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Európa jövőjét mi is szeretnénk alakítani
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-ÉN
Európa része vagyunk és jövőjét a többi nemzettel együtt szeretnénk alakítani - mindezt Novák Ferenc polgármester hangsúlyozta a városnak a március 15-iki forradalom tiszteletére rendezett ünnepén.

Meggyőződésem, hogy Európa,
Magyarország, Zalakaros szempontjából mindaz, ami az elmúlt években és most is történik, történelmi jelentőségű.

dő, amely alapja Zalakaros létének?
Kellő
figyelmet
fordítunk-e a családokra, a közösségeinkre, az idősekre? –
tette fel a ma kérdéseit a pol-

Miként alakul a fogyó
l a ko s s á g számú és
alapjaiban
keresztény
gyökerű
Európa sorsa, benne
Magyarors z á g é v a l?
Hogyan
alakul Zalakarosé?
A l ap ve t ő
infraskturális változások meg
tudnak val ó s u l n i?
Hogy fejlődik a für-

gármester, hozzátéve: mindaz,
ami ma velünk történik és szürkének tűnhet, a jövőnkre nézve
meghatározó lehet. Így volt ez
171 évvel ezelőtt is, amikor a
forradalmi napról Kossuht azt
írta: az csupán „egy kis pesti
lárma”, s ez a pesti lárma alapjaiban rengetett meg egy egész
birodalmat és változtatta meg
egy ország jövőjét.
A polgármester beszédét koszorúzás, majd a Dalárda-Vegyeskar ünnepi műsora követte,
s a megemlékezésen verset
mondott Faragó Annamária dokumentumfiln rendező, akinek
az ünnepséget követően Menaságra repülj című, a moldvai
csángókról készített filmjét is
bemutatták nagy érdeklődés
mellett a Közösségi Házban.

A Batthyány-szobornál tartott megemlékezésen a polgármester elmondta: elődeink és
mi is folyamatosan változó világban élünk, a ´48-as hősök
példája egyértelműen azt mutatja, hogy a változásnak mi
magunk is részesei vagyunk és
lehetünk.
Ahogyan a forradalmárok
formálták nemcsak hazánk, de
Európa világképét, úgy erre
most is adott a lehetőség, hiszen
az európai választások, illetve az
őszi helyhatósági választások során véleményt nyilváníthatunk,
formálhatunk, szavazatainkkal
változást és változtatást érhetünk el.
– Lehet beszólásunk Brüsszel
politikájába az európai parlamenti választásokon való aktiv
részvételünkkel, és kizárólagos
szerepünk van a mindennapjainkat és a jövőnket meghatározó helyi választás kapcsán.
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TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI
ADATGYŰJTÉSRŐL
A KSH Adatgyűjtési Igazgatóságának megkeresése alapján tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Zalakaros településen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett,
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt
végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
– 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
naplóvezetés
– 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel,
éves kikérdezés.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt
háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának
aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat
más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai
táblázatokban közli a KSH.
A KSH további felvilágosítást a lakosság részére munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00
óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen ad.
Zalakaros, 2019. február 21.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző

TISZTELT ZÁRTKERTI
INGATLANTULAJDONOS!
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
36. § (9) bekezdése alapján:
(9) A kertes mezőgazdasági területen kerítést és közműépítményt elhelyezni az út tengelyétől számított 4 méteren, gazdasági épületet pedig az út tengelyétől számított 8 méteren túl
lehet.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat,
hogy a zártkerti ingatlanjaik utcafronti kerítéseit a rendeletnek
megfelelően szíveskedjenek elhelyezni, illetve átépíteni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcafronti kerítések létesítése,
annak átépítése csak településképi bejelentést követően kerülhet
sor. Azon kerítések esetén, melyek településképi bejelentés nélkül épülnek (épültek), Hivatalunk kötelezési eljárást kezdeményez a tulajdonossal szemben, melynek eredménye bontás, illetve bírság is lehet.
		
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSRŐL
2018. január 1-től valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szerv – így a helyi önkormányzat és a közös önkormányzati
hivatal is – a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában
köteles biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 2019. január
1-jétől a gazdálkodó szervezeteknek kötelezően cégkapun keresztül, az egyéni vállalkozóknak ügyfélkapun keresztül kell adóügyeiket intézni. Átmeneti időszak után hivatalunk 2019. március 1-jétől
a fenti szervezetek esetén kizárólag az elektronikus kapcsolattartást valósítja meg.
Az elektronikus ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali
Portál, amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek
továbbá az e lehetőséggel élni kívánó természetes személyek (magánszemélyek) az alábbi címen érhetnek el:
https://ohp-20.asp.lgov.hu
Az Önkormányzati Hivatali Portál használatához részletes használati
útmutató került feltöltésre Zalakaros Város Önkormányzatának honlapjára az alábbi linken:
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/e-ugyintezes
Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, így az adózónak/meghatalmazottnak rendelkeznie kell
ügyfélkapus regisztrációval.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon településünk nevének kiválasztása után megtalálhatják az adóügyek elektronikus intézését biztosító
nyomtatványokat (űrlapokat).
Amennyiben az intézni kívánt ügyhöz nyomtatványt nem találnak,
használják az oldalról szintén elérhető e-Papír szolgáltatást: https://
epapir.gov.hu/
Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül,
elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.
Kérjük, hogy az e-Papír szolgáltatás igénybevétele során, amennyiben azok rendelkezésre állnak, használják a honlapunkról letölthető
adóügyi nyomtatványokat. Elérhetőség:
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/nyomtatvanyok-ugyfajtak
Ügyfélkapus belépést követően az alábbi kitöltési módot kell követni:
Témacsoport: Önkormányzati igazgatás
Ügytípus:
Adóügyek
Címzett:
Zalakaros Város Önkormányzata
Levél tárgya:
kötelező kitölteni
Levél szövege: kötelező kitölteni.
A melléklet feltöltése után a „HITELESÍTÉS” gombra kell kattintani.
Ekkor a rendszer elektronikus aláírással látja el a dokumentumot. Ezután tovább a véglegesítéshez majd a küldés gombra kattintva az űrlap
elküldésre kerül Hivatali Portálunkra.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
• az adóhatóság előtt az adózót az általa meghatalmazott személy is
képviselheti. Ebben az esetben azonban meghatalmazást szükséges benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. A meghatalmazás benyújtható mind az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül, mind az e-papír
felületen. Kérem, hogy ezt szíveskedjenek mielőbb megtenni, mivel ez
az elektronikus űrlapok hivatalunk általi befogadásának feltétele.
Az önkormányzati adóhatóság elérhetőségei:
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1. – Tel.: 93/340-100
Hivatali kapu címe:
• hivatal rövid neve: ZKAROSONK
• KRID azonosító: 131917736
Amennyiben az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további
információra lenne szükségük, a pénzügyi osztály munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre a fenti telefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben vagy az alábbi email címen: penzugy@zalakaros.hu,
penzugy2@zalakaros.hu.
Együttműködésüket köszönjük!
Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
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FELHÍVÁS! – Zalakaros Város Értéktár
KÖZÉPPONTBAN A HELYI GASZTRONÓMIAI ÉRTÉKEK
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvényben, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtása
végett. A Zalakarosi Közösségi
Ház és Könyvtár, a Zalakaros
Város Települési Értéktár működtetője.
Az Értéktár működését és adminisztrációs feladatainak ellátását, valamint az értékek feldolgozását és nyilvántartását a
Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár intézmény látja el.
A Zalakaros Város Értéktár alakításában a közös „kincseskamra”
feltöltésében bárki részt vehet.
Az értéktárak létrehozatalának célja:

ÚJ TÁMOGATÓ,
ÚJ FUTAM
Új támogatóval rendezi
meg a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. és a Zalakarosi Futrinkák az immár negyedik alkalommal elrajtoló
Kis-Balaton futóversenyt. A
rendezvényt ezúttal az Intersport támogatja, a verseny nevében is viseli majd
a szponzor nevét.
A népszerű futóversenyre
már elindult az előnevezés, a
jelentkezők a www.zalakaros.
hu/futoverseny oldalon regisztrálhatnak, egyelőre kedvezményes előnevezési áron.
A verseny idén is 6,10,21, és
34 km-es távokon indul a vasárnapi napon.
A szombati napon a ZOBORI KID’S RUN mellett egy új futamot is indítanak: 2,5 és 5
km-en tehetik magukat és kedvencüket próbára a kutyabarátok. Ugyanis idén először a
Dunántúlon elrajtol a Kutyabarát Futam. A kutyusoknak ingyenes kutyamasszázzsal és a
leggyorsabb nevezőknek pedig
kutyakendővel kedveskednek.

• számba venni, dokumentálni
nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös
nemzeti nyilvántartás, adatbázis
készüljön;
• a gyűjtőmunkát a lehető
legszélesebb körre kiterjeszteni;
• létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű
nemzeti értékek gyűjteményét;
• a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat;
• gondoskodni az értékek
megismertetéséről bel- és külföldön egyaránt;
• gondoskodni az értékek
fennmaradásáról, védelméről,
erősítve a nemzeti tudatot és a
hazai gazdaságot.
A javaslatot a Kormányrendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. A javaslatnak tartalmaznia
kell:

• a javaslattevő adatait,
• az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait,
• az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét,
vagy audiovizuális-dokumentációját,
• a Hungarikum törvényben
való megfelelést (a nemzeti érték
mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint
• szakértő, illetve szakmai
vagy civil szervezettámogató,
vagy ajánló levelét.
A javaslattételre vonatkozó
nyomtatvány (Javaslat értéktárba
történő felvételhez) letölthető
Zalakaros Város honlapjáról:
www.zalakaros.hu , továbbá a
nyomtatvány az alábbiakban látható címen is átvehető.
Kedves Zalakarosiak!
A Zalakarosi Értéktár a következő időszakban a helyi gasztronómiai értékek feltérképezésével

foglalkozik. Szeretnék a zalakarosi étel különlegességeket összegyűjteni, majd a Zalakarosi Értéktárba felvenni, kérem amennyiben
Ön rendelkezik, olyan helyi recepttel, amelyet szívesen rendelkezésünkre bocsátana, szíveskedjen az
alábbi elérhetőségek valamelyikére eljuttatni.
Az elkészített javaslatokat
elektronikusan a kozossegihaz@
zalakaros.hu e-mail címre vagy
postai út esetén elektronikus
adathordozón lehet eljuttatni
2019. április 20. napjáig Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár (Civilház, 8749 Zalakaros Hegyalja u.
40.)
A beérkezett - formai és tartalmi szempontból hiánytalan javaslatokat a Zalakaros Város
Értéktár Testület bírálja el.
Novák Ferenc
Zalakaros Város
Települési Értéktár elnök

Tisztikereszt Szabadics Zoltánnak

Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere március 15-e alkalmából, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt
polgári tagozat kitüntetést adott át.
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki Szabadics
Zoltánt, a Szabadics Zrt. elnökét, aki feleségével és családtagjaival közösen vezetik az idén 10 éves
Holnapocska Tábort. A zalaszabari élményparkban található létesítményben súlyos betegséggel küzdő, valamint nehéz sorsú gyermekek térítésmentes táboroztatását valósítják meg.
„Önök a tudomány és a kultúra különböző területein a semmiből alkottak értéket, példaképül
szolgálnak kortársaiknak és a feltörekvő ifjúságnak is. Korszakváltó időszakban vagyunk, szükség
van mindenki tehetségére” – mondta Kásler Miklós a Várkert Bazárban a díjak átadásán.
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Soros ülését tartotta március
13-án a képviselő-testület. A
döntésekről röviden az alábbiakban olvashatnak.
ELFOGADTÁK a képviselők az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, a településarculati
kézikönyv módosítását illetve a város településképi rendeletét.
MEGHATÁROZTÁK a Zalakaros
Város vörös- és fehérbora megvásárlási árát, egységesen bruttó
1.270 Ft/0,75 üveg áron.
AJÁNLATTÉTELI felhívást bocsát ki az önkormányzat domain,
tárhely és e-mail szolgáltatás biztosítása, valamint bérelt vonali internet szolgáltatás biztosítása feladatainak
ellátására,
előfizetési
vállalkozási szerződés keretében. A
bizottságok javaslatára a hivatal
megvizsgálja, kibővíthető-e az
ajánlattételre felkértek köre, és ha
igen, erre javaslatot is tesznek. Felülvizsgálják azt is, hogy a meglévő
önkormányzati vagy önkormányzathoz tartozó szervezetek e-mail
címei kapcsolódnak-e ténylegesen
a felhasználókhoz. Amennyiben
már nincs élő kapcsolat az önkormányzattal, az e-mail címeket tíz
napon belül megszüntetik, minderről az érintettek természetesen tájékoztatást kapnak.
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Ülésezett a testület

AJÁNLATTÉTELI eljárást folytat
le az önkormányzat a temetőben
megvalósítandó felújításokhoz
szükséges környezetrendezési tervdokumentáció elkészítésére, ennek
pénzügyi fedezetét a 2019. évi
költségvetésében e célra elkülönített költségek terhére biztosítják.
MEGHATÁROZTÁK az óvodai
jelentkezések időpontját, a beiratkozásokra 2019. április 24-25-én,
8.00-12.00 óra valamint 15.00 -17.00
óra között van lehetőség;a bölcsődei beiratkozás, igényfelmérés is
ebben az időpontban lehetséges.
ZÁRT ÜLÉSEN tárgyalt a testület a gyógyhely fejlesztési pályázattal kapcsolatos témákról. A pályázat nyílt, tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban történő kiírására vonatkozó önkormányzati határozatot
hatályon kívül helyezték, ugyanakkor a projekt építési kivitelezési
munkáira új, nyílt közbeszerzési eljárást készítenek elő, csökkentett
műszaki tartalommal. A csökkentett tartalom a pályázat fő elemeit
semmilyen módon nem érinti, ös�szességében azonban 150-160 millió forintnyi költségmegtakarítást
eredményezhet.

UGYANCSAK ZÁRT ülésen vitatták meg a termáltóhoz kapcsolódó feladatokat. A testület kimondta: a tónál történt műszaki
problémák kialakulásában felelősséggel nem rendelkezik, de a tó
eredeti állapotának helyreállítása
érdekében elsődlegesnek tekinti
annak mielőbbi helyreállítását,
ezért a megegyezésre törekszik az
érintettekkel. A fürdő vizének elvezetését szolgáló vezeték helyreállítását a Szabadics Zrt. végzi, a cég
hozzájárul a helyreállítási költségek
viseléséhez.
A HÁZIORVOSI és fogorvosi

ellátás kérdéseit is zárt ülésen vitatta meg a testület. A háziorvos
nyilatkozatot juttatott el a képviselő-testülethez, melyben térítésmentesen lemond a praxisjog értékesítési jogáról. Az önkormányzat
célja, hogy a jelenlegi háziorvos
szerződésének lejártát követően
(július 2.) a működtetés folyamatosságát biztosítsa. A fogorvosi ellátás esetében április 30-ig a zalaszabari helyettesítés folytatódik. A
fogorvos meghatározta a praxisjog értékét, az önkormányzat itt is
arra törekszik, hogy az értékesítés
megoldódjon.

TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Köztársasági Elnök Úr az Európai
Parlament tagjai választásának időpontját 2019. május 26-ára, vasárnapra tűzte ki.
Zalakaros város hivatalos honlapján, a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/ a nyitóoldal jobb oldalán a „Választás 2019” címszó alatt
megnyitottuk a „Európai Parlament tagjainak választása 2019” menüpontot, ahol fontos tudnivalókat, hasznos információkat találhatnak a választással kapcsolatban.
A választással kapcsolatos kérdésekben a Helyi Választási Iroda
tagjaihoz fordulhatnak:
HVI VEZETŐ:
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyzo@zalakaros.hu

(93) 540-062

HVI VEZETŐ HELYETTES:
Torma László
aljegyz@zalakaros.hu

(93) 340-100/104.

HVI MUNKATÁRSAK:
Gaál Krisztina
human@zalakaros.hu

(93) 340-100/125

Sárempekné Bakonyi Judit
hatosag@zalakaros.hu

(93) 340-100/112.

Bodor Johanna
hivatal@zalakros.hu

(93) 340-100/101

Kocsis Lászlóné
penzugy2@zalakaros.hu

(93) 340-100/110

Levelezési cím: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Elektronikus levelezési címek:
– Névjegyzékkel, átjelentkezéssel kapcsolatos kérdések:
hatosag@zalakaros.hu
– Egyéb választással kapcsolatos kérdésekben:
jegyzo@zalakaros.hu
Zalakaros, 2019. március 18.
Szabóné dr. Csányi Mariann , HVI vezető
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Egybegyűjti a közösségeket
BŐVÍTETTÉK A CIVIL HÁZAT
A Civil ház az elmúlt időszakban pályázati forrásoknak köszönhetően bővítésen esett át,
80 négyzetméteres oktató-foglalkoztató teremmel gazdagodott.
Az új helyiséget Manninger
Jenő országgyűlési képviselő,
Novák Ferenc polgármester és
Sinkovics Norbert, a civil ház vezetője szalagátvágással avatta
fel, az ünnepségen a zeneiskola
növendékei működtek közre.
Novák Ferenc polgármester elmondta: a közel 20 millió forintos
pályázati támogatás mellett a város saját forrást is biztosított a bővítésre, így nem csupán oktató-foglalkoztató térrel bővültek, de
a tetőtérben a munkatársak számára irodát is tudtak létesíteni, így
a folyamatos üzemeltetés feltételeit is megteremtették. A polgármester méltatta a helyi közösségek
tevékenységét, a város kulturális
életében való részvételét, kiemelve: az új közösségi színtér lehetővé
teszi, hogy a szervezetek méltó
körülmények között találkozhassanak, próbáljanak.
Sinkovics Norbert hangsúlyozta:
a terem helyet ad nyelvtanfolyamok, ismeretterjesztő előadások,

szakkörök megtartásának, a rendszeres művelődési közösségek foglalkozásainak, fórumoknak és civil
szervezetek összejöveteleinek.
Olyan közösségi színtér, mely minden korosztály, minden közösség
számára nyújt kikapcsolódási, művelődési lehetőséget. Ezen felül helyet és egyéb feltételeket biztosítanak a különböző önszerveződő és
művészeti csoportoknak, de várják

a zalakarosi polgárokat is, hiszen a
terem számukra is sok lehetőséget
kínál.
Manninger Jenő úgy fogalmazott: Zalakaros turisztikai eredményei figyelemre méltóak, de vannak pénzben ki nem fejezhető
eredmények is, ilyen például a közösségek megtartása, összefogása,
a város életébe történő bevonása.
Zalakaros erre nagyon jó példát

mutat, és ebben Novák Ferenc polgármesternek vitathatatlanul komoly érdemei vannak. Nem véletlen – tette hozzá -, hogy pártjuk
ismételt támogatásáról biztosítja
őt az őszi önkormányzati választásokon.
Az avatást követően a vendégek a ház igazgatójának kalauzolásával megismerkedhettek a bővített helyiségekkel is.

Fák díszlenek
a kerékpárút mentén
FÁKAT ÜLTETTEK A ZALAKAROST
GARABONCCAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT
KELETI OLDALÁN
Biczó Tamástól, a Karos-Park Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: a
kerékpáros pályázat keretében 35 darab Carpinus betulus ’Fastigiata’,
azaz oszlopos gyertyán került ki az út mentére. E fa hosszú életű,
őshonos, viszonylag gyorsan növekedik, nem igényel speciális fenntartást, jelentős kártevői nincsenek. A helyi adottságok miatt oszlopos formájú fák jöhettek csak szóba, továbbá a kerékpárút burkolat
védelme miatt a mélyen gyökerező fákat részesítették előnyben. A
fapótlási kötelezettségnek eleget téve, további 68 darab Prunus serrulata ’Amanogava’ halványrózsaszínű virágú japán díszcseresznyét is
ültettek a cég munkatársai. Ez a fafajta karcsú, oszlopos növekedésű,
nem igényel nagy teret, tavaszi virágzásával pedig csodálatos látványt
nyújt.
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Gyermekei, unokái és dédunokái körében ünnepelhette 90.
születésnapját városunk díszpolgára, Béli Józsefné.
Mária néni, vagy ahogyan máig
is nevezi szinte mindenki: Béli tanító néni városunk legidősebb pedagógusa is, szeptemberben veheti át
rubin diplomáját, 70 éve végzett
pedagógusként.
Mária néni három gyermeket
nevelt fel férjével, Béli Józseffel, a
szülinapon gyermekei mellett öt
unokája és 9 dédunokája köszöntötte őt.
Béli Józsefné 1954-ben került
férjével településünkre, az akkor
mindössze 600 lelket számláló Zalakarosra, ahol összevontan tanította
a felső tagozatos diákokat.
Amikor körzetesítették az iskolákat és a felsősök Galambokra kerültek, ő maradt Zalakaroson és az alsósok oktatását vette át, majd ismét
taníthatott felsősöket is, egészen
1985-ös nyugdíjba vonulásáig. Generációkat nevelt fel, alig akad olyan
család ma Zalakaroson, melyben a
család legalább egy tagját ne tanította volna. Hatalmas tisztelet övez-

Kilencvenedik szülinap
CSALÁDJA, TISZTELŐI KÖRÉBEN ÜNNEPELHET BÉLI JÓZSEFNÉ
te és övezi őt máig, ami csak olyan
embereknek jár, akiket emberként
és tanárként is mindig tisztelni tudtak a tanítványok és a szülők.
Béli Józsefné méltán vívta ki a
karosiak elismerését. Nemcsak lelkiismeretes, következetes pedagógusként, de igazi közösségi emberként is kivette mindig részét a város
életéből, nem volt olyan társadalmi
munka, kulturális tevékenység,
amelyben ne vállalt volna feladatot
férjével együtt. Vallásos élete pedig
mindenki számára példa ma is.
Mária nénit ma is minden vasárnapi misén ott találjuk, gondos kíséretét több karosi hölgy is örömmel vállalja. S bár a test már nem
fiatalos, és gyorsabban fárad, az
üvegházban még mindig maga látja el a növényeket, a házban is segítség nélkül boldogul, szellemi

frissességét pedig máig őrzi. Kívánjuk Mária néninek, hogy még sok
boldog születésnapot ünnepelhessen szerettei körében, és abban a

Csak egy pillanat
INGYENES VÉRCUKOR MÉRÉSSEL AZ EGÉSZSÉGESEBB ÉLETÉRT

Ingyenes vércukor mérésen vehetnek
részt három hónapon át a Zalakarosi Fürdő
vendégei, valamint azok, akik Zalakaros
sportrendezvényein vesznek részt.
A programot az egészségmegőrzés és megelőzés jegyében indította a fürdő az önkormányzattal és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft-vel közösen.
A kampányt február utolsó napján jelentették be az akciót támogató Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője, illetve
Laky Zsuzsi, a fürdő egészségnagykövete rész-

vételével. Cziráki László, a fürdő vezérigazgatója elmondta: a Zalakarosi Fürdő 2019-et az
egészség évének nyilvánította, minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezve az egészséges
életmódra, az egészségmegőrzésre, a megelőzésre. Nemcsak vendégeik, de munkatársaik
egészségére is kiemelt figyelmet fordítanak, és
hangsúlyos helyen szerepel tevékenységükben
a sportos életmód népszerűsítése is. A vércukorszint-mérést azért tartják fontosnak, mert
hazánkban mind többeket érint a kettes típusú diabétesz, mely egy egyszerű méréssel kimutatható. A „csak egy pillanat” szlogen ép-

városban, melyet oly régóta lakhelyéül választott, s melynek szellemi
és társadalmi gyarapodásáért oly
sokat tett!

pen ezt tükrözi, hiszen egy apró tűszúrás, és
máris kimutathatóak az eltérő értékek. Cziráki
László ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fürdőn történő mérések eredmények nem
egyenlőek a diagnózissal, viszont, akinél eltérő
értéket tapasztalnak, a mérést végző szakember (a fürdő mentőtiszt orvosa) orvoshoz irányítja.
Győrfi Pál elismerően szólt a város kezdeményezéséről. Mint mondta: 25 éves mentős
munkája során sajnálattal kellett tapasztalnia,
hogy a mentők mindig „későn” érkeznek. A
baj ugyanis, amikor megtörténik, már hónapokkal előbb kezdődik, számos előzménye van,
amit azonban az emberek vagy nem vesznek
komolyan, vagy éppen a szűrések elhanyagolásának következtében kerülnek rosszabb helyzetbe. Külön örömmel üdvözölte a rendezvényen részt vevő elsősegély klubos
Móra-iskolásokat, akik – ahogyan fogalmazott
– letéteményesei annak, hogy a felnövekvő
korosztályok komolyan foglalkozzanak egészségükkel és tegyenek meg minden tőlük telhetőt a megelőzés, a sportos életmód kialakítása
érdekében.
Novák Ferenc polgármester és Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester a város egészségturisztikai fejlesztéseiről, rendezvényeiről szólt,
kiemelve a kerékpáros fejlesztéseket és rendezvényeket, valamint az idén meghirdetetett
Go Bike programot. Mindketten hangsúlyozták: a cél, hogy a most meghirdetett programok hosszú távon is működjenek, és a fiatal
korosztálytól az idősekig mindenkit meg tudjanak szólítani segítségükkel.
Az ingyenes mérés a IX. alkalommal megrendezett Országfutáson mutatkozott be először, a résztvevők közül sokan éltek a felkínált
lehetőséggel.
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Menaságra repülj
FILMBEMUTATÓ ÉS ELŐADÁS A FORRADALOM ÜNNEPÉN
Faragó Annamária dokumentumfilm-rendező filmjét, a Meneságra repülj című művet vetítették le nagy érdeklődés mellett a
Civil Házban a forradalmi megemlékezés keretében.
A vetítésen részt vett maga az
alkotó is, aki előtte előadás keretében szólt a magyarság ősi kultúrá-

járól, néprajzi és nyelvi kincseiről,
értékeiről, őstörténetéről.
Faragó Annamária filmje a csíkmenasági székelyek emberi tartásáról, valamint a nemzeti összetartozásról szól. Bemutatja a székely
emberek humorát, örömeit és
könnyeit, akik az anyaországtól
való elszigeteltségükben és elzártságukban is őrzik magyar gyökere-

iket és hagyományaikat. A film
szereplői a falu lakói, akiket természetes környezetükben filmeztek.
A film bemutatja többek között a
híres kürtős kalács készítését, melynek származási helye Csíkmenaság,
a patkoló kovácsot, a kenyérsütést,
a Wass Albert regényeiből ismert
esztenát, a bútorfestést, a hegedűkészítést, a székelykapu-faragót, de

mindezeken túl vagy velük együtt
a székelyek lelkét; a székely humort, az elszakított országrészek
magyarjainak emberi drámáját, lelki vívódásait és ez utóbbi adja a
film lényegét, valódiságát.

ZÖLD ÓVODA
CÍMET KAPTAK
Zöld zöld óvoda címet
vehetett át, immár harmadik alkalommal a Zalakarosi
Óvoda és Bölcsőde a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenysége elismeréseként a
közelmúltban.
Az ovi első ízben 2011ben nyerte el e címet, másodjára 2014-ben, és amen�nyiben negyedszer is sikerül
elnyerni e kitüntetést, örökös zöld óvoda ranggal
büszkélkedhetnek.
Novák Ferencné, a zöld
óvoda program koordinátora
elmondta: intézményükben
két évtizede foglalkoznak
hagyományőrzéssel, a jeles
napok, az ezekhez fűződő
népszokások felelevenítésével, s ezekben a környezettudatos nevelésre nagy hangsúlyt helyeznek. Emellett
minden óvodai csoport foglalkozik kisállatok tartásával,
gondozásával, madáretetéssel – nem véletlen, hogy az
ovi madárbarát címmel is bír
–, s a karosi óvoda csoportjai
lelkes és rendszeres látogatói, megfigyelői a Kis-Balaton
növény- és állatvilágának.
A környezettudatosság az
óvoda néhány évvel ezelőtti
felújítása során is hangsúlyt
kapott, többek között napelemek telepítése történt meg.
Nagy vágy az intézménynek a
nyári erdei óvoda megvalósítása, és kis zöldségeskert létesítése, melyet a gyermekek
gondoznának.
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Mókára hangolva
Kedves Sorstársak!
A Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete tájékoztatja
a zalakarosi sorstársait, hogy megalakult és várja tagjait a

ZALAKAROS CSOPORTJA
Minden aktuális a megváltozott állapottal
összefüggő kérdésben segítünk.

A kis bölcsisek is nagy vidámságban farsangoltak.
– Már hagyományos, hogy húshagyó kedden tartjuk a farsangi mulatságunkat Sok kisgyermek már érkezés után jelmezbe bújt, aztán
következhetett az arcfestés. A tízórai és az ebéd is ünnepi, díszes teríték mellett zajlott, és nem maradha-

tott el a farsangi fánk. Egész nap
szólt a zene, táncoltak az apró lábacskák. A délutáni hazamenetel alkalmával meglepetés zsákbamacska
várta a kicsiket. Ezúton is köszönöm
a bölcsis szülők nagylelkűségét,
mert e nélkül nem lehetett volna
teljes a farsangi vigasság! – mondta
el Tóth Tímea bölcsődevezető.

Keressétek a csoport vezetőjét Bán Istvánnét 06 30/956-14-60,
a megváltozott élethelyzet kapcsán felmerülő kérdésekkel,
és aki személyesen is felkeress benneteket, ha szükséges.
Fordulhattok a nagykanizsai egyesületi irodához is telefonon:
314-562, vagy személyesen várunk benneteket!
Kasper Márta titkár, Kardos Ferenc elnök

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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Számítanak a vendégek visszatérésére
A RÉGIÓ HÁROM KIEMELT SZOLGÁLTATÓJA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST
A Balaton régió kiemelt szolgáltatói: a Helikon Kastélymúzeum, a Zalakarosi Fürdő és a Zobori
Kalandozoo
kötött
együttműködési megállapodást
a közelmúltban, mely április elsejétől már életbe is lép.
A megállapodást ünnepélyes
keretek között a Helikon Kastélymúzeumban írták alá a felek, azzal
a nem titkolt céllal, hogy a Balaton
nyugati régiójába érkező látogatóknak minél szélesebb körű kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak
a jövőben.
A megállapodásnak köszönhetően a vendégek kedvezményes
belépőjeggyel vehetik igénybe a
szolgáltatásokat a három turisztikailag kiemelt helyen.
Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója elmondta:
nagyon fontosnak tartja, hogy a
régióba érkező turistákat minőségi
szolgáltatókhoz tudják irányítani, s
az együttműködést aláírók kivétel
nélkül ebbe a körbe tartoznak.
– A hozzánk érkező látogatók, akik a Helikon Kastélymúzeumba váltanak jegyet, egy 20%os kuponnal tudnak menni a
másik két szolgáltató felé, és
ugyanezt mondhatjuk el a két
másik szolgáltatóról is” – tájékoztatott a Helikon Kastélymúzeum igazgatója.
Zalakarosi
Családi-,
Élmény-és Gyógyfürdő Zrt. néven
működik a továbbiakban a fürdő, rövidített névként a Zalakarosi Fürdő Zrt. elnevezést használják. A névváltoztatásra a
közelmúltban a képviselő-testület mondott igent, e döntést
követően
sajtótájékoztatón
hozta nyilvánosságra a fürdő
vezetése a módosítást.
– Az új név lefedi a fürdő jövőképére vonatkozó összes elvárást, a családi jelleg mellett kiemelve a gyógyfürdő névvel a
gyógyító tevékenységet is. A
megvalósuló fejlesztések kapcsán a Zalakarosi Fürdő hazai és
nemzetközi jelentősége tovább
erősödik, kiterjedt vonzáskörzetének és márkaértékének köszönhetően és a célzott, hatékony marketing tevékenysége
révén a piaci pozíciója mind a

Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
igazgatója az összefogás példaértékűségét emelte ki.
– A Balaton mint desztináció
kiemelkedő Magyarország életében, és a második legkedveltebb
attrakció a főváros után. Ezt próbáljuk erősíteni ezzel az együttműködéssel. Úgy gondolom, hogy
a mi vendégeink örömmel veszik
a kedvezményes lehetőséget és
ellátogatnak a keszthelyi Festetics-kastélyba, a zalaszabari Zobori Kalandozoo pedig új élménye-

lemével, az új hullámvasútjával
pedig nagyon népszerű lesz a
vendégeink körében – fogalmazott.
A Zobori KalandoZoo élménypark tulajdonosa, Szabadics Zoltán
arról beszélt, hogy a turisztikai
szolgáltatók körében rendkívül
fontos az összefogás, együtt
ugyanis sikeresebbek tudnak lenni.
– Az eddigi, nagyon jól működő társadalmi szerepvállalásban
való összefogásunkat gazdasági
összefogásra is szerettük volna

kiterjeszteni – mondta. – Hiszünk
abban, hogy ha valakit a balatoni
turisztikai régióban, a Balaton
nyugati partján el tudunk varázsolni, ha egy „hurrá élménnyel”
megy haza, akkor legközelebb is
visszajön, és ezt fogja a családtagjainak is ajánlani.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
az együttműködésben résztvevő
szolgáltatóknak fontos, hogy olyan
élményt kínáljanak, amelynek hatására a vendégek a jövőben is
visszatérnek.

Új név, új lendület
MÓDOSÍTOTTAK AZ ELNEVEZÉSEN
hazai mind a nemzetközi piacon
is megszilárdul és bővülhet az
„Új név, új lendület” marketing
programunk hatására – jelezte
Cziráki László vezérigazgató.
Elhangzott: a korábbi névhasználat a marketing munkában is
okozott nehézségeket. A nevek
körüli kavarodás a marketing
munkát is nehezítette. Az új névvel a fürdő egyértelműen jelzi,
hogy a jelenlegi termék- és szolgáltatás-struktúrája alapján egy
szignifikáns piaci részesedés felett
diszponáló szereplő, mely az erős
piaci versenytársi helyzetre válaszul jelentős modernizációs ter-

mék- és szolgáltatásfejlesztése
mellett erőteljes, újszerű és intenzív marketing tevékenységet folytat Magyarországon és a nemzetközi piacon.
A vezérigazgató beszámolt arról az elnyert pályázatról is, mel�lyel a humán erőforrás fejlesztését
tudják megvalósítani. Elhangzott:
a fürdő hosszú távú stratégiájában
kiemelt szerepet tölt be a munkavállalók folyamatos képzése, munkakörülményeinek folyamatos javítása. Minőségi munka csak
minőségi munkakörülmények biztosítása mellett várható el és a
munkahelyükkel elégedett dolgo-

zókkal lehet kiváló eredményeket
elérni. Cziráki László elmondta: elengedhetetlen a munkavállalók
képzése vezetési, szakági, munka-és egészségvédelem, informatika, kommunikáció és nyelvismeret terén. A 30 millió forint
keretösszegben meghatározott
GINOP pályázat segítségével a Zalakarosi Fürdő munkavállalóinak
több mint fele vehet részt képzéseken.
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IX. Országfutás
Március 15-én a turisztikai
egyesület, a Zalakarosi Futrinkák
és a Kanizsai Futóklub közös futást szervezett az Országfutáshoz kapcsolódóan. A kilencedik
alkalommal meghirdetett Országfutás zalakarosi eseményein
több mint ötven futó vett részt,
a kanizsaiak nagy része már a
megyei jogú városból indulva is
futva tette meg az utat városunkig.
Akik nem akartak félmaratont
futni, menet közben bárhol becsatlakozhattak, illetve Zalakaroson 5
és 7 kilométeres távval várták a futókat.
A szervezők némileg próbára
tették a sportolókat, hiszen nem
könnyű terepet választottak számukra: a Kilátóhoz felfutást egyik
távon sem „úszták meg” a résztvevők. Aki azonban megfutotta az
emelkedőt, a Kilátó Borozó tulajdonosai jóvoltából finom teával
frissíthetett, a táv végén pedig
ugyancsak gazdag frissítés várt
mindenkit.
A Kanizsáról futókat Lubics Szilvia, az Országfutás fővédnöke személyes jelenlétével is erősítette.

2019. március 21.
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KEDVES GYEREKEK, KEDVES SZÜLŐK!
A Zalakaros és Térsége Sportegyesület képzett edző irányításával asztalitenisz egész éves utánpótlásképzést hirdet 8–12 éves
lányok és fiúk részére. A képzés teljes mértékben díjmentes. A
felkészítés után igény esetén versenyzésre is lesz lehetőség.
A foglalkozás keretein belül ütőt, labdát biztosítunk!
Az oktatás időpontjai:
• Hétfő: 18.00–19.00
• Péntek: 18.00–19.00
Jelentkezés: az edzések időpontjában, az Iskola tornatermében.
További információ: Stégli János (+36 30 227 3223)

ÖSSZEFOGÁS EGY
NEMES CÉLÉRT
A Bükkösdön élő, 11 hónapos Györök Zente gyógyításának támogatására szervezett
bált városunkban a zalakarosi
Móra-iskola szülői munkaközössége Matyovszky Zsioltné
vezetésével, valamint a Lenner-Horváth duó tagjai: Lenner
Ottó és Horváth László.
A kis Zente gerincvelői
izomsorvadásban, SMA-ban
(Spinal Muscular Atrophy)
szenved. A betegség során a
gyermekek izomzata – beleértve a táplálkozásukban és a
légzésükben érintett izmokat is
– fokozatosan leépül. Az SMA
jelenleg egyetlen elérhető kezelése egy olyan injekció,
amelynek darabja 23 millió forintba kerül. Ezt a pácienseknek négyhavonta, élethosszig
kapniuk kell. A családoknak a
Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőhöz évente benyújtott egyedi méltányossági kérelem jelenthet segítséget,
mely alapján Zente számára
jelenleg ez a kezelés elérhető.
Az injekció arra elegendő,
hogy a betegek életben maradjanak, emellett a szülőknek
folyamatos
gyógytornát,
úszást, segédeszköz használatot kell biztosítaniuk a javulás
érdekében. Mindezek hatalmas anyagi megterhelést rónak Zente családjára, akiknek
célja eljutni Milanóba, egy
olyan intézménybe, ahol speciális gyakorlatokat tanulhatnak
és fejlesztő eszközöket szerezhetnek be. A család emiatt
gyűjtést indított és létrehozta
az Összefogás Zentéért Alapítványt.
A zalakarosiak bálja ezt az
alapítvány támogatta, jó hangulatban, nagy érdeklődés
mellett zajlott a rendezvény, s
Zente szülei Facebook-bejegyzésben külön is megköszönték
a karosiak nagyvonalú támogatását és áldozatos szervezését.

MEGYEI SAKK DIÁKOLIMPIA
III. korcsoport A kategória
egyéni 1. helyezés: Varga Márkó
5. osztályos tanuló (országos
döntőbe jutott). Felkészítő:
Kercsmarics József.
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