2019. február 21.

Z
A
L
A

1

Zalakaros város lapja

XXIV. évfolyam 2. szám

2019. február 21.

Rekordot döntött a látogatottság
A HARMADIK LEGNÉPSZERŰBB HELY ZALAKAROS AZ ORSZÁGBAN
Rendelkezésre állnak a Kereskedelmi és Statisztikai Hivatal (KSH)
adatai, melyek alapján kijelenthető, hogy városunk rekordokat
döntött látogatottság tekintetében az elmúlt esztendőben.
Az adatok szerint Zalakaros
638 069 kereskedelmi vendégéjszakát realizált 2018-ban, ez 15
%-os növekményt jelent az előző
évhez viszonyítva, amely növekmény mind az országos (103,84%)
mind a régiós (101,60%) növekedési mérték sokszorosa. Komoly
eredmény, hogy városunk feljutott a dobogóra is: Hévíz és Balatonfüred után a 3. legnépszerűbb
település lettünk 2018-ban a Balaton régióban vendégéjszakák tekintetében.
Az sem elhanyagolható tény,
hogy a zalakarosi növekedés a
legnagyobb intenzitású növekedés
mind a top 5 balatoni település,
mind a top 5 termálfürdős települést tekintve. A belföldi vendégéjszakák tekintetében megelőztük
Hévízt és Balatonfüredet is.

Szintén egyedülálló teljesítmény, hogy mind a stratégiai,
mind a feltörekvő külpiacokon
növekedést tudott realizálni a vá-

ros, ez 12%-os növekményt jelent
külföldi vendégéjszakákban számszerűsítve.
Külön érdemes kiemelni, hogy
a német nyelvterületről
realizálódó vendégéjszaka számok csökkenését 2018-ban közös
munkával sikerült növekedésbe fordítanunk –
hívta fel a figyelmet
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.
– Erre egyedül Zalakaros volt képes, mind a
top 5 balatoni, mind a
top 5 termálfürdős település közül.
A Zalakaros turisztikai
eredményeit és a hasonló adottságokkal rendelkező hazai települések
látogatottsági adatait
bemutató táblázatot lapunk 6. oldalán közöljük.
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TÁJÉKOZTATÓ
A településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V. 28.)
számú önkormányzati rendelet és a településképi véleményezési eljárásról szóló 15/2013 (V. 28.) számú önkormányzati rendelet
szabályairól és abból adódó kötelezettségekről
1.) A településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet alapján az alábbi szabályok kell betartani:
Településképi bejelentési kötelezettségnek kell eleget tenni az
alábbi esetekben:
– meglévő építmény homlokzati nyílászárójának cseréje, homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
– új, önálló, 6,0 m-t meg nem haladó magasságú kémény építése,
– meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető,
ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése,
– 20 m2 alapterületet meg nem haladó méretű kereskedelmi,
szolgáltató, vendéglátó épület építése, bővítése,
– 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot meg nem haladó
melléképület építése, bővítése,
– közterületi kerítés, közterületről látható kerti építmény építése,
átalakítása, bővítése,
– szellőző-, klíma berendezés közterületről látható elhelyezése,
ha ahhoz nem kell az építménytartószerkezetét megváltoztatni,
megerősíteni, újjáépíteni
– legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince
építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
– utcai mobil árusító standok, pavilonok, pultok, mobil WC-k elhelyezése,
– építmények homlokzatára, kerítésére, kapujára vagy támfalára
rögzített cég- és címtábla, cégérszerű reklámtábla, amennyiben
meghaladja a 0,5 m2-t.
Településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez papíralapon benyújtott bejelentésére indul. A megadást követően lehet megkezdeni az ügyfél által kért építési tevékenységet.
2.) A településképi véleményezési eljárásról szóló 15/2013 (V.
28.) számú önkormányzati rendelet szabályozza azon alábbiakban felsorolt építések körét, melyek települési véleményezési
eljáráshoz kötöttek:
– új építmény építése
– meglévő építmény bővítése, településképet érintő átalakítása
– jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák
Településképi véleményezési eljárás az építtető vagy tervező által
a polgármesterhez papíralapon benyújtott kérelemre indul, melyet
adathordozón (CD, DVD) vagy elektronikus formában is mellékelni kell.
Zalakaros Város Főépítésze

TISZTELT ZÁRTKERTI
INGATLANTULAJDONOS!
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének 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

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
fém hulladékok 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 tehermen-

tesítése 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.
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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Elfogadták a város költségvetését
ELSŐBBSÉGET ÉLVEZ A GYÓGYHELYFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA
Több mint kétmilliárdos, pontosan 2.591.961.000 forintos bevételi
és kiadási főösszeggel hagyta jóvá a város ez évi költségvetését a
képviselő-testület februári soros ülésén.
A bevételek között a legjelentősebb tételek: az állami normatív
támogatás 426 millió Ft összegben,
a még folyamatban lévő projektekre elnyert támogatási összegek 373
millió forinttal és az adóbevételek
542.500.000 Ft összegben.
A kiadások között, az emelt
szintű, színvonalas működtetés
mellett beruházásokra 181.077.898
forintot különítettek el, felújításokra 230.068.502 forintot, egyéb felhalmozási
célú
kiadásokra
33.731.976 forintot. Tartalékként
1.173.371.819 forintot hagytak jóvá,
melyben szerepel a gyógyhely fejlesztési projekt megvalósításához
eddig megítélt támogatási összeg,
valamint a képviselő-testület által
jóváhagyott önrész. Szintén a tar-

talékok között vették számba a
nonprofit szervezetek és sportegyesületek támogatását, valamint a
közfoglalkoztatottak cafeteria juttatását.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester rámutatott: a források tarthatóak, az idei évet a mértékletes
kiadások jellemzik. A gyógyhely
fejlesztést továbbra is kiemelt feladatnak tekinti az önkormányzat,
ehhez a fedezet a költségvetésben
részben biztosított, s a kormányhatározat megszületése után a város
hozzá tud fogni a munkákhoz.
Horváth Vencel, a gazdasági bizottság elnöke fontosnak tartotta
kiemelni, hogy a 2019-es költségvetés tíz százalékos bérfejlesztést tesz
lehetővé a közösségi ház, a hivatal,

a bölcsőde és óvoda és a Karos-Park
Kft. vonatkozásában, saját forrásból
a jó adófizetési morálból befolyó
adókból; javultak a szociális feladatok finanszírozásának lehetőségei
is, a költségvetés kiegyensúlyozott
gazdálkodást tesz lehetővé. A
gyógyhely fejlesztési projekt megvalósításához eddig megítélt 650
millió támogatási összeg még kevés
a kapott kivitelezői ár alapján, várják a kormány kedvező döntését a
hiányzó 350 millió forint pótlására.
Az önkormányzati 300 milliós önrészt is növelni kell, de ez a tartalékokból biztosítható. Továbbra is kiemelt feladatként tekint a város a
turisztikai célok megvalósítására,
ennek megfelelően hagytak jóvá a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére 17.500.000 forintos, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére pedig 62.250.000 forint
működési támogatást.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a Tankerületi Központtal az iskolaépület
Napnyugat köz felőli tető rekonstrukciójának finanszírozásáról. A
munkákhoz a város forrásokat is
rendelt.
A képviselők elfogadták a gazdasági bizottság javaslatát, hogy a
költségvetésben jóváhagyott beruházási, felújítási célok – a Civil
Ház biztonságos üzemeltetésének
feltételét biztosító kiegészítő
munkák, mentőállomás átalakítása, egészségügyi centrum kialakítása, kerékpárúthoz kapcsolódó
pótmunkák, valamint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok kivételével- a gyógyhelyi
központ pályázat tárgyalásos eljárásának lezárultáig csak a képviselő-testület jóváhagyásával indíthatók.

Hamarosan átadják
Ez év első felében, a szezonra
elkészülnek a kerékpárút építéssel a kivitelezők, megtörténhet a
szakasz hivatalos átadása is. A
beruházással nemcsak útépítés,
hanem a közművek cseréje is
megtörtént, a vízelvezetés és településkép is előnyére változott.
A projekt kapcsán Novák Ferenc
polgármester elmondta: az 2019.
június 30-án zárul le, eddig már számos projektelemeket valósított meg
az önkormányzat.
– Még 2018-ban fórumokat
szerveztünk a kerékpáros turizmusban érintett megyei, regionális
képviselőkkel, horvátországi projektpartnerünkkel, Križevci város
képviselőivel. A kerékpáros és az aktív
turizmus fejlesztése
és promóciója érdekében, felhasználva
a fórumok következtetéseit és ajánlásait, közös akcióterv kidolgozása
kezdődött el 2018
őszén, mely hamarosan elkészül.
Az
Eurovelo 13 útvonalat, a nemzeti kerékpárutakat és az elké-

szült kerékpárútvonalakat bemutató
közös horvát-magyar térkép készül.
Aktív turisztikai programcsomagokat dolgozunk ki, amelyek magukban foglalják az új, változatos vidéki
és aktív turisztikai programokat,
többek között a lovas és borturisztikai lehetőségeket különböző célcsoportok – fiatalok, családok, idősebb
korosztály – számára.
A polgármester hozzátette: külföldi kerékpáros és aktív turisztikai
célpontok elérése, a projekt nemzetközi kiterjesztése érdekében külön marketing és promóciós akciókat terveznek, valamint egy
nemzetközi kerékpárversenyt is rendeznek Križevci és Zalakaros között
2019 júniusában, a Tour de Zalakaros
versenyt megelőző
pénteki napon. A
kerékpározás további népszerűsítésére
Go Bike néven program indult, amelyben nemcsak a turistákra, hanem a
helyiekre is számítanak, így az iskola és
a városban élő fiatalok bevonásával tavasszal több kerékpáros rendezvényre
is sor kerül.

Szezonra helyreállítják
Szezonra ismét vízzel teli termáltó fogadhatja a látogatókat,
hamarosan elindulhatnak ugyanis az öko-tó medrének helyreállítási, vízfeltöltési és növénytelepítési munkái.
Minderről Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a legutóbbi testületi ülésen.
A csatorna kiváltásának kiviteli terveit február elején kapta
meg az önkormányzat, és kézhez
kapták a jogerős vízjogi létesítési
engedélyt is. Ezeknek birtokában
a fürdő, mint a tó üzemeltetője
és így a közbeszerzés lebonyolí-

tója, soron kívül közbeszerzési
eljárást hirdethetett. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően kezdődhetnek meg az
építési munkák a tervek szerint
márciusban, majd elindulhat a tó
feltöltése. Magának a feltöltésnek a folyamata legalább egy
hónapot vesz igénybe, a tó növényzetének újra telepítése ezt
követően kezdődhet.
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Döntések röviden
A ZALAKAROSI Közös Önkormányzati Hivatalban a 2019. évben is
lesz igazgatási szünet, ennek időpontjairól döntött a testület. A nyári
időszakban 2019. július 22-től 2019. augusztus 20-ig, a téli időszakban
2019. december 30-tól 2020. január 1-ig lesz igazgatási szünet.
A nyári időszakban történő igazgatási szünet időtartama alatt a
feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a hivatal
ügyeletet tart.
A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás
a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.
A ZALAKAROSI ÓVODA és Bölcsőde bölcsődei, óvodai intézményegységében valamint a konyhán 2019. július 1-től 19-ig tart a nyári
leállás. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy keresse
meg Galambok Község Önkormányzatát, hogy a két fenntartó az
óvodák nyári leállásának idejére a kölcsönösség elvének figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának lehetőségét biztosítsa
az óvodákban.
HOZZÁFOGOTT A VÁROS NAPI készülődéshez az önkormányzat.
A 22. városnap kapcsán tartott ünnepségre és programokra 2019. július 19-21. között kerül sor. Ez évben a programokra előreláthatólag
Puchheim és Olesno testvérváros 3–5 fős delegációja is Zalakarosra
érkezik. A hivatalos ünnepségen túl a Karos Fúvósegyüttes, Dér Heni
és a Madách Színház fellépésére, műsorára számíthatunk, nem marad
el a tűzijáték, a vendéglátás és a város tortájának felszeletelése sem.
A városnapi programokra 2.150.000 forintot különített el a testület.

Befejeződött a bővítés

AZ EDDIGI VEZETŐ nyugdíjba vonulása miatt a képviselő-testület
pályázatot hirdetett a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására. A magasabb vezetői megbízás határozott
időre, öt évre szól, 2019. június 1. napjától 2024. július 1. napjáig. A
pályázatokat március 31-ig várják.

A ZALAKAROSI POLGÁROKAT IS
A HELYISÉGEK HASZNÁLATÁRA BIZTATJÁK

ELFOGADTA az Egészséges Városok Szövetségéhez való tartozás
jegyében Zalakaros Város Önkormányzat Egészségfejlesztési tervét a
képviselő-testület. Megerősítették, hogy fejlesztéseikben szem előtt
tartják az egészséges lakókörnyezet megőrzését, az egészséges természeti környezet óvását. A testület döntéseiben, koncepcióiban az
egészségügyi intézményeinek fenntartása mellett nagy gondot fordít
az egészséges környezetnek - mint az egészséget legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőknek - a vizsgálatára, lakosságra gyakorolt
hatásainak elemzésére.

Az utolsó simításokat végzik a Civil Ház bővítési munkálatait illetően, lapunk megjelenésének idejére kijelenthető, hogy a ház bővítési munkái be is fejeződtek.

PÁLYÁZATOT NYÚJT BE a város az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által illegális hulladéklerakó felszámolására kiírt pályázati felhívásra a csöntepusztai illegális hulladéklerakó felszámolása céljából. Felhatalmazták a polgármestert a pályázat benyújtására, és a
pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. A pályázat
benyújtásához és megvalósításához saját forrás nem szükséges.

Sinkovics Norbert, a Közösségi
Ház vezetőjének tájékoztatása szerint EFOP-pályázatnak köszönhetően 19.963.948 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézmény, így egy majdnem 80
m2-es oktató-foglalkoztató teremmel bővült az épület, amelynek
átadása 2019 március elején lesz.
Ez a terem a nem formális és az
informális tanulás színterének nyújt
majd lehetőséget. Nyelvtanfolyamoknak, ismeretterjesztő előadásoknak, szakköröknek, a rendszeres
művelődési
közösségek
foglalkozásainak, fórumoknak és
civil szervezetek összejöveteleinek
adhat helyet a létesítmény. Ezen
felül helyet és egyéb feltételeket
biztosítanak a különböző önszerveződő és művészeti csoportoknak, természetesen várják azokat a
zalakarosi polgárokat is, akik igénybe szeretnék venni az oktató- foglalkoztató termet.
– Célunk, hogy helyet biztosítsunk a jelenleg más helyszíneken,
nem megfelelő körülmények között zajló rendszeres művelődési
formák számára: művészeti, nép-

művészeti csoportok rendszeres
foglalkozásai (tánccsoportok, kórusok, hagyományőrző csoportok
próbái), klubfoglalkozások (ifjúsági és nyugdíjasklub) számára. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi civil
szervezetek bázisaként a Civil Ház
ezen funkcióját erősítsük: civil
szervezetek tanácskozásai, gyűlései, szakmai programjai részére
helyet tudjunk biztosítani. A helyhiány miatt az utóbbi években elmaradó programok újra indítását
is szeretnénk megvalósítani, így
ismeretterjesztő előadásokat, kézműves programokat, játszóházakat, képzéseket szervezzünk – jelezte Sinkovics Norbert.
Hozzátette: az oktató-foglalkoztató termen kívül a Civil Ház
tetőterében a Zalakarosi Közösségi
Ház és Könyvtár munkatársainak
iroda alakítottak ki. Így az épület
2019. március 1-től hétfőtől péntekig 08.00–16.00 óra között tart
nyitva, a későbbiekben tervezik az
esti és hétvégi nyitva tartást is, vasárnap kivételével. Természetesen
az előbb jelzett időpontokon kívül
is van lehetőség a Civil Ház használatba vételére.
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Felmondta szerződését a háziorvos
AZ ÖNKORMÁNYZAT KERESI A MEGOLDÁST
Felmondta a háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződését
dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos. A városban eddig pusztán mendemondaként keringő hírt Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző is megerősítette, lévén, hogy a képviselő-testület legutóbbi soros ülésén
önálló napirend keretében foglalkozott az üggyel.
Személyiségi és gazdasági jogokat mérlegelve ugyan zárt ülésen
tárgyalta a testület a napirendet,
az ott elhangzottakról, illetve az
előzményekről a háziorvos ülésen
történt beleegyezésével a város
jegyzője tájékoztatta lapunkat.
A háziorvos 2019. január 2-án
nyújtotta be a zalakarosi háziorvosi
körzet ellátására vonatkozó feladat
ellátási szerződés felmondását, melyet az egyeztetésektől függetlenül
semmilyen körülmények között
nem kívánt visszavonni.
A felmondást a képviselő-testület kénytelen volt tudomásul venni
azzal, hogy a háziorvos a hat hónapos felmondási időben az ellátásról
köteles gondoskodni, így július 1-jétől szűnik meg a szerződéses kötelezettsége – ismertette Szabóné dr.
Csányi Marianna jegyző. – A háziorvos bejelentést tett arról, hogy a
zalakarosi háziorvosi szolgálat működési jogról térítésmentesen lemond 2019. július 1-től. A testület
kérte, hogy a doktornő a további
szándékait írásban is erősítse meg
illetve felkérték a doktornőt, hogy
március 1-ig nyilatkozzon arról,
hogy milyen feltételek mellett vállalná a háziorvosi szolgálatban a
helyettesítést addig, míg az önkormányzat a kialakult helyzetre megoldást nem talál.
A felmondás hátteréről a doktornő már az előzetes egyeztetések során is elmondta, felmondásának indítéka elsősorban az volt,
hogy fizikai teljesítőképessége határához ért, nem tud több terhet
vállalni. A térségben kialakult helyzet, az orvoshiány rendkívül megnehezíti a feladat ellátását. Több
körzetben nincsen orvos, (garabonci, dióskáli) de ahol jelenleg
van, ott is egyik napról a másikra
gyakran esik ki kolléga. A környékbeli orvosok jelentős része idős,
nyugdíjasként praktizál, még ő a
legfiatalabb közülük. A jogszabályi
előírások a háziorvosokat kötelezik
a szomszédos körzetek helyettesítésének megoldására, mely nem
csak egy-két hetet, adott esetben
éves időtartamot is jelenthet. A
doktornő így pl. többek között dr.
Pintér Anna Zalakomár Árpád utcai

körzetét köteles helyettesíteni, az
orvos távolléte, illetve távozása,
akár nyugdíjba vonulása esetén. A
zalakarosi körzet ellátása mellett
erre úgy érzi, már nincsen kapacitása.
Felvetette, hogy amennyiben a
praxist visszaadná az önkormányzatnak és azt követően változatlan
körülmények között helyettesítő
orvosként dolgozna tovább, úgy
ezekre a helyettesítésekre nem kötelezhetnék.
Dr. Tarnai Zsuzsanna jelezte,
hogy egyelőre nem kíván Zalakarosról elmenni, szeretne a hétköziés hétvégi orvosi ügyelet munkájában részt venni, sőt év végéig
annak szervezését is vállalja. A további együttműködést, az esetleges visszahelyettesítést azonban a
működési valamint egyéb financiális feltételekhez köti.
A financiális feltételekről már az
elmúlt év november 30-án kelt, az
önkormányzatnak címzett levelében is írt. Levelében jelezte, hogy a
jelentős munka terhek miatt 2019
január elsejétől havi 900 ezer forint

hozzájárulást kér a háziorvosi rendelő fenntartásához. A képviselőtestület a kérelmet mérlegelte, s az
eddig is meglévő juttatásai mellett
– ingyenes szolgálati lakás biztosítása, a teljes iparűzési adó elengedése – javaslat született az új helyen a rendelő fenntartási
költségeinek a teljes átvállalására,
azaz az önkormányzat átvállalta
volna az orvosi rendelő összes üzemeltetési költségét valamint a rendelő napi szintű rendbe tételét, takarítását is.
E levél kapcsán az önkormányzat nevében a doktornővel a
polgármester, illetve alpolgármester is egyeztetett. Mindkettőjüknek jelezte, hogy mindezen
felajánlások elfogadása mellett
továbbra is igényt tart a havi
1.300.000 Ft NEAK finanszírozáson túl a havi 900 ezer forintos
önkormányzati kiegészítésre. A
szóbeli tárgyalásokon ennél magasabb összeget is említett, utalást téve orvosi monopolhelyzetére,
illetve
arra,
hogy

Zalakarosnak jelentős források
állnak rendelkezésre.
A képviselő-testület az átmenetileg eredménytelen tárgyalásokat
követően, a január 2-án kézhez
kapott levélben már a felmondásról értesült. A felmondási időt tekintve a doktornő a kötelezően
előírt hat hónaphoz ragaszkodott
az ez év végi szerződés-megszűnés
helyett.
Ezt volt kénytelen tudomásul
venni a testület azzal, hogy a háziorvossal tárgyal a visszahelyettesítés feltételeiről (azaz, ha a doktornő nem látja el július 1. után a
háziorvosi teendőket, helyettes orvosként viszi-e tovább a körzetet).
Emellett azonban a körzet átvételéről más lehetséges háziorvos jelöltekkel is folytat tárgyalásokat.
Az elmúlt héten lezajlott előzetes egyeztetések azt mutatják,
hogy vannak érdeklődő orvosok,
így van remény a körzet átvételére
vonatkozóan, s a tárgyalások jelenleg is zajlanak.
Ami minket, városlakókat közvetlenül érint és érdekel, hogy vajon lesz-e háziorvosunk, arra a válasz az, hogy július elsejéig Tarnai
Zsuzsanna személyében biztosan,
ezt követően pedig helyettesítéssel, vagy új háziorvossal folytatódik
az orvosi munka a városban.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ZÁRT ÜLÉSÉNEK DÖNTÉSEI
v Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának tagjaivá választotta négy év határozott időtartamra: 2019. február 12. napjától –
2023. február 12. napjáig Kulcsár Csongort, mint a kuratórium tagját és elnökét, Stégli Jánost, Káldi Zsigmondot, Kovács Magdolnát, Szirtes Balázst, Varga Balázst és Polán Istvánt mint a kuratórium tagját.
v Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjaivá választotta négy év határozott időtartamra: 2019. február 12. napjától
– 2023. február 12. napjáig terjedő időre Adorján Lászlót, mint a felügyelőbizottság tagját és elnökétBognár Ottót és Józsa Attila Miklóst mint a felügyelőbizottság tagját.
v Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának tagjaivá választotta négy év határozott időtartamra: 2019. február 12. napjától
– 2023. február 12. napjáig terjedő időre Káldiné Kopcsándi Szilviát mint a kuratórium tagját és elnökét;
Benkőné Gulyás Editet, Császár Zoltánt, Tarnai László Józsefnét és dr. Háda Lászlót mint a kuratórium
tagját.
v Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány felügyelő bizottsága tagjaivá választotta négy év határozott időtartamra: 2019. február 12.
napjától – 2023. február 12. napjáig terjedő időre Rédics Lászlót mint a felügyelőbizottság tagját és elnökét;
Nagyné Takács Mária és Strobl Györgynét mint a felügyelőbizottság tagját.
v A képviselő-testület elfogadta a Gránit Gyógyfürdő Zrt. névváltoztatását. A fürdő új neve Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt., s rövid cégnév Zalakarosi Fürdő Zrt. lett.
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A Víz Világnapjához kötődő Rekordot döntött
alkotásokat várnak
a látogatottság
KÖZÖS PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ISKOLA
ÉS A FÜRDŐ A TÉRSÉG FIATALJAINAK
Sajtótájékoztató keretében jelentette be Grófné Csatos Andrea, a
zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója és Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója, hogy
a Víz Világnapja alkalmából közös rajzpályázatot hirdetnek meg.
Zalakaros, mint a világhírű gyógyvízéről ismertté vált turisztikai központ és fürdőváros a rajzpályázat
témájául a vizet mint központi
motívumot jelölte meg. Hat település gyermekei mérettethetik
meg magukat: Zalakaros, Galambok, Zalakomár, Zalaszabar, Miháld
és Nagyrécse és Csapi intézményei
csatlakoztak be a programba.
A pályázók öt korosztályban indulhatnak: a térségi óvodák nagycsoportosai, valamint az általános
iskolák 1-2., 3-4., 5-6., és 7-8. osztályos tanulói adhatják be elkészült
műveiket.

javulásához. A vezérigazgató megemlítette, hogy a stratégia fontos
eleme más szervezetek elismerése,
megbecsülése és egymás segítése.
Mint mondta: szakmailag és gazdaságilag sikeres cég vezetőjeként elengedhetetlennek tartja a társadalmi
együttműködések
előmozdítását, amelynek eredményeként a civil aktivitás növekedését tűzték ki célul.
A fürdő már meghirdetett, alapvetően a város egyedülálló vizére
épülő „Egészség éve – 2019” programmal párhuzamosan kíván még
szorosabb együttműködést kialakí-

Az alkotásokat tetszőleges
technika alkalmazásával készíthetik
el a gyermekek.
Az elkészült alkotásokból kiállítás készül a Zalakarosi Fürdőn,
amelynek megnyitójára, valamint a
rajzpályázat eredményhirdetésére
és a díjátadó ünnepségre 2019.
március 22-én, a Víz Világnapján, a
kiállítás helyszínén kerül sor. A
nyertes pályaművek alkotói értékes
díjazásban részesülnek.
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
vezérigazgatója elmondta: a Zalakarosi Fürdő stratégiájának kiemelten fontos eleme a vállalat társadalmi felelősségvállalása. A cég
munkájával, tevékenységével hozzá
kíván járulni Zalakaros és térsége
élhetőségének, életminőségének

tani a kulturális-oktatási ágazattal
is. A cél a helyi lakosság, a diákok
bevonása különböző vízzel, egészséggel, mozgással összefüggő
programokba és aktivitásokba.
A vezérigazgató hozzátette, ennek az együttműködésnek az első
eleme a most meghirdetett rajzpályázat, ahova sok szeretettel várják
az elkészült pályaműveket.
Grófné Csatos Andrea elmondta: a témaválasztást a gyermekek
kreativitására bízzák, a gyermekek
alkotói szabadságot kapnak, a kivitelezés terén is rájuk bízzák a választást. Az elkészült műveket az
iskolában, az osztályfőnököknél lehet leadni, a leadási határidő 2019.
március 14.
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A legbefolyásosabbak között
ZALAKAROS ÉS A VÁROS POLGÁRMESTERE TOP50 KIADVÁNYBAN
A hazai turisztikai élet legbefolyásosabb személyiségeit bemutató szakmai kiadványban, a
TOP 50-ben idén – első alkalommal – helyet kapott Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere is.
Az exkluzív kiadványt a Turizmus
Kft. hagyományos február 1-jei
Turisztikai Díjátadó Gáláján és
Évadnyitó Fogadásán vehette
kézbe a szakma.
A szakmai szervezetek zsűrizése
révén azok a személyek szerepelnek a kiadványban, akiknek 2018ban meghatározó befolyása volt a
magyar turizmusban. Szállodaláncok, utazási irodák, légitársaságok,
szakmai szervezetek vezetői és
gasztronómiai szakemberek mellett
bekerültek mindazok, akik az elmúlt évben a leginkább befolyásolták a GDP csaknem tíz százalékát és
400 ezer ember megélhetését biztosító ágazat mindennapjait.
– Ezúttal is külön fejezetet
szentelünk azoknak a kormányta-

goknak, illetve kormányzati szereplőknek, akik meghatározó befolyással bírnak a turisztikai ágazatra,
az ötvenes listán viszont most is
kizárólag turisztikai szakembereket és üzletembereket, valamint velük
szorosan
együttműködő
polgármestereket
szerepeltetünk. A
listán 12-en szerepelnek hatodszor a
legbefolyásosabbak között, 10-en
pedig először – közölte a kiadvány
szerkesztősége.
– Az elismerés,
hogy Zalakaros bekerülhetett az ország legbefolyásosabbnak tartott
települései közé,
mindannyiunk érdeme – jelezte Novák Ferenc polgár-

mester. – A siker elsősorban a
szakemberek kiváló munkájának, a
fürdőn, a szállodákban, a turisztikai szervezetekben dolgozóknak
köszönhető. Zalakaros 2018-ban

számtalan szakmai és közönségsikert ért el ezen a területen,
amelyhez ezúton is gratulálok és
köszönöm mindenkinek, aki mindehhez bármit is hozzátett!

FELHÍVÁS!

Zalakaros Város Bora 2019
A Dél-Zalai Hegyközség
2019. március 23-án (szombat)
Galambokon tartja a soron következő termelői borversenyét.
A borverseny keretében minősítik azokat a borokat is, amelyek pályáznak a Zalakaros Város bora cím elnyerésére.
A feltételekről tájékozódhatnak a www.zalakaros.hu oldalon, vagy a Zalakarosi Közösségi
Ház
és
Könyvtár
intézményvezetőjénél
a
30/9833944 telefonszámon.
Zalakaros Város Önkormányzata

Három magyarországnyi ember a fürdő fennállása óta
INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL A TOP50 KIADVÁNYBAN
– Idén is sikerült tartani az
elmúlt években tapasztalt növekedési ütemet az ország egyik
legnépszerűbb fürdővárosában?
– Még nagyobb, 15% körüli
növekedésre számítunk az előző
évi közel 11%-os után a vendégéjszakák számában, ami mintegy 640 ezerre tehető 2018-ban.
Külön siker, hogy növekedésbe
fordítottuk a német nyelvterületről érkező vendégek számának évek óta tartó csökkenését,
az előző évben megduplázott
cseh vendégéjszakák számában
pedig további jelentős ugrást
értünk el. Ugyanakkor a szobaárak és a RevPar növelése érdekében megfelelő marketingstratégiát kell majd kidolgoznunk.
Az önkormányzat és a város turisztikai vállalkozói által alapított
Zalakarosi
Turisztikai
Egyesület egyik törekvése amúgy
is a többet költő vendégek megnyerése.

– Az idén 53 éves fürdő októberben megkezdett felújításával is a magasabb fizetőképességű kereslet megszólítása a
cél?
– Valóban, ez is a beruházás
hozadéka lesz, hiszen a gyógycentrum és a gyógykert 700 milliós, várhatóan 2019 nyarára befejeződő megújításával a fürdő
megszerezheti az Európai Fürdőszövetség (ESPA) EutopeSpa
Med ötcsillagos nemzetközi tanúsítványát. Összesen négy medence és a környezetük újul meg.
Sőt, 2019 végére egy új szaunavilágot is birtokba vehetnek a látogatók, már ennek is elkészültek az engedélyezési tervei.
– A gyógyhely központjának
komplex turisztikai fejlesztése
mikor valósul meg?
– 650 millió forintos uniós
támogatással 2020 őszére épülhet ki egy hathektáros összefüggő városközpont egységes
gyógyhelyi arculattal, sétányok-

kal, számos új és továbbfejlesztett funkcióval, valamint egy
négy évszakos szolgáltatásokat,
kulturális, művészeti programokat kínáló fogadóépülettel.

Hiánypótló beruházás lesz az új
rendezvénytér, a fedett színpad
előtt több ezer fős nagyrendezvényeket is lehet majd tartani.
– Más fejlesztéseknek lerakták-e az alapjait 2018-ban?
– Bőven vannak még terveink,
így például egy közel három kilométer hosszú, önálló, elválasztott, kétirányú kerékpárút
létesül a városban, valamint
megújul és bővül az önkormányzati tulajdonban lévő Fürdő Hotel is. A szálláshelykínálat legutóbb 2017-ben a 236 szobás, négy
csillag superior besorolású Park
Inn by Radisson átadásával bővült jótékonyan. Nagyon örülünk
annak, hogy a szálloda az elmúlt
egy esztendőben több közönségdíjat is szerzett.
A zalakarosi fürdőt fennállása óta három magyarországnyi ember látogatta meg. Ennyien biztos nem tévedhettek,
amikor bennünket választottak.
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Márciustól a „Csak egy pillanat” elnevezésű akció keretében
vehetnek igénybe a vendégek
ingyenes vércukormérést a Zalakarosi Fürdőben mind a komplex, mind a Go Bike belépőkhöz,
de a városi sportrendezvényeken résztvevők is kérhetik a vércukorszintjük ellenőrzését a helyi
kerékpáros centrumban. Mindezek mellett szemléletformáló túrákkal folytatódik a Go Bike
program, kutyás futással bővül a
IV. Kis-Balaton futóverseny, de
kerékpáros kör is alakul az Egészség Évében Zalakaroson.
Rekordszámmal, 15 %-kal nőttek a kereskedelmi vendégéjszakák
városunkban 2018-ban, de a szezoni koncentráció is jelentősen csökkent. A Zalakarosi Fürdő is kiemelkedő üzleti évet zárt, a látogatók
száma 5 százalékos növekedéssel
haladta meg a 650 ezret. A jelentős
növekedéshez nagyban hozzájárult
az aktív és egészségturisztikai termékek integrációja is, ezért Zalakaros idén újabb egyedülálló kezdeményezéssel és programelemekkel
bővíti kínálatát a 360 fokos egészségtudatosság jegyében.
– Nemrégiben hirdettük meg
az Egészség Évét Zalakaroson,
melynek nagykövetéül Laky Zsuzsit és családját kértük fel. A Csak
egy pillanat kampány ennek egy
újabb állomása, melynek keretében márciustól díjmentes vércukormérést vehetnek igénybe azok
a vendégeink, akik hétfő és csütörtök között váltanak komplex,
vagy Go Bike belépőt a Zalakarosi
Fürdőbe.” – mondta el Cziráki
László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
– Ma Magyarországon rengeteg családot érint a cukorbetegség, több százezren nem tudnak
róla, hogy magasabb a vércukorszintjük a kívánt értéknél. Az ingyenes vércukormérést a Zalakarosi Fürdő szakemberei végzik a
Synmed csoport által biztosított
eszközökkel Zalakaros város támogatásával. A mérések nem minősülnek diagnózisnak, kizárólag
tájékoztató jellegű adatok, de
akinek eltérnek az értékei a kívánatostól, azt orvoshoz irányítják a
méréseket végző szakemberek és
egy kiértékelést is kapnak a résztvevők.
– Az egészségturizmus egyik
meghatározó szereplőjeként kiemelt küldetésünk minél több
családhoz eljuttatni a megelőzés
fontosságát, hiszen aktív, egészségtudatos életmód folytatása
mellett rengeteg krónikus betegség megelőzhető, köztük például
a 2-es típusú cukorbetegség kialakulása is. Tematikus rendezvénye-
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„Csak egy pillanat!”
ÚJ PROGRAMELEMEK AZ EGÉSZSÉG ÉVE JEGYÉBEN

ink, kampányaink mind azt a célt
kívánják erősíteni, hogy felhívjuk
a figyelmet a megelőzés fontosságára, éppen ezért a díjmentes
vércukormérést a város kiemelt
sportrendezvényein is biztosítjuk.” – jelezte Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester.
– Nem lehet elég korán kezdeni, ezért Go Bike programunk repertoárját tavasztól a prevenciót
előtérbe helyező, szemléletformáló túrákkal bővítjük. A zalakarosi általános iskola bevonásával
három teljesítménytúrát is szervezünk, melyeken szintén biztosítunk vércukorszint mérést a diákok számára. Aki minimum két
túrán részt vesz, a bringás élmények mellett akár egy nagy értékű kerékpárt is nyerhet. Az
egészség évében alakul meg a zalakarosi fiatalokból álló 3K, avagy

a Karosi Kerékpáros Kör is, akik
Balázs András csapatkapitány vezetésével közreműködnek a túrák
kíséretében és az aktív utánpótlás
nevelésben – fogalmazott Kovács
Szabolcs a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Csak
egy pillanat kezdeményezés ötletgazdája.
Tour de Zalakaros 0. nap: warmup party & gasztro programok
Évről-évre megújul az ország
egyik kedvenc kerékpárversenye, a
Tour de Zalakaros is, természetesen ez az Egészség Évében sem lesz
másképp. A családi bringatúra és
teljesítménytúrák mellett már cégek is jelentkezhetnek a Szabadics
Ride - Company Challenge időfutam csapatversenyére, a 2019-ben
első alkalommal megrendezésre
kerülő 0. napon pedig tematikus
gasztro-programok és egy fergete-

ges warm-up party segítenek ráhangolni a bringás életérzésre.
„Who let the dogs out?”
– Kutyás futammal erősít
a karosi futóverseny
Már kedvencét sem kell otthon
hagynia annak, aki nevezni szeretne a 09.21-22. között, negyedik alkalommal megrendezésre kerülő
Zalakaros–Kis-Balaton futóversenyre, hiszen az Egészség Évében
debütál 2,5 és 5 km-es távon a Kutyabarát Futam.
Az óriási sikerű rendezvény két
naposra bővült az évek során, az
első napon családok és gyermekek
mérettethetik meg magukat 2,5 -5
km-es távokon, a második napon
pedig a versenyzők 6, 10, 21 és 34
km-es távokon indulhatnak egyénileg, illetve a 34 km-es távon már
váltó versenyben is. A különböző
korcsoportok minden távon külön
kerülnek díjazásra. A verseny lezárásaként értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra, emellett az indulók idén is csobbanhatnak a
Zalakarosi Fürdőben.
Idén az aktív életmód és a futás
népszerűsítése mellett egy másik
nemes cél is vezérelte a szervezőket, hiszen a gyermek- és családi
futóversennyel összekötött Kutyabarát Futam versenyszám nevezési
díjaiból befolyt összeggel a nagykanizsai Élettér Állat – és Természetvédő Egyesületet támogatják.
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Átlagon felüli eredmények
ÉVÉRTÉKELÉS A ZALAKAROSI FÜRDŐBŐL
Átlagon felüli évet zárt a fürdő a vezérigazgató szerint. Cziráki
László a vendégforgalom és ezzel együtt az árbevétel növekedésének, az elmúlt időszak fejlesztéseinek, az újszerű marketingnek és a
tavaly elfogadott középtávú stratégiai tervének tulajdonítja a sikert.
– Jó évet zártak, de ha jól tudom, számos problémával is meg
kellett küzdeniük.
– Valóban: várakozáson felüli
az elmúlt év eredményessége, hiszen a nyári időjárás változékonysága mellett komoly gondot jelentett a termáltónál kialakult
műszaki probléma is, a tavaly májusban egy csőtörés következtében elfolyt víz miatt. Azt vélelmeztük, hogy a gyógycentrum és
gyógykert felújítása a vendégforgalom csökkenését eredményezi
majd, és örülök, hogy a problémák ellenére továbbra is kedvelt

– Ez egybevág a tavaly elfogadott középtávú fejlesztési stratégiával?
– Igen, egyértelműen. Első lépésként tavaly elkezdődött a
gyógycentrum és a gyógykert
felújítása, a 642 millió forintos
beruházás idén nyárra el is készül.
Az egyik új attrakciója lesz a sós
vizű medence. Tavaly évben előkészítettük az új szaunavilág kialakítását is, a napokban várható
a közbeszerzési
eljárás eredményhirdetése. Ez azt
jelenti, hogy ered-

„2018-ban több mint 650 ezer vendéget fogadott a fürdő, ami arányaiban közel 5 százalékos növekedést
mutat a 2017-hez képest. Ennek
megfelelően az éves árbevétel is növekedett, az 1,8 milliárd forintos
összeg közel 100 millió forinttal
több, mint a 2017. évi forgalom...”
és keresett maradt a zalakarosi
fürdő. Sokat tettünk az elmúlt
időszakban a vendégek bizalmáért és hűségéért, a korábbi évek
fejlesztései, a jó marketingmunka
és a Park Inn Hotel közvetlen kapcsolata a fürdővel a jövőre nézve
is optimizmusra adhat okot.
– Mit jelent az eredményesség
a számok nyelvére lefordítva?
– 2018-ban több mint 650 ezer
vendéget fogadott a fürdő, ami
arányaiban közel 5 százalékos növekedést mutat a 2017-hez képest.
Ennek megfelelően az éves árbevétel is növekedett, az 1,8 milliárd
forintos összeg közel 100 millió
forinttal több, mint a 2017. évi
forgalom. A fürdő kimutatása szerint a komplex belépőjegyek eladása közel 14 százalékkal növekedett, ami azt is jelenti, hogy a
vendégek a drágább, ugyanakkor
több élményt nyújtó szolgáltatást
igénylik.

ményes döntés esetén február
közepén indulhat is a beruházás.
Idén a fürdő műszaki infrastruktúráját is fejleszteni szeretnénk,
ezért többek között egy 250 köbméteres gyógyvizes tárolómedencét felújítunk. Mindezeken
kívül a tavaly elindított bérfejlesztést az idén is folytatni kívánjuk, hiszen ahogy a gazdaság
más szegmenseiben, úgy a turizmusban, vendéglátásban is egyre
nagyobb a harc a képzett, felkészült munkavállalókért.
– Milyen fejlesztések készülnek el az idén?
– A termáltó helyreállítása várhatóan befejeződik a strandsze-

zon kezdetére, így ismét teljes
szépségében működhet a szabadidős központ. Az idei esztendő
fejlesztései között szerepel továbbá a fürdő által üzemeltetett szálloda felújítása is, ami a nyári időszakban már ismét képes lesz a
vendégek fogadására, ráadásul az
eddigieknél magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtva.
A jövőben is az elfogadott
stratégia mentén szeretnénk haladni, így az idén már előkészítjük a 2020-ban esedékes beruházásokat, így többek között egy új
kempinget szeretnénk kialakítani,
illetve a fürdő beléptető rendszerét is modernizáljuk.
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Hivatásául is ezt választaná
BESZÉLGETÉS A VÁROS FIATAL FOTÓSÁVAL, EGRY MILÉNÁVAL
Számos rendezvényünkön találkozhattunk már a város és a fürdő
ifjú fotósával, a zalakarosi Egry Milénával, akinek a közelmúltban
munkáiból iskolájában, a nagykanizsai dr. Mező Ferenc Gimnáziumban
is nyílt tárlata. A fiatal fotóssal ennek kapcsán beszélgettünk hobbijáról, ami reményei szerint munkájává is válhat a jövőben.
– A Mező-gimnáziumban
most nyílt kiállítás a fotóidból.
Milyen témájú képeket válogattál? Kinek az ötlete volt a kiállítás, és láthatjuk-e esetleg majd a
fotóidat itt, Zalakaroson is?
– Igyekeztem azokat a fotókat
összeválogatni, amik a legközelebb állnak a szívemhez, a legjobban jellemeznek engem, vegyes
tehát a kiállítási anyag témája. A
tárlat lehetőségét Gyuriczáné
Zadravecz Kornélia tanárnőtől
kaptam, ő segített nekem a kiállítás szervezésében. Nagyon örülnék, ha a zalakarosiaknak is bemutathatnám a fotóimat, jó hír

számomra, hogy a fürdőn is nyílik
kiállításom.
– Szerintem kevesen mondhatják el magukról ilyen fiatalon,
hogy a város fotósai. Hogyan
kerültél kapcsolatba a városi események és a fürdő eseményeinek fotózásával?
– Három éve, amikor elkezdem
komolyabban érdeklődni a fotózás iránt, még nem gondoltam
volna, hogy kiállításom lesz. Tavalyelőtt nyáron a Bornapokra lementem fotózni, pusztán kedvtelésből, és akkor kérdezték meg
tőlem, szeretnék-e fotózni a Tourinform-irodának is. Később a Zala-

karosi Fürdő is megkeresett, így a
fürdő eseményeit is fotózhattam
már több alkalommal.
– Könnyűnek tűnhet egy eseményfotózás kívülről. „Belülről”
is az? Mi ennek a munkának a
szépsége és mi esetleg az árnyékos oldala? Mi mindenre kell figyelni akkor, ha az ember eseményt fotóz, nem pedig
beállításokat?
– Nagyon szeretek eseményeket fotózni. Elkapni a pillanatot.
Mindig résen kell lenni, hogy minden fontos mozzanatot meg tudjak örökíteni. Hmm, hátoldala?

fogadnak és szót értenek velem.
Fiatalságom révén lépést tudok
tartani az újdonságokkal és gyorsan tudok minőségi munkát generálni.
– Nemcsak fotózol, aktív
résztvevője vagy több városi
sporteseménynek, különösen a
kerékpáros eseményeknek. Mióta vagy szoros barátságban a
kerékpárral? Nyomon követed-e
a város kerékpáros eseményekkel kapcsolatos törekvéseit, hogyan vélekedsz ezekről?
– Igen, a sport is fontos szerepe az életemnek. Három éves

Egy eseményen elejétől a végéig
ott kell lenni, ebben nagyon elfárad az ember, de én valójában ezt
is élvezem. Ha az ember eseményt
fotóz, inkább a történésekre kell
figyelni, nem a beállításokra. Kisebb hibákat otthon lehet javítani
utómunka közben.
– Tanultad-e, vagy szeretnéd-e tanulni hivatalosan is ezt?
Kacérkodsz-e a fotós pályával?
– Saját magam tapasztaltam
meg, milyen a fotózás, otthon tanultam, illetve tanulok, mert mindig van újdonság. Mindig van min
javítani. Igen, szeretném hivatalosan is tanulni, hivatásomul választani a fotózást. Úgy érzem, megtaláltam azt, amit teljes szívemből
és odaadásomból tudok csinálni.
– Mennyire fogadnak el a fotózások során? Mármint, a fiatalságod előny vagy hátrány?
– Szerintem előny a fiatalságom, úgy gondolom, könnyen el-

korom óta rendszeresen úszok,
és az általános iskolában öt évig
triatlonoztam, versenyekre jártam. Ebből alakult ki a kerékpározás iránti szenvedélyem. Eddig négyszer teljesítettem a
Tour de Zalakaros 60 km-es távját és idén is tervezem. Nagyon
örülök neki, hogy Zalakaros
most már a kerékpározásról is
híres.
– Érettségi előtt állsz. Izgulsz?
Emelt szintet is bevállalsz? Hova
tovább?
– Tavaly letettem egy középfokú német érettségit, így annyira
nem lesz újdonság. Nem vagyok
egy izgulós típus, de persze egy
kicsit azért izgat, milyen is lesz.
Csak középszinten érettségizek,
nem terveztem emeltet. Természetesen a fotózás irányában szeretnék tovább menni, így média
tantárgyat választottam ötödik
tárgyként.

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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HERVIS KUPA
A K&H Nagykanizsa teremfoci csapata nyerte a karosi HervisCezar Winery Kupát. A februárban rendezett küzdelmek négy négyes csoportban kezdődtek, majd a legjobb nyolctól kieséses rendszerben haladtak tovább a csapatok.
A négy közé a Belezna, a Kuti FC, a K&H és a Metaxa legénysége
jutott. Az első elődöntőben a Metaxa 3-1-re verte a Kutit, míg a K&H
1-1 után büntetőkkel jutott tovább a Beleznával szemben. A bronzmeccs a beleznaiak 5-1-es sikerét hozta, míg a fináléban a K&H Nagykanizsa 3-2-re győzte le a Metaxa Nagykanizsát, így hódítva el a karosi kupát. A torna legjobb játékosának Kollár Pétert (Metaxa),
legjobb kapusának Gerencsér Gergőt (K&H) választották, míg a torna
gólkirálya Kovács Tibor (Kuti) lett tíz találattal. A K&H a Kanizsa Kupa
ezüstje után a dél-zalai fürdővárosban aranyat ünnepelhetett.

AMATŐR TEREMLABDARÚGÓ KUPA
A közelmúltban rendezték meg a Zalakaros Kupa „+37 Senior” Amatőr
Teremlabdarúgó bajnokságot, melyen ezúttal 5 csapat indult. A csapatok
technikás játékát csak a küzdeni akarásuk múlta felül, végig jó hangulatú,
izgalmas mérkőzéseket játszottak a csapatok. Eredmények: I. a Zalakaros, II.
Galambok, III. a Kanizsa Energetika csapata lett. Gólkirály Csöndör Zoltán, a
legjobb mezőnyjátékos Szabadi Gergő, a legjobb kapus Horváth István lett.
A csapatok és az egyéni helyezettek kupa díjazásban részesültek.
ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA – városkörnyéki eredmények III. korcsoport: Strobl Anna: 100 m-es gyorsúszás 2. helyezés, 100 m-es
mellúszás 2. helyezés. Lakner Gellért: 100 m-es gyorsúszás 2. helyezés 100 m-es hátúszás 3. helyezés.
Felkészítő tanár: Kovács Tamás.

SISTRUM ZENEI VERSENYEK
2019.01.29.
Klarinét kategória: Budai Emma
Sára – ezüst minősítés
Szaxofon kategória: Mátyus
Anna – ezüst minősítés
Felkészítő tanár: Novinics Kármen
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