséget,
kézműves különlegességek és portékák csábítottak vásárlásra, remek
hangulat uralta a korzót, s bár a
korábbi helyszínhez viszonyítva
hatalmas tér állt rendelkezésre, az
érdeklődők, vendégek, karosiak,
környékbeliek ezt a hatalmas teret
is megtöltötték.
A bornapok nyitányaként rendezték meg a Zalakarosi Futrinkák
szervezésében a Fröccsfutást is,
mely jelentős létszámú helyi és
környékbeli futót vonzott. A sportolókat a Kilátó Borozó, a Kuruk
Hill Pince és a Szent Orbán borozó
frissítette, ezúttal bizony nemcsak
ásványvizet, hanem finom fröccsöket is kínálva.

Indul a fröccs-futam.

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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ZALAKAROS immáron 13 éve
ad otthont a térség legnagyobb
sportrendezvényének, az évről
évre sikeresebb MAPEI Tour de
Zalakaros amatőr országúti kerékpárversenynek.
A KERÉKPÁROZÁS
SZERETETE
A MAPEI Tour de Zalakaros
egy igazi kerékpáros jamboree,
ahol bármely korosztály próbára
teheti magát. A kísérőprogramokkal tarkított, egész hétvégét

MAPEI Tour de Zalakaros
2021. SZEPTEMBER 24–25–26-ÁN
életmódra nevelés. A versenyhétvége a gyermekektől az abszolút
kezdő bringásokon át a sportos
kerékpárosokig minden célcsoportnak minőségi szabadidős programokat nyújt.

fő) 2018-ra (kb. 2.500 fő) megduplázódott a versenyzők száma,
valamint a felmérések szerint a
rendezvény a résztvevők és kísérőik összesített létszámát tekintve
közel 10.000 látogatót vonzott Zalakarosra, ahol hosszú hétvégét
tölthettek el. 2021-ben közel 20 kiállító várja az érdeklődőket Zalakaros új látogatóközpontjában és
rendezvényterületén, ahol a versenyhétvége állandó kerékpáros
programjai mellett szabadtéri kísérőprogramokkal, fellépőkkel készül
a város. https://tourdezalakaros.hu/
bemutatjuk-a-mapei-tour-de-zalakaros-vadonatuj-rendezvenykozpontjat/
PROGRAMTERVEZET

felölelő versenyhétvégén öt különböző versenyszámban próbálhatják ki magukat a résztvevők
(céges csapatverseny, gyerekverseny, családi bringatúra, középtávú teljesítménytúra, országúti maraton).
A rendezvény célja a kerékpározás népszerűsítése, az egészséges

MAPEI TOUR DE ZALAKAROS
STATISZTIKA
A kezdetben alig száz fős, helyi
jelentőségű esemény a résztvevői
létszámot tekintve fokozatos növekedést mutatott, majd bekövetkezett az áttörés: 2017-ről (kb. 1.300

SAKKFESZTIVÁL NEGYVENEDSZER
Idén immáron negyvenedik alkalommal ad otthon városunk
annak a sakkversenynek, melyet egyúttal Bárczay László Emlékversenyként rendez meg városunk önkormányzata és a Csuti
Antal Sportklub.
A sakkfesztivál hivatalosan szeptember 5-én 14 órakor kezdődik a
vendégek köszöntésével, 15 órától pedig már a mérkőzések is indulnak. A versenyzőket a Karos Korzó látogatóközpontjában fogadják,
itt zajlanak majd a játékok is.
Novák Ferenc polgármester elmondta: a fesztivál fővédnökségét
Zalakaros város önkormányzata vállalta magára. Városunkban komoly hagyománnyal bír a fesztivál, hiszen immár négy évtizede fogadunk sakkozókat, bár az elmúlt évben a járványhelyzet miatt
módosítani kellett az addig hagyományosnak mondott májusi időponton is.
– A versenybe szeretnénk bevonni az iskolásokat is, ennek is
már komoly hagyományai vannak, hiszen az intézményben sakk
nagymesterek fordultak meg és ismertették meg a gyerekekkel
ezt a sportágat, sőt, játszmára is invitálták a vállalkozóbb szelleműeket. Tervezzük kiállítás szervezését és a játszmák online közvetítését – jelezte a polgármester.
A verseny szeptember 11-én zárul, minden mérkőzés 15 órakor
kezdődik a látogatóközpontban, aki szeretné figyelemmel kísérni az
eseményeket, az bátran felkeresheti a helyszínt!

2021-ben 5 színes program közül választhattak a versenyhétvége
résztvevői:
2021. szeptember 25. 10 órától
– Szabadics Ride – Company Challenge Céges Időfutamverseny. Bővebb
információ: https://tourdezalakaros.

hu/szabadics-ride-company-challenge-2021-reszletei/
2021. szeptember 25. 14 órától
– Zobori Kids’ Ride by BIANCHI
Gyerekverseny. A GYEREKVERSENYEN
A RÉSZVÉTEL INGYENES! Bővebb
információ: https://tourdezalakaros.
hu/zobori-kids-ride-by-bianchi-gyerekverseny-2021/
2021. szeptember 26. 10 órától
– VILLTEK Teljesítménytúra. Bővebb
információ: https://tourdezalakaro s. h u / v i l l t e k - t e l j e s i t m e n y t ura-2021-reszletei/
2021. szeptember 26. 10.15
órától – Karos Spa Kis-Balaton
Családi Bringatúra. Bővebb információ: https://tourdezalakaros.hu/
karos-spa-kis-balaton-csaladi-bringatura-2021/
2021. szeptember 26. 10.30
órától – Spirit Auto – ŠKODA Országúti Maraton. Bővebb információ: https://tourdezalakaros.hu/spirit-auto-skoda-orszaguti-maraton-2021-reszletei/
Tudj meg többet a rendezvényről: https://tourdezalakaros.hu/

10

2021. augusztus 26.

A 2020-as tanév végén a városi- és iskolai könyvtár Erzsébet-tábor keretében 18 tanulónak tartott egy hetes napközis
olvasótábort.
– A Nagykanizsai Tankerületi
Központ koordinálásával léptünk be még korábban iskolai
könyvtárként ebbe a projektbe.
A benevezett tanulóknak mindössze 500 Ft jelképes összeget
kellett befizetniük. El tudtuk
őket vinni kirándulni Keszthelyre, ahol múzeumok látogatására
is sor került. A foglalkozásokhoz
szükséges összes eszközt biztosították számunkra. Viszont nagyon szigorúan meg voltak kötve a foglalkozások típusai.
Olvasótáborként így nem annyit
tudtunk foglalkozni az olvasással, mint amennyit szerettünk
volna. Ebből kiindulva elhatároztuk, hogy a következő nyáron,
vagyis 2021-ben saját beosztású,
az olvasás megszerettetésére,
könyvtárhasználat gyakorlására
épülő tábort hirdetünk. Ez meg
is történt 2021. június elején –
árulta el az előzmények kapcsán
Horváthné Nagy Elvira, a könyvtér
vezetője, aki kollégájával, Pácsonyi
Ildikóval várta a gyerekeket a táborra.
– Most városi könyvtárként
hirdettük meg az iskola leendő
2., 3. és 4. évfolyamosainak a
tábort. Naponta 8 órától 16 óráig számos érdekes foglalkozást
terveztünk az olvasás köré fonódva. Igyekeztünk a jelentkezők korosztályának megfelelő
ifjúsági regényeket, illetve az
azokat író, elsősorban magyar
szerzők közül számukra érdekeseket keresni. Így esett a válasz-

Könyvtári olvasótábor
OLVASÁS, KÉZMŰVESKEDÉS, RENGETEG JÁTÉK

tásunk Bálint Ágnes, Csukás István, Janikovszky Éva, Nógrádi
Gábor könyveire. Az ötödik
napra pedig az alsós korosztályhoz legjobban kötődő népmesékre. A napi egy-egy kiválasztott író, és a bemutatott

történetekhez kötődő játékos
foglalkozások, vetélkedők, kézműves foglalkozások, bábkészítés, könyvtári filmvetítések,
mesefelolvasások, könyvtári
torpedók, játszótéri túrák színesítették a napi élményeket.

Számos lehetőség volt jutalom
matricák, ajándékok begyűjtésére. Az elkészített munkadarabok mellett, a gyerekek a napi
foglalkozások végén kölcsönözték és vitték magukkal az aznap
megismert regényeket is.

Könyvbemutató az Ezüst Klubban
2021. augusztus 4-én a zalakarosi Civil Házban az Ezüst Klub
rendezvényén került sor Iványi Miklós (a Dalárda Vegyeskar tagja),
„Őszi lomb” címmel megjelent, 6. kötetének bemutatására. Ez a
kötet valójában két könyvet foglal magába.
„Boldog élőlények között” a címe az első könyvnek, mert minden
ember boldogságra vágyik, de különböző módon törekednek rá.
Egyesek a fizikai, nemi, szellemi versengésben, és az általa elért sikerben, gazdagságban, hírnévben keresik. Ma az üzleti élet és a média
egyéni sikerre biztat minden áron, akár mások kárára is.
Vannak, akik a napi örömök által kiegyensúlyozott lelki életben vélik
megtalálni.
Olyanok is vannak, akik a rászorulók megsegítésében érik el, mint
Teréz anya.
A Biblia arra bíztat: szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! – erre
általában nem vagyunk képesek.
Selye János a stresszelmélet atyja az „önzetlen önzés” elvét tartja
megvalósíthatónak:
„Az önzés minden élőlény szükségszerű jellemvonása. (…)

Éljen mindenki úgy, ahogyan számára a legtermészetesebb, mindaddig, amíg viselkedésével nem okoz kárt másoknak. (…) a helyes viselkedés vezérelve: Érdemeld ki felebarátod szeretetét!”
Tudományos kutatások szerint a boldogság kulcsa nem a gazdagság, nem a hírnév, sem a hatalom. Boldogságunk 50%-ban örökölt
adottság, csak 10%-ban függ a környezetünktől, de 40%-ban saját viselkedésünk (a velünk kapcsolatban levő élőlényekkel kialakított kapcsolatunk) következménye.
Az ember legfontosabb értékei a jó emberi kapcsolatok. A boldogság
legerősebb forrása: boldog élőlények között élni, mert boldogtalan közösségben az egyén is boldogtalan. Tegyük boldoggá közelünkben az
élőlényeket, így lehet 40%-ban mindenki saját boldogságának kovácsa!
Az „Őszi lomb” című második könyvben, élete őszén önéletrajzi
jellegű fejezetekben mutatja be a szerző, hogy boldog életre törekvő
elképzeléseiből, mi, hogyan valósult meg saját életében. Külön fejezetekben foglalkozik többek közt tanulmányaival, szakmai és közéleti
tevé-kenységével, valamint magánéleti eseményekkel is.
A szerző, a témához kapcsolódó dalok éneklésével tette hangulatosabbá a könyvbemutatót.

