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Harminc éve barátságban
MEGERŐSÍTETTÉK PUCHHEIM ÉS ZALAKAROS KAPCSOLATÁT

Három évtizedes szövetséget erősített meg Zalakaros és
Puchheim.
A bajor településsel éppen 30
évvel ezelőtt írtak alá testvérvárosi szerződést az akkori polgármesterek: Szirtes Lajos és Herbert
Kränzlein, és ezt a dokumentumot erősítette meg október 9-én

FÚVÓSOK
TALÁLKOZÓJA
Zalakaros, Nagykanizsa, Letenye és Szombathely együtteseinek részvételével tartottak fúvós
találkozót városunkban.
A randevúnak a Karos Korzó
adott otthont, a programot a Közösségi Ház pályázat segítségével
szervezte.
A rendkívül jó hangulatú, egész
délutánt betöltő zenés találkozó
zárásaként minden fúvós a nagyszínpadon fújta, a közös számokat
a hallgatóság lelkes tapssal köszönte meg.

a Városháza dísztermében kézjegyével Novák Ferenc és Norbert
Seidl polgármester.
Az ünnepélyes eseményen
részt vett Puchheim város delegációja, a zalakarosi képviselő-testület tagjai és mindazok, akik a
kezdetek óta ápolják, erősítik ezt
a kapcsolatot.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Jól megfújták
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TISZTELT LAKOSSÁG!
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. november 1-től 2022. április
30-ig a lakossági kommunális hulladék elszállítása hetente 1 alkalommal, hétfői napon történik.
Zalakaros levegőtisztaság védelme érdekében felhívjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a zöldhulladékot a volt TSZ major területén
(Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen kialakított zöldhulladék tárolására
szolgáló, kerítéssel körbezárt területen is el lehet helyezni.
A zöldhulladék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás
az ideiglenes tároló hely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz
keddtől 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.
Zalakaros környezete érdekében tett intézkedéseiket előre is
köszönjük.
Tájékoztatom Önöket, hogy veszélyhelyzet megszűnéséig Zalakaros belterületén szerdai és szombati napokon 8-17 óra között engedélyezett a kerti hulladék és avar szabadtéri égetése.
Zalakaros zártkertjeiben, illetve külterületen a szabadtéri égetés
csak a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség engedélyével
lehetséges.

ÉRTESÍTÉS FOGÁSZATI RENDELÉS
TARTÓS HELYETTESÍTÉSÉRŐL
Értesítjük a pácienseket, hogy
2021.10.01-től a fogorvosi ellátásban tartós helyettesítés
lesz, melyet helyben dr. Siroki Péter lát el.
A rendelési idő így változik:
Hétfő: 8.00–18.00 • Kedd: 8.00–14.00
Szerda: 8.00–15.00 • Csütörtök: 8.00–15.00
Péntek: –

A rendelő telefonszáma marad a 06-70/298-8990, továbbra is
ezen keresztül kell előre bejelentkezni.
A pénteki szünnapot ellensúlyozza a hétfői hosszított rendelési
idő, de a hétvégi három napban sem maradnak ellátás nélkül, hiszen
a nagykanizsai fogászati ügyelettel élő szerződésünk van, így szombaton és vasárnapi napon ott kaphatnak ellátást.
FOGORVOSI ÜGYELET
Cím: Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. – Telefon: 93/313-131
Nyitva tartás:
Rendelési idő: hétvégén és ünnepnapokon 8.30–14.30 óráig
Megértésüket köszönjük!

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2022
Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2022. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatra az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%- át jelenleg (114.000 Ft), valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám esetében a 450%-át jelenleg (128.250 Ft).
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben.
(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
A személyes pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A részletes pályázati kiírás a www.emet.gov.hu › felhivasok › bursa_hungarica internetes portálon olvasható, illetve tájékoztatás kérhető az önkormányzat hivatalában is.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók
jelentkezhetnek, akik: felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az
ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a
2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű- a 2021/2022.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik: a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának határideje:

2021. november 5.
Helye:

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.
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Ülésezett a testület
RÖVIDEN A DÖNTÉSEKRŐL
2021. szeptember 22-én tartotta 2021. évi munkarend szerinti soros ülését Zalakaros város önkormányzatának képviselő-testülete.
Ütemezett rend szerint ezen ülés keretében meghívottakkal
együtt tárgyaltak intézményi és alapítványi beszámolókat. A döntésekről röviden:
• A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola oktató-nevelő munkájáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette a testület, a közbiztonság
helyzetéről szóló 2020. évi rendőrségi beszámolót is megismerte.
• A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 2020/21-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját
is elfogadták, megköszönve a végzett munkát. A polgármester biztosította az intézményvezetőt,
hogy az óvoda tetőszerkezetén
megrepedt palák cseréjére vonatkozóan intézkedéseket tesznek a
kültéri játékok állapotának felülvizsgálatával egyetemben.
• A képviselő-testület a jogszabályoknak megfelelően kifejezett
és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2022. évi pályázati fordulójához.
• Zalakaros város önkormányzata a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek ismerte el és 2022. január 1. napjától
tagja kíván lenni a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének.
• Részben támogatva a 2020.
évben éves bérlettel rendelkező
termelői piaci árusok kérelmét, úgy
határoztak a döntéshozók, hogy a
2020. október és november havi
időarányos bérleti díjat beszámítják
az általuk fizetendő 2021. évi terület-használati díjba, a termelőkkel
rendezni szükséges a kompenzációt. Lakossági kérést támogatott a
testület azon döntésében is, amikor a Zalagyöngye utca – Panoráma utca összekötő útra 20 km/h
sebesség-, és 3,5 t súlykorlátozó
tábla kihelyezéséről szavazott.
• Pályázati döntéssorok között
tárgyalták a képviselők a „Torrens
árok (Zalakaros 669 hrsz.) helyreállításához kapcsolódóan kivitelezési

feladatok elvégzése” tárgyú ajánlattételi eljárás beérkezett ajánlatokat, melyek közül a FUNDAXIS-3M
Építőipari Kft. került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre bruttó
4.211.477 Ft ajánlati árral. A munkálatok hamarosan elkezdődnek.
• Komplex alapellátási intézet
létrehozása Zalakaroson” című, a
TOP pályázathoz kapcsolódóan
eszközök beszerzésére vonatkozó
ajánlattételi felhívást hagytak jóvá
a képviselők. A „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése”
című GINOP pályázat részeként
Térségi virtuális séta fejlesztésére
és a VR Headset-ek beszerzésére
vonatkozó ajánlattételi felhívás is
elkészült. Meghirdették a város tulajdonában lévő térkőgyártó gép
értékesítése, melyre információink
szerint érvénes ajánlat is érkezett.
• A képviselő-testület a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. szakmai
javaslata alapján elfogadta Zalakaros Város Önkormányzata – mint
ellátásért felelős – víziközmű rendszereire vonatkozó 2022–2036 közötti időszakra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervét, egyúttal tárgyalásokba kezdett a víziközmű fejlesztési tárgyú pályázatokon való részvétel érdekében a Zrt-vel.
• A testület, megismerve a Zalakarosi Fürdő Zrt. Termáltó és Ökopart üzemeltetése tárgyú tájékoztatóját, támogatta és javasolta az
üzemeltetési szerződés módosítását, ezért felkérte a vezérigazgatót,
hogy ismerve a kialakult gyakorlatot, pénzügyi vonzatok megjelölésével határozza meg azon feladatokat, amelyek az üzemeltetés
minimum feltételeihez szükségesek.
A Karos- Park Kft. ügyvezetőjét a
Termáltó és Ökopart üzemeltetéséhez kapcsolódó feladat-racionalizálásra kérték fel. A Zalakarosi Fürdő
Zrt. vezérigazgatóját a szárazcsúszda vizes csúszdává integrálásáról
szóló tájékoztató elkészítésére kérték fel, a vízforgatás természetes
módon való megoldása technikai
feltételeinek vizsgálatára vonatkozó beszámolóval együtt.
• Miután a képviselő-testület
kitüntetett figyelmet szentel a Ka-

ros Korzó rendezvényeinek, felkérte a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy akusztikai,
illetve környezetmérnök szakértő
bevonásával a hanghatás, hangterjedés, a zaj mérséklés tárgyában
tegyen javaslatot. Ennek kapcsán a
testület úgy határozott, hogy a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének akusztikai és audiovizuális szakemberek bevonásával elkészített szakvéleményének
ismeretében dönt a helyi zaj- és
rezgésvédelmi szabályokat rögzítő
önkormányzati rendeletmódosítás
tartalmi elemeiről.
• A rendezvény- és látogatóközpont 2021. évi működési tapasztalatai okán a rendezvényér
napvitorlás megoldással történő
árnyékolásának kialakítását is napirendre tűzték, a színpadvilágításhoz kapcsolódó közvilágítás tárgykört is érintve.
Ismert problémára keresik a
megoldást a hulladékgyűjtő edényzet számának növelése érdekében
az esztétikus megoldás sem előtt
tartásával. A képviselők egyöntetűen támogatták a zöldfelület hasznosítására, valamint a szilárd felület
növelésére vonatkozó különböző
alternatívákat, ennek részletes
vizsgálatát kérték az ügyvezetőtől.
A redezvénytéri szökőkút üzemeltetési tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatást kér, és az aktuális
teendők, a működés hatékonysága
és költségkímélő módja érdekében
kért átfogó szakmai dokumentációt irányzott elő.
A testület a zalakarosi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes jegyár időszak határideje 2021.
december 31. napjára történő kiterjesztést is egyhangúlag támogatta.

OKTÓBER 6.
EMLÉKEZETE
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
(Ady Endre)

AZ ARADI
VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZTEK
ZALAKAROSON IS
172 évvel ezelőtt, 1849. október
6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 tábornokát, és Pesten az
első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost.
Emlékük előtt október 6-án városunk nevében főhajtással és koszorúval tisztelgett Novák Ferenc
polgármester és Sinkovics Norbert,
a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatója.
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Városunk szépkorú lakóit köszöntötték az Idősek Világnapjához kötődően.
A 65 év feletti zalakarosi „örökifjakat” ezúttal Zalakaros új rendezvényközpontjába várták. Novák
Ferenc polgármester úgy fogalmazott: szerették volna, ha az idősebb
korosztálynak is bemutathatják a
Karos Korzót és annak épületét,
lehetőségeit, így esett a helyszínválasztás a rendezvényközpontra.
Az időseket köszöntő polgármester beszélt a covid-járvány
okozta gazdasági, szociális nehézségekről, egyúttal köszönetet
mondott azért, hogy a legveszélyeztetettebbnek tartott korosztály
óriási fegyelmezettséggel és türelemmel viselte a megkötéseket, így
nekik is oroszlánrészük volt abban,
hogy Zalakaros a körülményekhez
képest jó egészségügyi mutatókat
jegyezhet a védekezés eddigi szakaszaiban.
Novák Ferenc nem titkolta: a
járvány erősen megviselte a várost,
részben az emberi, közösségi kapcsolatok sínylették meg az elmúlt
hónapokat, részben a város gazdasági helyzetében következtek be
negatív változások, melyeket a
képviselő-testülettel közösen igyekeznek enyhíteni, lehetőség szerint

A szépkorúakat
ünnepelte a város
SZÁMÍTHATUNK TÁMOGATÁSUKRA, MUNKÁJUKRA
kiküszöbölni, de Zalakaros erősen
számít a kormány támogatására is
– jelezte.
– Köszönjük, hogy a múltban is
és a jelen helyzetben is számíthattunk az Önök támogatására, köszönjük, hogy olyan erős alapokat
építettek számunkra, melyek ki-

állták a jelen viharait is! Csak
bízni tudok abban, hogy mi azt a
támogatást, szeretet, mellyel
Önök vettek részt ennek a városnak az építésében, tovább tudjuk
adni utódainknak – mondta.
A beszédet követően Koma
Lujza és Szécsényi Szófia klarinét

zenével lepte meg az egybegyűlteket, a Rügyecske táncegyüttes pedig színvonalas táncokat adott elő,
s a meghívottakat a önkormányzat
finom vacsorával és jó zenével is
meglepte, utóbbit a nemrég városi
kitüntetést is kapott Horváth László
biztosította.

Elismerő oklevél
25 ÉVES A NAGYAPÁM BOROZÓJA
A helyi gasztronómia képviselőjeként a zalai ízek és ételek népszerűsítése érdekében végzett tevékenységének magas színvonalú, egyedi kínálatának elismeréséül, működésének 25. évfordulója alkalmából,
a Nagyapám Borozója részére, Ujvári Gyula üzemeltetőnek adott át
elismerő oklevelet a közelmúltban Novák Ferenc polgármester.
A borozó 2013-ban Zalakaros vendéglátása magas színvonalú ellátása érdekében végzett tevékenysége elismeréséül városi kitüntetést vehetett már át, jelen oklevél a borozó negyed százados töretlen,
színvonalas működését hivatott elismerni és megköszönni – hangsúlyozta a polgármester az átadás alkalmával.

Útvesztő szalmabálából
MÓKA GYEREKNEK, FELNŐTTNEK
Újra elkészült Magyarország
legnagyobb szalmabála labirintusa,
melyet a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. az idei évben a Karos
Korzó területén állított fel.
Az útvesztő több mint 500 szalmabálából épült, melyben a gyermekeknek és a felnőtteknek is helyeztek el fejtörő feladatokat a
készítők, melyeket megoldva egy
sorsoláson vehetnek részt, ahol ér-

tékes nyeremények találnak majd
gazdára.
A labirintus egészen október végéig várja a látogatókat a hét minden napján! És, hogy míg a gyerekek
a labirintusban fejtik a feladatokat, a
szülők se unatkozzanak, a labirintus
mellett szalmából kialakított „Chill
zone”-ban pihenhetnek a felnőttek
egy forró tea vagy éppen forralt bor
társaságában.
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Harminc éve barátságban
MEGERŐSÍTETTÉK PUCHHEIM ÉS ZALAKAROS KAPCSOLATÁT
Norbert Seidl polgármester a
30 éves együttműködést méltatta, hangsúlyozva: Zalakaros akkor is és most is olyan értékeket
tud felmutatni, melyek méltán
keltik fel a figyelmet, az elismerést, és méltóak arra, hogy ezeket a német vendégek mind szélesebb körével ismertessék meg.

tésében, bővítésében. Kiemelte az
elődök: Szirtes Lajos és Herbert
Kränzlein tevékenységét, a Puchheimi Német–Magyar Egylet munkáját, és köszönetet mondott azoknak a magánszemélyeknek, akik

nagykanizsai Bojtár Népzenei
Együttes hangulatos műsora emelte.
„1989-ben a puchheimi küldöttség több magyarországi

Napok rendezvényein Puchheimben.
Településünkről hat leánytáncos és négyfős küldöttség utazott
ki az eseményre.
1991. május 23-26 között Puch-

települést keresett fel kapcsolatfelvétel céljából, így jutottak
el Nagykanizsára és Zalakarosra
is.
1989. november 28-án a Nagyközségi Tanács ülésén meghatározták a német településsel való
együttműködés lehetőségeit és
formáit.
1990. október 5-7 között Zalakaros és Nagykanizsa települések
polgárai és vezetői mintegy autóbusznyian vettek részt a Magyar

heimből mintegy 150 fő érkezett
Nagykanizsára és Zalakarosra.
Kapcsolatunk nemcsak hivatalos, hanem baráti is.
Ezt jól mutatja, hogy a barátság egyik alapját jelentő bizalom,
megbecsülés jeleként néhány éve
átadtam városunk kulcsát a polgármester úrnak. Aki otthonának
a kulcsát egy másik embernek
adja- az a bizalom, a barátság
jele.”
(Novák Ferenc)

Hangsúlyozta: az eltelt három
évtizedben rengeteg változás történt a településen, de a német-magyar kapcsolatokban is. Mára olyan
barátságok, baráti közösségek alakultak ki, jöttek létre, melyek a lehető legerősebbre fűzik a települések közötti szálakat. Jelentős
változás volt – hangsúlyozta –,
hogy 2004-ben Magyarország is az
Európai Unió részévé vált. Az uniós
érdekszövetség tovább mélyítette
a kapcsolatokat, és újabb lehetőségeket adott egymás megismerésére, elfogadására, támogatására.
Norbert Seidl úgy fogalmazott: ma
az a legfontosabb feladat, hogy az
unión belül dolgozzunk együtt tovább, azoknak a közös értékeknek
a mentén, melyeket mindkét ország elfogadott az unióba lépéskor.
Novák Ferenc polgármester arról szólt, hogy a bajor-magyar ba-

rátság egészen az államalapításig
nyúlik vissza, hiszen első királyunk
felesége, Gizella bajor hercegnő
volt. Zalakaros büszke a királyi párt
ábrázoló szobrára, mely e kapcsolatok kezdetére is felhívja a figyelmet. A polgármester méltatta
mindazok munkáját, akik részt vállaltak és vállalnak Puccheim és Zalakaros együttműködésének elmélyí-

értékesebbé, árnyaltabbá tették az
együttműködést.
A polgármesterek a 30 éves
testvérvárosi szerződést aláírásukkal ismét megerősítették, és az
ünnepélyes aláírást követően Norbert Seidl átvette a képviselő-testület által odaítélt Zalakarosért városi
kitüntetést is.
Az ünnepség színvonalát a
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Országos Könyvtári Napok

Október első hetében 2006
óta minden évben sor kerül az
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében egy országos
megmozdulású programsorozatra, az Országos Könyvtári Napokra. Ebben minden alkalommal a
zalakarosi könyvtár is részt vesz
és szervez programokat a település különböző korosztályainak.

könyvtárak múltidéző szerepe,
Könyvtárak a személyes kapcsolatokért, A könyvtárosok tudásátadó

karosi Közösségi Ház és Könyvtár
könyvtárosa, Pácsonyi Ildikó könyvtáros és Rákhely András rendszer-

– Minden évben lehetőségünk
van a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vezetésével és koordinálásával egy kis anyagi forráshoz
is jutni a programok eredményes
lebonyolításához. Az idén is sikerült
egy előadás megtartásához, a foglalkozásokhoz szükséges eszközökhöz, oklevél papírokhoz és a jutalmazáshoz vásárolnunk. Mindemellett
a program országos rendezői is
juttatnak el hozzánk promóciós
anyagokat, melyeket szintén a rendezvények résztvevői között osztunk
szét – mondta el a programsorozat
kapcsán Horváthné Nagy Elvira, a
könyvtár vezetője.
Az idén a kiírók figyelembe vették a megváltozott körülményeket
és ez alapján tűzték ki a 2021-es
projekt témaköreit, melyek: Könyvtárak a járványhelyzetben, Könyvtárak a mentális egészségért, A

szerepe, Egyensúlyban a természettel címmel jelentek meg.
Ezek alapján tervezte a zalakarosi könyvtár is a hét négy napjára
a rendezvényeket, melyeket a Zala-

gazda tartottak meg.
Október 5-én a 2. osztályos tanulók „Élj egészségesen!” vetélkedőn vehettek részt. A cél az volt,
hogy a diákok megismerkedjenek

EGÉSZSÉG, JÁRVÁNYHELYZET A TÉMÁK KÖZÉPPONTJÁBAN
az egészséges életmóddal és a vetélkedő során felhívják a gyerekek
figyelmét az egészségtelen, káros
szokásokra, ezért a feladatok a higiénia, emberi test, sport, táplálkozás témakörök köré fonódtak.
Október 6-án történelmi kvízjátékot szerveztek a felső tagozatos
diákoknak, melynek témája: Ki tud
többet október 6-ról?
Október 7-én kézműves foglalkozáson vehettek részt 2. és 4.
osztályosok a szabad időben. A diákok többrészes ceruzatartót készítettek, melyeknek nagy sikere
volt a gyerekek körében.
A könyvtári napok keretében a
Civil Házban tartotta meg Rákhely
András „Újfajta kommunikáció Szépkorúak az online térben” című
előadását és nyújtott segítséget,
hogy az okostelefonok, tabletek
és az online kommunikációs csatornák világában még jobban, kön�nyebben tudjanak majd eligazodni
a beszélgetéssel egybekötött rendezvény résztvevői.
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Ötcsillagos minősítés három kategóriában
A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG VÉDJEGYE
A Magyar Fürdőszövetség
nemzeti védjegy minősítésének
ellenőrzése után ötcsillagos minősítést szerzett a Zalakarosi
Fürdő strand, gyógyfürdő és élményfürdő kategóriában.
Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója a minősítés kapcsán
elmondta: ami a hosszú távú terveket illeti, a fejlesztés folyamatosan zajlik, amelynek célja, hogy a
lehető legmagasabb színvonalon
tudják fogadni a Zalakarosi Fürdőre érkező vendéget, ehhez pedig
a Magyar Fürdőszövetség nemzeti
védjegy minősítésének ellenőrzése során a legmagasabb, ötcsillagos minősítést szerezte meg a
társaság. Az ellenőrzés során a
minősítő szakbizottság számos
szempontot figyelembe véve állította fel pontozási rendszer segítségével az értékelését.
– A fürdő 2021-től büszke tu-

lajdonosa három kategóriában is
a védjegynek, éppen ezért kiemelten fontosnak tartjuk a vendégeink kényelmét szolgáló és a
dolgozóink munkáját megkön�nyítő rendszerek, eszközök alkalmazását – jelezte a vezérigazgató.
Az attrakciók kínálata mellett
többek között vizsgálták a környezeti adottságokat, infrastruktúrát, medencéket, vízkezelést és
vízminőséget, parkosítást, hulladékkezelést, elsősegélynyújtást,
vendéglátást, amelyek mindegyikéből kiválóan vizsgázott a fürdő.
Podlovics Péter úgy fogalmazott: optimistán tekint a 2021-es
év további részre, az elkészült fejlesztésekkel, hatékony vezetéssel
és kiváló kollégákkal további szép
eredményeket érhet el a társaság,
ezzel is alátámasztva azon döntés
helyességét, hogy a pandémia
időszakában is hűek maradtak a
munkavállalóikhoz.

KAROS KÁRTYA ÉS ZALAKAROSI KEDVEZMÉNY
A 2021-es év kezdeti nehézségei
után reményekkel telve és a jövőben bizakodva nyitotta meg kapuit
a látogatók előtt a Zalakarosi Fürdő.
– A pandémia időszakát követően szinte napról napra változott
a helyzet, melyhez alkalmazkodnunk kellett, ennek ellenére egy
nagyon sikeres nyári szezon van a
hátunk mögött – mondta el Podlovics Péter vezérigazgató.
– Örömmel tapasztaltuk, hogy
Önök is szívesen látogatták a Fürdő szolgáltatásait, a célunk a jövőben is ugyanez, szeretnénk a zalakarosaik részére kidolgozott

kedvezményrendszert a továbbiakban is folytatni. A Karos Kártyával rendelkező zalakarosi lakosok
részére a napi belépőjegy árból
valamit a Gyógy és Termálvilág,
illetve az ÚJ Szaunavilág kiegészítő jegyáraiból is 75 % kedvezményt biztosítunk 2021.12.31-ig.
Karos Kártya regisztrációjukat a
fürdő fogadóépületében az INFO
pultnál tehetik meg érvényes lakcímkártya bemutatásával a hét
minden napján!
A Zalakarosi Fürdő részletes
nyitva tartásáról https://zkf.hu/nyitvatartas oldalon tájékozódhatnak!

ZALA-KOCKA KIÁLLÍTÁS
ÉS INTERAKTÍV JÁTSZÓHÁZ
2021.10.22–11.01-IG VÁRJA A KOCKÁK
SZERELMESEIT A ZALAKAROSI FÜRDŐ!

GASZTRONÓMIA ÉS GYÓGYVÍZ
A fürdő területén számos kisebb és nagyobb vendéglátó
egység szolgálja a látogatók kényelmét. A nyári időszakban jelentősen bővül a kínálat a
strandfürdő területén elhelyezkedő egységekkel.
A jövő tekintetében jelentősebb
változások köszöntenek be a fürdő
életében a gasztronómia terén.
Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója elmondta: az elsődleges bevételi források mellett a vendéglátás

területén saját üzemeltetésű egységek létrehozása a fő cél, ezzel is törekedve a stabilitás biztosítására, a
foglalkoztatás forrásainak bővítésére. A vezetőség nem titkolt célja,
hogy a vendéglátó egységek saját
kézben történő működtetésével teljes éven át tartó munkalehetőséget
és bevételi forrást biztosítsanak a
társaságnak, ezáltal is csökkentve a
szezonalitásból eredő problémákat.
Ez a fajta stratégia a fejlődés és a
siker legfontosabb záloga a közeli és
hosszú távú jövőben egyaránt.

A világ talán legnépszerűbb játéka, mely élmény az egész családnak, ahol minden generáció megtalálhatja a számára legizgalmasabb látnivalót. LEGO® készletek, egyedi építmények, Star
Wars™, Harry Potter™,LEGO® Friends, Hidden Side™ és még sok
minden, mely elkalauzol a kockák varázslatos világába! A kiállítás
megtekintése kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas és izgalmas élményt nyújt, akárcsak az interaktív játszóház. A rendezvény
fürdőbelépő nélkül is látogatható 900 Ft/Fő áron.
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ORSZÁGFUTÁS TIZENNEGYEDSZER
November 6-án minden mozogni szerető embert szeretettel
várunk az Országfutásra. Délután, 14.00-kor indulunk a Karos
Korzótól egy Öko-tó körre. A célba érkezőket egy kis megvendégeléssel várjuk. Sétálni, kerékpározni is lehet ezen a távon. Lényeg, hogy sportoljunk a szabad levegőn!!
Az ORSZÁGFUTÁS során bárki ingyenesen regisztrálhat, legalább
5 kilométert vállalva.
Az egyénileg kitűzött távot a résztvevőknek a kihirdetett időszakban kell teljesíteniük, futva, gyalogolva, túrázva, bárhol ahol éppen
tartózkodnak, akár külföldön is.
Eseményünk abban a tekintetben is egyedülálló, hogy nem csak a
regisztráció ingyenes, hanem a rajtszám, valamint az oklevél is.
A rendezvény további előnye, hogy a csatlakozóknak nem kell elutazniuk egy verseny színhelyére, sem nevezési díjat fizetniük, mégis
egy közös ügyhöz, közösséghez tartozónak érezhetik magukat.
Az ORSZÁGFUTÁS népszerűségét mutatja, hogy a kezdeti 4.000
regisztráló száma, fokozatosan növekedett. Első alkalommal a szervezők az ország virtuális megkerülését tűzték zászlajukra (a határ
hossza 2.246 km), végül ezt hússzorosan túlszárnyalva a Földet is
körbekerülték. A 10. ORSZÁGFUTÁS kiemelkedő volt, hiszen átléptük
a Föld – Hold távolságot (~380.000 km). a 12. ORSZÁGFUTÁS-on
messze meghaladva a Föld-Hold távolságot, több mint 500.000 kilométert tett meg a mintegy 20.000 regisztráló.
A 14.ORSZÁGFUTÁS megrendezésére 2021. október 29 – november 7. között kerül sor.
Zalakarosi Futrinkák SE

A Balatont
futották körbe
ZALAKAROSI FUTRINKÁK AZ UB-N

Október 2-án a Zalakarosi
Futrinkák 11 fős csapata immár
hetedik alkalommal is elrajtolt az
Ultrabalaton futóversenyen.
– Egy nap futás, némi szórakozás, csapatépítés, izzadságcseppek
egy közös célért, hogy körbeérjünk
a Balatonon. Ebben az évben 22 óra
29 perc kellett a „magyar tenger”
körbefutásához – nyilatkozta a ver-

seny kapcsán Szabadicsné Madaras
Katalin, a csapat vezetője.
Mint mondta: a Futrinkák következő szereplése október 24-én
Zalaegerszegen, a „Másodszor is
célba érünk” elnevezésű, a Koraszülőtt Gyermekmentő Alapítvány
jótékonysági futásán lesz, amikor a
kis csapat a Zalaegerszeg-Keszthely szakasz 66 km-es távjának vág
neki.

Gesztenye-túra
Nagy sikerrel, több mint negyven résztvevővel rendezhette
meg városunk a Gesztenye-túrát.
A hagyományos őszi túrán –
ahogyan arról Stégli János sportszervező beszámolt – sok család
tette meg a közel 8 kilométeres
távot, majd a parkerdei pihenőnél

szalonnasütéssel, közös játékkal zárult a tartalmas nap.
A kirándulás egyúttal a Sportolj
és nyerj!, egész tanéven átívelő közösségi sport programjának is része
volt. A folytatás hamarosan jön, vizes játékokkal készülnek a szervezők.

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: Ziegler-nyomda Kft., Keszthely
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Idén is elrajtolt a Tour de Zalakaros
PROFIK, AMATŐRÖK, CSALÁDOK ÉS CÉGES CSAPATOK, ÉS A LEGENDÁS RÓZSASZÍN MEZ
Az eddig megszokottól ugyan eltérő időpontban, de töretlen érdeklődés, lelkesedés és részvétel mellett rajtolt el a Tour de Zalakaros
kerékpáros verseny az idei évben is.
A bringások az egészen kicsiktől
már rajtvonalhoz állhattak, hiszen
volt gyermek verseny, családi

Kis-Balaton bringatúra, s a profik
számára 60 és 137 kilométeres, komoly, küzdelmes szakaszokkal tarkított útvonal is.
Az idei évben először rendezték
meg a VIP Vezetőségi Futamot. A
városvezetőség és a szállodaigazgatók versenye nyitotta meg a futamok sorozatát, az ötlet a Zalakarosi Turisztikai Egyesületé.
Ez évben is sok csapat tekert a
céges versenyzők között, városunk
képviseletében a Zalakarosi Fürdő
bringásai vállalták a megmérettetést, akiknek ez úton gratulálunk
teljesítményükhöz.
Az idei Tour de Zalakaros dísz-

vendége volt a magyar kerékpársport büszkesége, Valter Attila is,
aki a Giro d’Italia háromhetes ke-

rékpáros körversenyén több napon
át viselhette az összetettben élen
álló kerékpárosnak kijáró rózsaszín
mezt.

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS
AZ ORVOSI RENDELŐBEN
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy az orvosi rendelőt lehetőség
szerint előzetes időpontegyeztetéssel keressék fel, elkerülve ezzel a
hosszas, kényelmetlen várakozást, és megelőzve azt, hogy a jelen
járványhelyzetben egészségi kockázatnak tegyék ki magukat.
Fontos tudni, hogy miután indokolt esetekben a háziorvosok is
tesztelést végeznek a hozzájuk fordulókon, és a pozitív eredmények
különböző kötelezettségekkel járnak az orvosra nézve (fertőtlenítés,
papírmunkák intézése), a várakozás egyes esetekben még hosszabbra
nyúlhat, tehát ebből a szempontból is érdemesebb megfontolniuk az
előzetes bejelentkezést.
Kérjük, hogy a telefonálások esetében is szíveskedjenek türelemmel lenni, hiszen a rendelőben dolgozók folyamatosan kezelik a hívásokat, így előfordulhat, hogy az Ön hívását sem tudják azonnal fogadni.
A járvány újabb hullámának elkerülése érdekében oltassák be magukat!
Zalakaros Város Önkormányzata

Valter Attila aláírásáért hosszú
sor kígyózott, akadt, aki a mezére,
akadt, aki a kerékpáros sisakjára
dedikáltatott. A népszerűség nem
véletlen: Valter Attila az első magyar, aki viselhette a legendás rózsaszín mezt, és egészen biztos,

hogy sok fiatal bringás példaképévé vált az ifjú, végtelenül szerény,
sportja iránt elkötelezett kerékpáros versenyző.

ALAPÍTVÁNYI BÁL
A Zalakarosi Iskoláért
Alapítvány köszönetet szeretne mondani azoknak,
akik az adó 1 %-át az alapítványnak adták.
November 27-én rendezi
meg a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány a hagyományos vacsorával egybekötött alapítványi bálját. Sajnos a tavalyi év
kimaradt, nem rendezhettük
meg. Mindenkit szeretettel invitálunk rendezvényünkre,
mely nagyon fontos az alapítvány működéséhez. Az estet
tombolasorsolás színesíti.
Egy esti szórakozás a karosi gyerekekért!!!

– Úgy tűnik, hogy az országúti
szakágban sokan a Tour de Zalakarost tekintik a fő szabadidős
versenynek. Az amatőrök mindenképp, de látjuk azt is, hogy
egyre több MKSZ licences is részt
vesz, főleg az U23 alatti korosztá-

lyokból. Kiváló pályák, profi szervezés, egy UCI versenynek megfelelő biztosítás és kulisszák, gazdag
díjazás, többnapos program, több
távon, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Mindez egy egyedülálló ös�szefogás és 13 éves munka eredménye: itt a város, a turisztikai
szolgáltatók, a térség többi gazdasági és turisztikai szereplői
mind egyetértenek abban, hogy
Tour de Zalakarosnak lennie kell
– nyilatkozta a verseny kapcsán a
bikemag.hu portálnak Princzinger
Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke.
Hozzátette: e program révén a
kerékpározás és a kerékpársport
közelebb vihető a hétköznapi emberekhez. Egy-egy jól sikerült TdZ
után sokan megfogadják, hogy jövőre indulnak, vagy, hogy csapatot
alakítanak, vagy éppen, hogy beruháznak egy új országúti kerékpárba. Egy ilyen látványos eseménynek
nagyon komoly szemléletformáló
hatása van.
Végül, de nem utolsósorban
ezek azok a programok, amelyek
révén belföldi és külföldi „sportturistákat” szólíthatunk meg – jelezte.
A Pacsai Általános Iskolában
megrendezett „Szép Zalában
születtem” területi népdaléneklési versenyen Kovács Hanna 4. osztályos tanuló arany
minősítést ért el. Felkészítő tanára: Biczó Henriett
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