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Kopjafát avattak
A GYÓGYVÍZ FELFEDEZÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN
A tökéletes esküvő szervezéséhez, lebonyolításához kaphattak
tanácsokat, ötleteket, ajánlatokat
azok, akik részt vettek a Zalakaroson első alkalommal rendezett esküvő kiállításon.

SEGÍTSÉG
A SZERVEZÉSHEZ
A Park Inn szállodában tartott
kiállításon lehetséges esküvői helyszínek, ruhák, fotósok, zenészek,
virágkötők, dekoratőrök, sőt DJ-k,
ceremóniamesterek mutatkoztak
be, láthattunk számos ajánlatot
meghívók készítésére, asztalok és
termek díszítésére, de még szalvéták hajtogatására is.
Az egész napos rendezvényt
természetesen házasság előtt álló
párok is meglátogatták, a szerencsések tombolán számos, esküvőszervezéssel kapcsolatos ajándékot nyerhettek.

A zalakarosi gyógyvíz felfedezésének évfordulójára kopjafát avattak a fürdő előtti
sétány mellett.
A nagykanizsai fafaragó, Wegrosza Zoltán
tölgyfából készült alkotása gazdag szimbólumrendszerén keresztül a fürdő múltját, jelenét és
jövéjét mutatja be.
– A kopjafa utal az éltető elemekre: a tűzre, a vízre, a földre. A sisak a kitartó munkát
méltatja, a nyak az akaratot, a gömb a fürdő,
de az egész város közösségét, a csillag a vízből fakadó dicsőséget jelképezi – mondta el
Cziráki László, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója az avatási ünnepségen. Kiemelte: a
fürdő mára az ország második legnépszerűbb
fürdőjévé vált, Zalakaros pedig jelenleg az ötödik legkeresettebb turisztikai célpont.
Novák Ferenc polgármester a gyógyvíz
megtalálásának körülményeit elevenítette fel,
illetve felvázolta, milyen hatalmas változásokat
hozott a település életében a vízre épülő gyógyászat és turizmus.
A beszédeket követően a polgármester és a
fürdővezető leleplezte az alkotást, melyen emléktábla is hirdeti a gyógyító víz felfedezésének
jeles évfordulóját.

Esküvő kiállítás
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
TISZTELT LAKOSSÁG!

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.

Korábban már felhívtuk a figyelmüket, hogy a hivatalos szervek
(rendőrség, tűzoltóság, mentő), illetve az idelátogató vendégek tájékozódásának segítése érdekében ingatlanuk házszámának megjelenítéséről, annak karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

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,
– a rendelet szerinti hó és síkosság mentesítésről.
Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy 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.
A rendelet alapján felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a hó és síkosság mentesítés is az ingatlantulajdonosok kötelessége, ezért különös tekintettel a magánutakra – a Karos-Park Kft. csak térítés
ellenében köteles e munkákat elvégezni.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Hősi halottaink
emlékére
Halottak napján koszorúzással tisztelgett a világháborús hősök emlékműve előtt Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester. A Szent Anna templom mellett, a Hősök terén álló alkotást 1992ben állíttatta
fel az önkormányzat. A
márványból
készült mementó Béres
János alkotása, a Zalakarosról háborúba vonult
és
elesett
katonák nevét emléktábla őrzi.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 21/2014. (VIII.08.)
önkormányzati rendelete 13. §-a kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet,
beépítetlen telket) a megfelelő módon házszámtáblával, vagy a
helyrajzi számot ábrázoló táblával ellátni és annak folyamatos
karbantartásáról gondoskodni.
Figyelmeztetjük Önöket, hogy a Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselő-testülete szeptemberi ülésén döntött a fenti kötelezettség
megszegésének szankciójáról is, így a rendeletet be nem tartók a jövőben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet alapján százötvenezer forintig terjedő bírsággal sújthatóak.
Kérjük a házszámtáblák kihelyezéséről gondoskodni szíveskedjenek.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

MEGHÍVÓ

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 13-án (csütörtök) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást
tart, melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel várunk. Ülés
helye: Zalakaros Város Közös Önkormányzati Hivatala, Gyógyfürdő
tér 1.
Novák Ferenc polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
A közelmúltban kapták kézhez a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási számláját a 2017.10.01. – 2017.10.31. számlázási időszakra vonatkozóan, s ennek kapcsán már többen fordultak panas�szal a Hivatalhoz.
A félreértések elkerülése végett a számlázások kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Zalakaroson a Viridis-Pannonia Kft. 2017. november 1-től közszolgáltató, 2017. októberében még a Zalaispa Zrt. volt a szolgáltató. A
Viridis - Pannonia Kft. 2017.10.01. – 2017.12.31. időszakra kiállított
számlája sajnos megtévesztő, mert az elszámolási időszaknál valóban 2017.10.01. - 2017.12.31. volt feltüntetve, azonban az összeg helyesen csak a november és december hónapokra vonatkozott, mivel
októberre vonatkozóan a Viridis-Pannonia Kft.-nek nem állt módjában számlázni. Ez a számla részletezőből derül ki, melyen helyesen
két alapdíjat és ennek megfelelően kéthavi ürítést számoltak. A
Zalaispa Zrt. elmaradt 2017. októberi számlája került most kiküldésre.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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A forradalmi eseményeket
Piff József nemzetőr vezérőrnagy, az Országos ’56-os Szövetség örökös Zala megyei elnöke
és Novák Ferenc polgármester
idézte fel.
Piff József hangsúlyozta: a nyugati államok magára hagyták a
magyar forradalomárokat, így a
szovjet túlerő ellen a magyarság
nem tudott győzni.
– A forradalmárok a
kiváltságos
pártarisztokrácia eltörlését, az
elnyomó
szervek, az
ÁVH azonnali felszámolását, az
ország katonai megszál-

A nyugat hallgatott
EMLÉKEZÉS 1956 OKTÓBERÉRE
lásának megszüntetését is követelték több más mellett – mondta.
Novák Ferenc a helyi eseménye-

ket és hősöket idézte, rámutatva:
bár ma nincsenek háborús állapotok
az országban, hősnek lenni ma is

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város hulladékgyűjtésével,
szállításával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk:
A Viridis Pannonia Kft.-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés alapján a háztartási és háztartás jellegű szilárd hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása november
1-től április 30-ig heti egy alkalommal (hétfőn) történik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia kft. (Szolgáltató) a továbbiakban is biztosítja a háztartásokban keletkező műanyag, papír
és fémhulladékok házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtését.
A házhoz menő szelektív gyűjtés során az
ingatlantulajdonosok számára kiosztott kék és
sárga színű zsákokból kerül elszállításra a háztartásokból az elkülönítetten gyűjtött hulladék. A zsákokat az ingatlanon belül kell tárolni
és csak az elszállítás napján lehet kihelyezni
őket az ingatlan elé.
FONTOS, hogy a zsákokba csak odaillő hulladék helyezhető, ellenkező esetben a Szolgáltató azt nem szállítja el, és az illetékes hatóság
eljárását kéri.
Mi kerülhet a kék színű zsákba?
– papírdobozok (lapítva)
– Újságok, folyóiratok, szórólapok, kartonpapír, könyvek, füzetek
Mi kerülhet a sárga színű zsákba?
–
–
–
–

üdítős, ásványvizes palackok lapítva
fóliák, zacskók, reklámtáskák
tisztítószeres flakonok
konzervdobozok

– fém sörös- ill. üdítős dobozok
– italos kartondobozok.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a csomagolási üveghulladék elhelyezéséhez a gyűjtőszigetek továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak a megszokott helyeken a település
egész területén.
A szelektíven gyűjtött hulladékot (kék és
sárga zsákok) az idén már csak 2018. december 13-án szállítják el.
Kérjük, a szelektíven gyűjtött hulladékot
kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki. A Gyűjtőjáraton dolgozó kollégák
minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen,
amennyi szelektív hulladékkal teli zsákot Ön
kihelyezett. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kék
és sárga zsákok a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban Bognár Ottó Péter ügyintézőnél is igényelhetők.
A településen lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek tehermentesítése érdekében tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy
amennyiben tehetik, úgy a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést szíveskedjenek
igénybe venni.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
zöldhulladékot a volt TSZ major területén
(Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen kialakított
zöldhulladék tárolására szolgáló, kerítéssel körbezárt területen lehet elhelyezni.
A zöldhulladék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás az ideiglenes tároló
hely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz
hétfőtől szombatig 8 és 16 óra között.
A zöldhulladékot külön válogatva lágyszárú- és fás szárúként kell betárolni, ezért kérjük
a lakosságot, hogy már a gyűjtéskor külön kezeljék, így nem okoz gondot a helyszínen történő szétválogatás.

tudunk, ha munkánkat, mindennapi
életünket helytállással végezzük.
A megemlékezők az 1956-os
emlékmű lábánál koszorúkat helyeztek el, a
forradalom
előtt az általánis iskolások és a Dal á r d a - Ve gyeskar
énekesei műsorral tisztelegtek.

Zalakaros környezete érdekében tett intézkedéseiket előre is köszönjük.
					
		
A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
tájékoztatja a lakosságot, hogy a zalamerenyei
hulladékudvart (Zalamerenye, 0112/2 hrsz.) a
lakossági felhasználók az alábbi feltételek mellett vehetik igénybe.
A beszállítható hulladékok köre:
Háztartásban keletkező NEM VESZÉLYES
HULLADÉKOK:
• lomhulladék (árlista szerint)
• építési-bontási (árlista szerint)
• személyautó gumiabroncsok: évente/ingatlanonként 5 db adható le díjmentesen!
• elektromos és elektronikai hulladékok: ép/
nem kifosztott állapotban (hűtő, rádió, mosógép, háztartási kisgépek, stb. díjmentes)
Kivétel: TV/monitor leadása térítés ellenében!
HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FELTÉTELEI:
A hulladékudvarba történő beszállításkor a
lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát bemutatni. Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal
hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, illetve esetleges díjtartozás fennállása
esetén – a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk.
NYITVATARTÁS munkanapokon:
hétfő 8.30–17.30
kedd 8.00–12.00
szerda 12.00–16.00
csütörtök 12.00–16.00
péntek 8.30–17.30-ig tart nyitva.
(Ünnepnapokon és munkaszüneti napokon
zárva.)
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Magyar–horvát együttműködés
KOMOLY UNIÓS FORRÁSOKHOZ JUTTATNAK A KÖZÖS MUNKÁK

– Nagyon sok hasznos és értékes projekt született az elmúlt
időszakban az együttműködés keretében. A magam részéről a hor-

Határon Átnyúló Együttműködési
Program célja egyebek mellett a
két ország közötti fenntartható
gazdasági kapcsolatok megerősítése, fejlesztése, a természeti és környezeti értékek megőrzése.
A találkozón a Zala megyei projektek közül a hévízi és zalaegerszegi együttműködéssel megvalósított SportOverBorders programot
mutatta be Kepli József János, Hévíz alpolgármestere.

– Zalakaros esetében a kerékpáros turizmus fejlődése figyelhető meg a közös pályázatoknak
hála – emelte ki a polgármester. –
A legnagyobb versenyünk, a Tour
de Zalakaros népszerűsége bizonyítja leginkább, hogy az ilyen irányú fejlesztéseknek létjogosultsága
van, azok a turizmus szempontjából is igen fontosak.. November
végén zárul a 800 ezer eurós kerékpárút fejlesztési pályázatunk Krize-

vát fél számára is nagyon fontos
aknamentesítést emelném ki ezek
közül, de beszélhetünk a kis- és
közepes vállalkozások támogatását célzó projektekről, a kulturális
vagy sport pályázatokról is –
mondta Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke.
A Magyarország-Horvátország

A rendezvényen városunk részéről Novák Ferenc polgármester vett részt, aki úgy fogalmazott: rendkívül fontosnak tartja,
hogy a közös munkákkal olyan
európai uniós forrásokhoz tudunk jutni, amelyek jelentősen
segítik a turizmus lehetőségeinek
bővítését.

vci városával, ennek lépéseiről is
tájékoztattuk partnereinket.
A rendezvényen a természet- és
környezetvédelemről, a turizmusfejlesztésről és az oktatási együttműködést támogató projektekről
is hallhattak előadásokat a résztvevők, illetve a közeljövőben megjelenő új pályázati kiírásokról is.

Városunkban tartottak konferenciát a magyar-horvát együttműködési programban részt
vevő települések, projekt résztvevők. A rendezvényen a megvalósítás alatt álló pályázatok jó
gyakorlatait mutatták be.

FIDESZTISZTÚJÍTÁS
Deutschné Lang Erikát választotta elnökévé tisztújító
taggyűlésén a Fidesz zalakarosi
szervezete.
A taggyűlésen részt vett
Manninger Jenő választókerületi elnök, országgyűlési képviselő is. Az elnöki tisztet eddig
Novák Ferenc töltötte be, aki
azonban a következő időszakban nem vállalta az irányítást.
A helyi szervezet ugyanis megkezdte a felkészülést a jövő évi
Európa parlamenti, valamint
az önkormányzati választásra,
melyre nagy figyelmet kívánnak fordítani. A Fidesz-csoportot vezető polgármester jelezte, hogy mivel az elnöki poszt
a következő időszakban egész
embert kíván, ennek az elvárásnak ő polgármesteri feladatai mellett már nem tud eleget
tenni. Novák Ferenc az elnökség munkájában azonban továbbra is részt vesz, elnökségi
tagok még Kötő Attila önkormányzati képviselő, valamint
Czimondor Nándor és Flórek
Zsolt lettek.

A szociális szakma képviselői tanácskoztak
MINDANNYIUNK ERKÖLCSI FELELŐSSÉGE E TERÜLET TÁMOGATÁSA
Az Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Egyesület idén XIV. alkalommal rendezte meg az Országos Szociális Szakmai Konferenciát, ezúttal Zalakaroson, a Hotel
Karos SPA**** superiorban 2018. november 8–9-én.
– Immár hagyománnyá vált rendezvényünkön évről évre több száz szakember
vesz részt a szociális szféra minden területéről. A konferencia előadói között köszönthetjük az ágazati politika irányítóit és döntéshozóit, valamint a szakma jeles
képviselőit. A plenáris előadásokat követően
határterületi kérdéseket érintve az egészségügy, ifjúságügy, családpolitika, foglalkozta-

táspolitika képviselőinek véleményét hallgathattuk meg – mondta el Szabóné Varga
Valéria SzOSzAK elnök.
– Zalakaroson ugyan a figyelem elsősorban a turizmusra koncentrálódik, de mindnyájunk erkölcsi felelőssége a szociális területre figyelés – hangsúlyozta köszöntőjében
Novák Ferenc polgármester. – Egy település
gazdaságát, gazdagságát az itt élő emberek életminősége adja ugyanis. Zalakaros
térsége az ország kilencedik legszegényebb térsége. Igyekszünk erre figyelni;
Szociális Alapellátó Központot működtetünk, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot. Most készül az új egészségügyi tervünk, amely meghatározza a közeljövő

feladatait. A közmunkaprogramban is
igyekeztünk a legtöbbet kihozni. Százezer
forintos babakötvénnyel köszöntjük újszülötteinket, van általános iskolás, ifjú tehetség kitüntetésünk, középiskolai ösztöndíjunk,
gólyafészek
lakásaink,
lakástámogatásunk. Segítünk az étkezésben, a szociális tűzifához jutásban – foglalta össze a város szociális téren végzett
munkáját a polgármester.
Ahogy mondta: örvendetes, hogy a kormány a Családok Évévé jelölte ki az ideit, hiszen így még nagyobb figyelem irányul a
szociális gondoskodásra, ehhez azonban minden településnek a maga erejéhez méltóan is
tenni kell.

5

2018. november 22.
A közelmúltban lezárult a turisztikai egyesület által meghirdetett Karos Insider pályázat,
melynek az volt a célja, hogy
városunkat új, esetleg szokatlan
szemszögből mutassák be zalakarosiak, vagy városunkhoz erősen kötődőek.
– A mozgalom elsődleges célja a lokálpatrióták ösztönzése
volt, akik első kézből mutatták
be a város egy-egy kevésbé ismert rejtett kincsét, attrakcióját,
helyszínét, életérzést, amiért
mindenképp Zalakarosra kell látogatni; mindezt egy ütős, maximum 30 másodperces vlog formájában – fogalmazott Kovács
Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A
videóval szembeni elvárásoknál
kiemelt szempont volt a pályázók igyekezete. Elsősorban jó
minőségű, de nem profik által
beállított és megvágott – okostelefonnal készített – videókat
vártunk.
Mint mondta: sok érdekes és
értékes vlog között válogathattak
végül, és nem is volt könnyű a
döntés. Olyannyira nem, hogy végül két nyertest is hirdettek.
– Az első helyet nagyon nehéz
volt kiadni. Végül azért választottunk két nyertest, mert így

Vlogokkal városunkról
KIHIRDETTÉK A KAROS INSIDER GYŐZTESEIT
A második helyezetteket azok
között kell keresnünk, akik évről
évre megédesítik az életünket, de
nem csak a fantasztikus cukrászati
alkotásaikkal, hanem cuki személyiségükkel is. Ők a Szilányi lányok:
Dobrádi Mónika és Szirmai Judit,
akik az idén 25 éves zalakarosi
Tourinform-iroda felajánlásából
egy „Zalakaros kincsei” VIP csomagot nyertek.

remekül látható, hogy két különböző generáció és két különböző
nézőpont találkozik, a két generáció képviselője segítségével
első kézből, saját élményeien keresztül láthatjuk városunkat. A
győztesek Turi Imre Csabáné
(Marika mama) és Egry Miléna,
akik a TELEKOM és a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. jóvoltából egy-egy csúcskategóriás

P20 okostelefonnal lettek gazdagabbak – mondta Kovács Szabolcs.

Harmadik helyen Pál Réka és
Simon Viktória végeztek, akik a
Zalakarosi Repülőtér jóvoltából
madártávlatból csodálhatták meg
a Kis-Balatont és környékét, valamint a Kápolnapusztai Bivalyrezervátumot.

Szárnyal a képzelet
GYERMEKVERS KÖTET JELENT MEG
A gyermekeknek szóló vers varázslatos világ. Mindenféle felnőtt szabálytól mentes, színes képzettel átszőtt, tiszta és ártatlan ez a világ. A képzelet játéka szabadon szárnyal időben és
térben egyaránt.
Nincsenek kötött formák,
amelyeket ne lehetne bátran áthágni. A gyermekvers olyan,
mint a napsütés, szívet-lelket
melengető és a fejlődéshez nélkülözhetetlen – olvashatjuk
Nagy János zalakarosi költő, író
napokban megjelenő könyvének
bevezetőjében.
A Színes mező – jókedvű
gyermekversek címet viselő verseskötet, ahogyan a címében is
jelzi, kifejezetten a gyermekeknek, a gyermekekhez szól, a legkisebb korosztályt szólítja meg
vidám soraival.
– Elsősorban az óvodás korúakra gondoltam a versek írása,
válogatása során – mondta el
könyvéről Nagy János –, bízom
benne, hogy a könnyed sorok,
Varga Attiláné kedves, vidám
illusztrációival elnyerik majd a
kicsik tetszését.
– A tördelésben Kun-Horváth Réka és Kun Zoltán voltak
segítségemre, szakmai tanácsaiknak, munkájuknak köszönhetően tetszetős megjelenésű kötetet tarthatnak kezükben
majd a kis olvasók.

A könyv előszavát Novák Ferenc polgármester írta, maga a
kötet december 14-én mutatkozik be a meghívottak előtt a zalamerenyei Pálos malomban.
A malmot egyébként egy
vers is megénekli, de olvashatunk a költemények között a
Remeterákról, Baltazárról, olvashatunk verset a Semmiről, van a
könyvben Menő Manó Mondóka vagy épp cirkuszi versike is.
A kicsik szüleikkel együtt fedezhetik fel a gyermekversek
csodás világát, a gyönyörű rajzok
pedig még vidámabbá, érdekesebbé teszik a költeményeket.
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KÜLFÖLDI KAMPÁNY ÖSSZEFOGÁSSAL
Zalakaros egyre inkább a belföldi piacra kezdett berendezkedni és a szálláshelyek is hazai vendégekre optimalizálva élezik ki a
versenyt az online marketing tevékenységük vonatkozásában.
Szeretnénk megelőzni az ebből a piaci magatartásból következő
„egy lábon állás” veszélyeit, ezért stratégiai célunk egy olyan
vendégmix kialakítása, amely hosszútávon biztosítja Zalakaros
versenyképességét.
A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. – a Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel, valamint a zalakarosi munkacsoporttal történt
előzetes egyeztetései alapján - piackutatási és validálási projektet folytatott le az elsődleges külföldi célpiacokon, melynek online marketingkampányok is a részét képezték. A kutatások és a
kampányok eredményei és tapasztalatai alapján a kiemelt partnerekkel közös kampányt szerveztünk.
A konszenzuson alapuló közös célpiac az osztrák lett, amelyet a
rendelkezésre álló források (belépési szinthez elegendő keretösszeg),
az optimális lead szerzési árak (lead: egy megszerzett vendég összegszerüsítve az adott célpiacról), az adott vendég-szegmens fajlagos
költései alapján választottuk ki. A kampányhoz készült egy weboldal
(www.badzalakaros.at), amelyen a társfinanszírozást vállaló partnerek (Hotelek, Fürdő, Apartmanok) részére külön aloldalt biztosítunk,
leírással, képgalériával, térképpel és átkattintási lehetőséggel partner
saját weboldalára.
A kampány előnyeiből a szolgáltatók közvetve is részesülnek,
hiszen a zalakarosi élményutalványban szereplő szolgáltatásokat
valamint a fürdő kedvezményes medical wellness csomagajánla-

2018 I. – VIII. HÓ
ADATAINA
2018 első első nyolc hónapjában 148.640 vendég töltött el 443.312
vendégéjszakát a település kereskedelmi szálláshelyein. Ez több mint 37%os növekedést jelent a vendégszám, és közel 22%-os növekedést jelent
vendégéjszakák vonatkozásában (A zalakarosi vendégéjszakák növekedési mértéke első nyolc hónapban megelőzi az országos (3,4%), a budapesti
(4,2%), és a balatoni régió (0,7%) vendégéjszakáinak növekedés mértékét
is. (Forrás: MSZÉSZ Trendriport 2018).

A külföldi vendégéjszakák jelentősen, több mint 23 %-kal nőttek első
nyolc hónapban bázishoz viszonyítva. További jelentős eredmény a top 3
külföldi küldő piacon, hogy a német nyelvterületről érkező vendégek

tát, is mint foglalást ösztönzőket helyeztük el a szállodai aloldalakon:
A kampány jelenleg is összehangoltan zajlik, 18 milliós megjelenésnél járunk és több mint 75 ezer átkattintást sikerült generálnunk.
A partnerek weboldalára több mint 1 500-an kattintottak ki ajánlatkérési szándékkal, és már több mint 70 ajánlatkérés érkezett a kampányból.
A külföldi online kampányokhoz az infrastruktúrát közösen lefektettük, a piackutatások kimeneteli dokumentumai, az online kampányok kiértékelése és a közös munka által most egy olyan tudásbázissal rendelkezünk, amit újabb kampányokba szeretnénk befektetni a
stratégiai küldő piacokon.
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HÓNAP TURIZMUSSTATISZTIKAI
NAK RÖVID ÖSSZEGZÉSE:
számának évről évre folytatódó csökkenését végre sikerült megállítani
és növekedésbe fordítani, a 2017-ben megduplázott cseh vendégéjszakák számát pedig több, mint 60%-kal növelni 2018 első 8 hónapjában.

ZALAKAROS KÜLFÖLDI KÜLDŐ PIACAI
Stratégiai küldő piacok: Németország (34%), Csehország (31%),
Ausztria (17%) és Szlovákia (5%).

A KÜLFÖLDI VENDÉGÉJSZAKÁK JELENTŐSEN, TÖBB, MINT 23 %-KAL
NŐTTEK ELSŐ NYOLC HÓNAPBAN
BÁZISHOZ VISZONYÍTVA.

Míg a 2016-os statisztikáknál (2015/2016) erős megtorpanás mutatkozott az előszezonban, 2017-ben sikerült mérsékelnie a városnak a kedvezőtlen szezonhatást, hiszen az április-május-júniusi időszakban a vendégéjszakák több mint 16 %-kal növekedtek bázishoz képest. 2018-ban
további 12,5 %-kal sikerült erősíteni az előszezont az erős bázishoz viszonyítva.

Összességében elmondhatjuk, hogy több vendég érkezett Zalakarosra, jelentősen növekedtek a vendégéjszakák, azonban a hozzánk érkező
turisták, csakúgy, mint regionális szinten, egyre kevesebb ideig maradnak a desztinációban.
Fenti adatok, valamint az előszezont célzó kampányaink eredményességének fényében, továbbra is a turizmusstatisztikai adatok kiértékelését követően kell felépítenünk marketingaktivitásaink tér- és időbeli ütemezését.
Forrás: KSH, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
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Ünnepekre hangolva
A ZALAKAROSI FÜRDŐ – SZÍNES PROGRAMOK, CSALOGATÓ KEDVEZMÉNYEK
Az év legcsodálatosabb, legtündöklőbb szakaszában is hív
és vár a Zalakarosi Fürdő. Gyere, bújtasd lelkedet is csillogó
köntösbe, lépj velünk az érzékek útjára – hangzik a Zalakarosi Fürdő ünnepi hívogatója.
– Fürdőnk ebben az időszakban sem fukarkodott, hogy a
karácsonyra való hangolódás
meseszerű legyen, mely nem
csak a testet, a lelket is kényezteti, no meg persze legnagyobb
örömünkre némelyik meglepetés a pénztárcánkat is – árulta el
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
vezérigazgatója, akivel arról beszélgettünkl, hogy készülnek a
fürdőn az ünnepekre.
– Az egészségmegőrzés az
egyik szívügyünk. Hisszük, hogy
ép testben ép lélek lakozik, azt
pedig tudjuk, hogy hajlamosak
vagyunk megfeledkezni magunkról a nagy hajtás közepette.
Éppen ezen apropóból alakítottuk ki a télköszöntő wellness
ajánlatainkat, amelyek éppen
azoknak szólnak, akik a közelben élnek és nem kedvelik a
zsúfolt időszakokat. Minden
napra jut egy-egy kényeztető
wellness kezelés, amelyet most
féláron vehetnek igénybe vendégeink egészen december 21ig. Igazi adventi varázslat, testnek és léleknek – tudtuk meg az
igazgatótól.

– Továbbra is folytatódik a
szeptemberben indult nagysikerű nyugdíjasoknak szóló akciónk, a „Nyugdíjas csütörtök”
egészen az év végéig, ahol 50%
kedvezmény jár minden csütör-

tökön nyugdíjas igazolvánnyal a
komplex belépő árából – folytatta a vezérigazgató. – Ezzel is
hozzájárulunk, hogy a szeretet
ünnepére való hangolódás cseppet se legyen megerőltető a

vendégvárás előtt álló nagyszülők számára sem.
Van néhány jó tippünk azoknak is, akik szívesen kikerülnék a
zsúfolt plázákat és biztosra szeretnének menni az ajándékozás
terén. Nekik jó szívvel ajánljuk a
Zalakarosi Fürdő webshopját. Az
ott fellelhető élményekből – legyen az kezelés, vagy akár tetszőleges értékre szóló utalvány – kiváló ajándékok születhetnek. A
legjobb pedig az, hogy mindezt
otthonról, kényelmesen meg lehet oldani.
A vezérigazgató elmondta: a
szívmelengető adventi várakozás
után több mesés programmal is
készülnek a téli szünetre: karácsony másnapján elkezdődik a
„Téli varázs” programsorozat az
élményfürdőben és a beltéri gyermekvilágban. A családok számára
a minőségi együtt eltöltött időről
a fürdő animátorai gondoskodnak. Színes-kedves, kreatív vizes
és szárazföldi programokkal várják az egész családot.
– Amit már nagyon várunk,
az a szilveszteri fürdőparty. Mindenkit szeretettel invitálunk az
év utolsó fürdőruhás medencés
bulijára, a jegyek már kaphatók.
A sztárvendég Cozombolis lesz,
a fergeteges hangulatról egész
éjszaka lemezlovasunk gondoskodik szuper buli zenékkel –
foglalta össze az elkövetkezendő
időszak eseményeit Cziráki László.
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„Young Talent”
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a Magyar Szállodaportások Aranykulcs Egyesületével együttműködve 2018.
november 8-án immár ötödik
alkalommal rendezte meg a fiatal tehetségek országos versenyét.
A „Young Talent” Országos
Gunst András Portásverseny Front
Desk Success Challange 2018 elnevezésű megmérettetésre összesen
55 versenyző, ebből 9 vidéki kolléga küldte be a jelentkezését. Az
indulók közül 20 fő jutott az elődöntőbe, ahonnan 4 fő került a
döntőbe.
A rendezvénynek ezúttal is a
Budapest Hilton szálloda adott otthont. A vetélkedő célja, hogy felhívják a figyelmet a szakmai tudás,
a jó minőségű szolgáltatás fontosságára, a szállodás szakma, azon
belül a portások, recepciósok tevékenységének jelentőségére, továbbá, hogy lehetőséget nyújtsanak a
fiatal szakembereknek szakmai jártasságuk, képességeik, készségeik
bemutatására, ezáltal szakértelmük
megmérettetésére.
A zsűri munkájában Niklai Ákos
zsűrielnök mellett részt vett Szabó

Áron, az MTÜ szálláshelyekért és
vendéglátásért felelős igazgatója,
Jo Gowie a The Three Corners Hotels & Resorts fejlesztési igazgatója, valamint Takács Tamás és Molnár-Fritsch Lóránt a Magyar
Aranykulcs Egyesület képviseletében.
A legjobb teljesítményt nyújtó
szakemberek a versenyen szerzett
szakmai tapasztalatok mellett az
alábbi értékes díjakat is magukkal
vihették. A legjobb írásbeli eredményért Szurma Nikolett, a Park
Inn by Radisson Zalakaros munkatársa különdíjat kapott

Márton-nap a bölcsiben

EREDMÉNYEK
„Mátyás az igazságos” mese vagy monda illusztrálása - Zalakomári Általános Iskola pályázata:
Joó Krisztián 5. osztályos tanuló 1. helyezés, Czimondor Anna 5.
osztályos tanuló 2. helyezés, Varga Anna Boglárka 6. osztályos tanuló
3. helyezés. Felkészítő tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.
Lukács Nándor Gábor 4. osztályos tanuló 3. helyezés
Felkészítő tanár: Kovács Zoltánné
Miklósfa – Szaplányos 3D íjászverseny:
Hozensteiner András – Serdülő kategória: arany érem.
Kelevíz 40 célos íjászpróba: Hozensteiner Csilla
Gyerek kategória: arany érem

Ha a kicsik jól dolgoztak –
márpedig minden bizonnyal jól –,
akkor Szent Márton lelki melegséget, fényt visz a gyermekek
otthonaiba a jövőben.
A bölcsődések ugyanis hatalmas lelkesedéssel, odaadással
készültek egyik legkedvesebb jeles napukra, a Márton-napra a
közelmúltban.
– Szent Márton ünnepe kis
bölcsődénkben már hagyomány. A
„Márton-napi héten” a leegyszerűsített változatot mondjuk el a
gyerekeknek a hős lovagról, aki
köpenyével segít a szegény, fázó
kolduson. Lelkesen készítettük el
Márton-napi lámpásainkat, hogy a
láng lelki melegséget, fényt hozzon az otthonainkba, hiszen Márton is a jóságával fényhozó szent
– mondta el Tóth Tímea bölcsődevezető.
– Minden évben elkészítjük a
kicsiknek az úgynevezett Márton-kiflit is, melyet mindenki a
legkedvesebb kis pajtásával törhet el, miként Márton is megosztotta a köpenyét egy koldussal.
Meghitt, örömteli pillanatokat
élhettünk át a hét során, büszke
vagyok arra, hogy a gyerekek
nagy figyelemmel és szeretettel
készülődnek a nevelőikkel
együtt ezekre a csodás ünnepekre.
S ha már Márton-kifli, lássuk,
hogy készül a finomság bölcsis-módra: a kifli készíthető bármilyen tésztából (kelt, mézes, leveles).
Fontos, hogy úgy hajtogassuk,
hogy egy alapon két kifli legyen!
Sütés után törjük ketté azzal, aki
kedves a szívünknek!

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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Az Ezüst Klub
krónikája
Elmúlt a forró nyár, őszbe csavarodott a természet feje, az időjárás
szokatlan melegével.
Az Ezüst Klub működése nyáron sem szünetelt: kirándulás, szalonnasütés fűszerezte a nyarat. Megünnepeltük augusztus 20-át, az alkotmány és az új kenyér ünnepét. Dalárdista klubtagjaink énekükkel
emelték az ünnep magasztosságát.
A tagság lelkesedése a megszokott. Van új klubtagunk is; sajnos az
eltelt időszakban két hölgy klubtagunk elhunyt.
Őszi programjaink a megemlékezések jegyében zajlottak. Emléket
állítottunk Szentgyörgyi Albert orvosnak, biokémikus tudósunknak, a
C-vitamin felfedezőjének; megemlékeztünk az idősek világnapjáról,
az aradi vértanúkról és az 1956-os forradalom eseményeiről. Gyertyagyújtással emlékeztünk elhunyt társainkra.
Vidámabb témák is akadtak: felelevenítettük a Márton-napi hagyományokat, Márton püspök életét méltattuk, majd Márton-napi
lakomát tartottunk.
Közeleg advent, a Mikulás és a karácsony ünnepe, amelyekre mi is
készülni fogunk. A Civil Ház bővítése folyamatban van, de ez nem
zavarja a mi ténykedésünket, továbbra is megtartjuk összejöveteleinket.
Mindig szeretettel várjuk a kikapcsolódást kedvelő nyugdíjas társainkat a klubban, ahol kellemes környezetben, a szórakozás lehetőségével, ismeretterjesztéssel, számos programmal várunk mindenkit.
Pataki Jánosné, klubtag
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