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Zalakaros város lapja

XXV. évfolyam 6. szám

A tervezettnél négy héttel
később, de végre zöldre válthatott a lámpa a Zalakarosi Fürdőn, hiszen május 29-én megnyithatta kapuit a strand.
– Elkezdtük a munkát, nagyon készültünk a nyitásra, és
mindent megteszünk azért,
hogy a vendégeink kedvében
járjunk. Sajnos, az időjárásra
nem tudunk befolyással lenni,
de remélem, hogy a körülményekhez képest kedvező nyarat
tudunk majd zárni, ami a strandi forgalmat illeti – fogalmazott
a megnyitón Novák Ferenc polgármester.
Az ünnepélyes strandnyitón
részt vett a tavaly nyáron megválasztott Kannavirág Szépe, Becker Vivien is. Bár a nyitást nem
kísérte kedvező idő, az első vendégek ennek dacára is érkeztek a
bejárathoz. hogy már a nyitás
napján kipróbálják a medencéket
és a csúszdákat.
Június 20-án kinyitottak a belső egységek is a fürdőn, erről lapunk 8. oldalán olvashatnak bővebben.
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Indulhat a szezon
MEGNYITOTTA KAPUIT A STRANDFÜRDŐ
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TISZTELT KAROSIAK,
INGATLANTULAJDONOSOK!
Településünk 1995-ben csatlakozott először a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, 2002-ben a városok kategóriában I. helyezést, majd 2003-ban az Entente Florale európai versenyen ezüst
minősítést szerzett, azóta is számos elismerés birtokosa.
A versenyben idén az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítéseket ismerik el, így kaphat díjat a legszebb balkonkert, a
legvirágosabb előkert tulajdonosa.
Pályázni 2020. május 15-től lehet összesen 6 db balkonkerti/előkerti fotóval és egy legfeljebb 400 karakteres leírással, 2 kategóriában („Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb előkert”). A fotókat
július 1-jéig várják a szervezők a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny honlapján (palyazat.viragosmagyarorszag.hu).
Kategóriákként az első 3 legvirágosabb balkont és előkertet díjazzák majd 150 ezer forintos kertészeti utalványokkal az augusztusi
eredményhirdetésen. Ezen kívül 7–7 pályázatot 100 ezer forint értékű kertészeti utalvánnyal jutalmazzák, továbbá egyedi, tematikus
díjakat is kiosztanak a különleges pályaműveket beküldők között. A
közönség is szavazhat kedvenceire, mindkét kategória 3-3 legnépszerűbb pályázata 100 ezer forint értékű kertészeti utalványt nyer.
További információ:
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu/versenyfelhivas
www.facebook.com/viragosmagyarorszag/
Kérjük csatlakozzanak a versenyhez, éljenek a lehetőséggel!
Novák Ferenc s.k.
polgármester

ÚJRAINDUL
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
MASZK, VÉDŐTÁVOLSÁG TOVÁBBRA IS
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás a koronavírus járvány miatt a veszélyhelyzet kihirdetését
követően szünetelt.
A járvány mérséklődésére, a fertőzöttek számának alakulására tekintettel azonban a hivatal újraindította a személyes ügyfélfogadást
2020. június 2-től, a korábbi ügyfélfogadási rendnek megfelelően.
Kérjük, hogy a hivatalban - mindannyiunk védelme érdekében –
minden ügyintézés céljából megjelenő állampolgár legyen figyelemmel a 1,5 méteres védőtávolság betartására és csak maszk és lehetőség szerint kesztyű használatával lépjen be az épületbe! A
Kormányablakba érkező ügyfelek az épület jobb oldali bejáratán
tudnak ügyintézésre bemenni, a főbejáratot csak a Közös Önkormányzati Hivatalba érkezők vegyék igénybe az ügyfélfogadás idején.- olvasható a hivatal által kiadott közleményben.
A fentiek alapján, a már megszokott időpontokban kereshetik
kollégáinkat:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–14.00
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 12.30–14.00
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00–12.00

Megújul
a Termál utca
A Magyar Közút Zrt. a Magyar falu program keretében június 8-án
megkezdte a Termál út részleges felújítását, aszfaltozását. A felújítási
munkák során részlegesen 8000 négyzetméter útburkolat újul meg a
Termál úton és a Petőfi utcában.
– Régóta egyeztetünk a közúttal a Termál út felújításával kapcsolatban, örvendetes, hogy idén sor kerülhetett ezekre a munkákra. A jó
állapotú szakaszokat a Közút nem bontotta fel, ahol szükséges volt, ott
viszont újra aszfaltozták a részeket. Ezzel párhuzamosan önkormányzatunk a Fürdő Hotel előtti, több évtizedes vízelvezetési probléma megoldását dolgozott – mondta el Novák Ferenc polgármester.
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Városnap
szeptemberben
A bizonytalan helyzet miatt, mely többek között a rendezvények
megtartására, koncertek rendezésére is vonatkozik, az idei évi városnapot későbbre halasztotta az önkormányzat.
– Közel negyed évszázada ünnepeljük a város napját. A Zalakaros
Város Napjai rendezvénysorozatot
úgy hiszem, mindannyian nagyon
várjuk. Jelenleg a még fennálló
járványügyi készültségre való tekintettel azonban a korábban tervezett júliusi időpont sajnos módosult. A Zalakaros Város Napjai
ünnepségsorozatot terveink szerint
2020. szeptember 4–6. között szervezzük meg, ez a fürdő 55. születésnapjával esik egybe – közölte lapunkkal Novák Ferenc polgármester.

Mint mondta: a dátum nem véletlen, hiszen a fürdőnek köszönhetjük a városi cím elnyerését.
– Természetesen a folyamatosan változó helyzet a dátumon
még mindig módosíthat, de a jelenlegi helyzetben itt tartunk. A
Város Napjaihoz kapcsolódó díjak, kitüntetések kiosztását és az
ünnep más elemeit is így szeptemberre halasztjuk. Az ünneppel
kapcsolatos további információkról később teszünk közzé részleteket – hangsúlyozta.

TISZTELT
SZÁLLÁSADÓK!
A szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes
feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20) Kormányrendelet nyilatkozattételi és
adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő az Önök számára.
Valamennyi egyéb szálláshelynek el kellett végeznie a szálláshely regisztrációját a 2019.12.01–2019.12.31. közötti időszakban
az NTAK oldalán. A regisztrációról részletes tájékoztató olvasható a
https://info.ntak.hu/regisztracio/ oldalon.
A REGISZTRÁCIÓHOZ SZINTÉN SEGÍTSÉG KÉRHETŐ A TOURINFORM IRODA MUNKATÁRSAITÓL!
Figyelem! A regisztrációhoz minden esetben Ügyfélkapu hozzáférés szükséges, aki nem rendelkezik ilyennel az kérem, hogy
keresse fel az okmányirodát, ahol elkészítik részére. Az egyéb szálláshelyeknek a regisztrációt követően 2020. január 1-jétől a szálláshelykezelő szoftverükön keresztül havi adatszolgáltatást kell nyújtaniuk a szálláshelyük forgalmáról. FONTOS, HOGY MIND A
NYILATKOZATOT, MIND AZ IGAZOLÁST SZÁLLÁSHELYENKÉNT
KELL BENYÚJTANI!
A jegyzőnek a 2019. december 31-ig bejelentett szálláshely-szolgáltatók nevéről, címéről, valamint adószámáról 2020. január 31-ig
tájékoztatnia kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
üzemeltetőjét. A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári
évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év
január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban – a magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező
vendégek szerinti bontásban – adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma és b) a vendégek által a szálláshelyen
eltöltött éjszakák száma. Kérem, hogy aki határidőre nem tett
eleget a fentiekben leírt kötelességének, az soron kívül tegye
azt meg, mert hatósági ellenőrzésekre fog sor kerülni, mely
szankciók alkalmazását eredményezheti. Az adatszolgáltatás elmulasztása százezer forintos bírságot vonhat maga után. Amennyiben kérdésük merülne fel a fentiekkel kapcsolatban akkor kérem,
hogy küldjék a penzugy@zalakaros.hu email címre vagy hívják a
93/540-039 –es telefonszámot.
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
A 140/2020. (IV. 21.) Kormányrendelet 5.§-a értelmében

2020. április 26-i naptól 2020. december 31-ig
terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi
adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.
FONTOS azonban, hogy az adót ezen időszakban is meg kell
állapítani és továbbra havonta be kell vallani (elektronikusan
vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.
Csak abban az esetben nem kell bevallást benyújtani, ha a
„megállapított” idegenforgalmi adó összege nulla Ft (azaz 0 Ft).
Akkor tekinthető a megállapított idegenforgalmi adó összege nulla
Ft-nak, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég
sem, illetve akkor is, ha volt ugyan vendég a szálláshelyen ám ők
valamennyien adómentes jogcímen tartózkodtak ott. Amennyiben
adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt
határidőig. Az adó tehát bevallásra kerül, de az adófizetési kötelezettség nem kerül előírásra.
Kérjük, hogy valamennyien tegyenek eleget e kötelezettségüknek, hiszen az önkormányzatok a bevallásokban szereplő
megállapított, de be nem szedett adó összegét igényelhetik
meg állami támogatásként. Zalakaros esetében az érintett időszakra eső elmaradó IFA összege közel 200 millió Ft, mely jelentős hiányt okoz a város költségvetésében.
Zalakaroson a papír alapú vendégkönyv vezetése az idei évtől
nem kötelező.
– Az NTAK rendszerébe napi szinten – a vendég érkezésekor kell a szállásadóknak a vendégforgalmi adatokat rögzíteni és zárni.
Az NTAK az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését folyamatosan figyelemmel kiséri, annak elmaradása esetén a helyi adóhatóságot ellenőrzés lefolytatására hívja fel. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása pénzbírsággal sújtható!
– Az idegenforgalmi adó bevallásokat – ahogy fentebb említettem – továbbra is tárgyhót követő hó 15. napig kell benyújtani az
adóhatóságnak. A szálláshelykezelő szoftver által előállítható az
idegenforgalmi adóbevallás alapjául szolgáló kimutatás, mely segítségével az idegenforgalmi adó bevallás nyomtatvány kitölthető. A
bevallások benyújthatóak az önkormányzati hivatali portálon keresztül elektronikusan vagy papír alapon a honlapunkról letölthető
nyomtatványon.
A fentiekben leírtak alapján kérjük tehát, hogy az adóbevallási
kötelezettségüknek – ami nem jár adófizetési kötelezettséggel –
tegyenek eleget! Ez mindannyiunk közös érdek, hiszen a bevallás
eredményeként önkormányzatunknak olyan pénzeszközök felhasználására lesz lehetősége, amelyből városunkat szebbé, élhetőbbé
tudjuk tenni és biztosítani tudjuk intézményeink (óvoda, bölcsőde,
háziorvos, ügyelet stb) zavartalan működését még ezekben a nehéz
időkben is.
Segítő együttműködésüket köszönjük, bízva abban, hogy minél
előbb elindulhat a turizmus városunkban!
Jó egészséget és biztonságos vendégfogadást kívánunk!
Zalakaros, 2020. június 19.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző
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A lakosság és a látogatók biztonságáért
ÚJABB FERTŐTLENÍTŐSZER SZÁLLÍTMÁNY ÉRKEZETT
Korábbi lapszámunkban tájékoztatást adtunk már azokról az intézkedésekről, melyek
mutatják, hogy városunk önkormányzata a veszélyhelyzetben is kiemelt figyelmet
fordított a védekezéshez szükséges eszközök, szerek beszerzésére.
Ez a veszélyhelyzet kezdődő lecsengése után sincs másképp, hiszen a védekezéshez, a megfelelő
higiéniai környezet fenntartásához
további fertőtlenítőszer vásárlása
volt szükséges.
Zalakaros az első települések
között volt áprilisban, akik a Magyar Tűzoltó Szövetségnek köszönhetően nagyobb mennyiségű fertőtlenítőszerhez jutottak.
Az áprilisi rendelés után a közelmúltban újabb adag fertőtlenítőszer érkezett a városba. Ezek a
beszerzések lehetővé teszik, hogy

a mindennapokban nem csak az
intézmények tisztán tartása és
fertőtlenítése legyen biztosított,
de a város lakossága és az ide látogatók is biztonsággal használhassák például a buszvárókat,

vagy az újra megnyitott játszótereket.
Az áprilisi szállítmányban 408
litert az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a mostaniban pedig 816 litert a
Karos-Park Kft. szerzett be, így az

összesen 1224 liternyi fertőtlenítőszer általános (MOL Hygi Flow
Rapid), illetve a bőrön is alkalmazható (MOL Hygi Fluid) felületfertőtlenítő szer áll rendelkezésre a további védekezéshez.

A rendkívüli helyzetben is helytálltak
Magyarországon 1952. június
7–8-án köszöntötték először a köznevelésben és a felsőoktatásban
dolgozókat. Zalakaroson ez egy
bővebb kört érint, így a helyben
dolgozó tanítókon, tanárokon kívül az óvónők, bölcsődei dolgozók,
valamint az intézmények technikai
dolgozóinak is megköszönte Novák Ferenc polgármester a munkájukat, külön kiemelve a rendkívüli
egészségügyi helyzetben történt
helytállásukat.

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett korlátozó intézkedések 2020. május
25. (hétfő) napjával megszüntetésre kerültek a kormányablakok,
a kormányhivatalok egyéb ügyfélszolgálatai, valamint az okmányirodák tekintetében.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2020. (II.14.) a 2020. évi igazgatási szünet
elrendeléséről szóló önkormányzati rendelete alapján a Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatalban a 2020. évi igazgatási szünet
nyári időszakban: 2020. július 20-tól 2020. augusztus 23-ig,
téli időszakban: 2020. december 28-tól 2021. január 3-ig tart.
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.

Zalakaroson a kormányablak
2020. június 02. (kedd) napjától
a korábban megszokott rend szerint fogadja az ügyfeleket.
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A legkisebbek hatalmas örömére, június 17-én átadhatták az
óvoda mellett kialakított mini
focipályát, melyet az Ovi-Sport
Közhasznú Alapítvány kiírásában
pályázott meg és nyert el megvalósításra városunk önkormányzata.

A legkisebbeké a jövőnk

A 18 és félmillió forintos beruházás alapítványi, önkormányzati
és TAO-s forrásból valósult meg. A
6x12 méteres létesítmény multifunkcionális, így a pálya alkalmas a
foci mellett kosarazásra és röplabdázásra is.
A pályát Novák Ferenc polgármester, dr. Molnár Andrea, az alapítvány kuratóriumának elnöke és
ifjabb Buzánszky Jenő, az alapítvány létrehozójának fia adta át a
gyermekek számára.
Molnár Andrea elmondta: az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
már több mint 400 óvodában valósította meg pályaépítési programját, melynek nem titkolt célja,
hogy a gyerekek minél korábban
elsajátíthassák e labdajátékok
alapjait.
– Óvodánk büszkélkedhet már
tornaszobával, melyet napi szinten tudunk használni – jelezte
Baloghné Fábos Éva óvodavezető
az átadáson. – Intézményünk részt
vesz a Bozsik-programban is, a
gyerekek az edzéseket eddig az
iskola tornatermében végezték.

– Nagyon büszke vagyok erre a
fejlesztésre, hiszen amellett, hogy
örömteli, hogy alapítványi támogatással jöhetett létre, egy rendkívül fontos színterévé válik gyermekeink nevelésének. Ők a
jövőnk, az ő fejlődésük, az ő
egészségük mindennél fontosabb
számunkra, így e tekintetben is
mérföldkőnek nevezem a mai átadást – fogalmazott Novák Ferenc
polgármester. Mindezek mellett elmondta: a városban több beruházás is elindulhatott az elmúlt hónapokban, így a gyógyhelyközpont
építése, az útfelújítások, vagy a
fürdő ifjúsági szálláshelyének kialakítása, melyek a lakosság és a város
iránt érdeklődők komfortérzetét
egyaránt szolgálják.
Mi sem természetesebb, mint
hogy az avatási ceremónián a kis
ovisok adtak műsort, melyben komoly szerephez jutottak a labdák
is, és reméljük, a gyerekek továbbra
is ugyanolyan boldog lelkesedéssel
játszanak a pályán, amilyennel az
avatásra ékező vendégeket köszöntötték.

OVI-FOCI PÁLYÁT AVATTAK

BÉKEIDŐBEN IS GONDOLNAK RÁJUK
Mindennapi életünk nyugalmának biztosításához nélkülözhetetlen
a rendvédelmi szervek, a mentősök és a tűzoltók munkája. Nem csak
a nehéz helyzetekben kell azonban gondolni rájuk, hanem a nyugalmas „békeidőben” is meg kell becsülnünk és meg kell köszönnünk
munkájukat, hiszen ők munkájuk során sokszor saját testi épségüket
is kockára teszik értünk.
Ezt szem előtt tartva, minden évben személyesen köszöntötte
Novák Ferenc polgármester a rendőröket Szent György napján, a
mentősöket május 10-én, és a tűzoltókat Szent Flórián napján, és így
történt ez idén is.
Korábban kis ünnepségek is kapcsolódtak a köszöntéshez, ebben
az évben viszont a veszélyhelyzet csupán egy jelképes köszöntést
engedett meg. A polgármester egy-egy palack borral köszönte meg
az értünk dolgozók egész éves munkájukat, és segítségét, melyet
Zalakaros város lakosságának nyújtanak. A fotón a mentősök köszöntésének pillanatai láthatók.

VOLÁN MENETREND VÁLTOZÁS
Tisztelt zalakarosiak!
Az elmúlt időszak híradásaiban sokszor szereplő buszmenetrend
változásairól az alábbi információkat kaptuk a Volánbusz Zrt. részéről,
miután több fórumon nehezményeztük a számunkra kedvezőtlen
híreket, megjegyezve, hogy önkormányzatunk anyagilag is hozzájárul
a településünkre betérő járatok működtetési költségeihez:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a menetrendváltozás által érintett járatok időpontjai 2020. június 20-tól visszavonásig, illetve további
módosításig a következők:
Korábbi járat

2020. június 20-tól

Járat
száma

Nagykanizsa

Zalakaros

Budapest

Nagykanizsa

Zalakaros

Budapest

2
6

05.40
09.40

06.00
10.00

08.50
12.40

07.40
10.40

08.00
11.00

10.40
13.40

Korábbi járat
Járat
száma
11

2020. június 20-tól

Budapest

Zalakaros

Nagykanizsa

Budapest

Zalakaros

Nagykanizsa

19.00

21.35

22.00

17.00

19.35

20.00

További esetleges változásról értesíteni fogjuk Önöket, egyúttal
kérjük, kísérjék figyelemmel az aktuális menetrendeket.”
Zalakaros Város Önkormányzata
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A COVID-19
AZ ÖNKORMÁNYZATOT

SEM KÍMÉLTE

A kormányzati tájékoztatás
szerint a járvány első hullámán
túl vagyunk, a járványügyi készültséget azonban fenntartják.
Emellett fokozatosan nyit újra
minden, a önkormányzatok pedig számba veszik, milyen gazdasági hatással jártak a települések számára a járvány okozta
zárások miatti kiesések. A helyzet sehol nem rózsás, nem kivétel ez alól városunk sem.
– A Covid-19 járvány gazdasági hatásai sajnos nagyon súlyosan érintik Zalakarost is –
mutatott rá Novák Ferenc
polgármester. – A turizmus közel két és fél hónapos teljes leállásának hatása jelentősen befolyásolja a város anyagi
kondícióit. Idegenforgalmi adó
esetében 85.000.000 forint, iparűzési adó esetében 50.000.000
forint kieséssel számolunk, és a
kormányzati védekezés miatt
elvont gépjárműadó is 10 millió
forintos mínuszként jelentkezik nálunk. Ezen felül 2020.
április 26-tól nem illeti meg az
önkormányzatokat az idegenforgalmi adó után járó üdülőhelyi támogatás sem, mely esetünkben 172 millió forint
bevétel kiesést jelent. A várható bevétel kiesés így összességében 317 millió forint.
A polgármester elmondta: a
költségvetési egyensúly megteremtése érdekében – a hiány egy
részének megszüntetésére – határozati formában intézkedéseket hozott. Többek között elmarad az önkormányzati és
intézményi beruházások jelentős
része, valamint augusztus 15-ig
valamennyi rendezvény. Elvonták
a költségvetésben az előző évi
maradványt és a jutalomkeretet
a költségvetési szervektől, csökkentették a turisztikai szervezetek támogatását, a nonprofit
szervezetek támogatásáról szeptemberben születik döntés.
– Mindez azonban még
nem elegendő, további 70 millió Ft forrását kell biztosítani
ahhoz, hogy egyensúlyi helyzetről beszélhessünk. Szükség
lesz a működési költségek
csökkentésére, a rendezvények
átgondolására, a lehetséges
bevételi források: ingatlan értékesítés, pályázatok, kormányzati támogatás felkutatására.
Ezekről a képviselő-testület
következő ülésén dönt.

Egymilliárdos fejlesztés indul
MEGÚJUL A HOTEL KAROS SPA TÖBB RÉSZLEGE
Egymilliárd forintos felújításba
kezd hamarosan a Hotel Karos
Spa. A szálloda a terveihez 35
millió forintos pályázati támogatást is elnyert a Kisfaludy Program pályázaton. A program első
ütemének köszönhetően a vidéki
Magyarországon több mint 80
milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések a következő
években, amelyhez a magyar kormány közel 50 milliárd forint vis�sza nem térítendő támogatást ad.
A Kisfaludy Programban meghirdetett felhívásokra összesen
1522 pályázat érkezett, közöttük 16
szálloda kap támogatást a fejlesztéseikhez, emellett 27 új szálláshely
részesül támogatásban.
A Hotel Karos Spa két ütemben
valósítja meg fejlesztéseit – tudtuk
meg Üsztöka Botondtól, a szálloda
vezérigazgatójától. A fejlesztések
miatt a vendégek elszállásolását
részben az apartmanházakban oldják meg.
– Az első ütemben a munkálatok ősszel indulnak és december
14-ig be is fejeződnek – így a vezérigazgató. – Megújul a szálloda
hallja, az első és második emeleti
szobák, a wellness részleg recepciója és a front office rész. A második ütemben a hajóbárt csinosítjuk, valamint a külső és belső
medencéket, technikai fejlesztéseket hajtunk végre és energiakorszerűsítés is lesz, ennek következtében még jobban tudunk

majd támaszkodni a termálvíz
hasznosításra.
A szálloda hamarosan megnyitja kapuit, a vezérigazgató szerint
az előzetes foglaltság és kihasználtság folyamatosan nő, bár a sajátos helyzet miatt ők sem fogják
elérni a tavaly ilyenkori kihasználtságot, a számítások szerint annak
körülbelül a felét realizálhatják
majd.
– Július-augusztus folyamán a
belföldi vendégekkel számolunk

főként, nyár végére a német és
cseh turistákra is számítunk már
– jelezte.
Üsztöke Botond elmondta: a
felújítások miatt a dolgozói létszámban sem terveznek változásokat, a szálloda a járványhelyzetben
is megtartotta munkatársait. Bár
nagyon nehéz megmondani, mit
hoz a jövő, mindent elkövetnek
annak érdekében, hogy a dolgozóikat foglalkoztatni tudják a továbbiakban is – hangsúlyozta.

Gyógyhelyi központ

A város központjában látványos szakaszához érkeztek a
gyógyhelyi projekt munkálatai.
A látogatóközpont fogadóépülete szerkezetkész, ahogy a fedett
színpad is, megkezdődött a szökőkút kialakítása, folyamatosan készülnek köztéri elemek, így például a sétány, melyhez futópálya is
tartozik majd.
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Csendes búcsú az iskolától
BALLAGÁS, BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS
A szokásosnál szűkebb
körben, csendesebben tartotta meg bizonyítványosztását
és ballagását a Móra-iskola.
Hogy csendesebben, az nem
feltétlenül állja meg a helyét, a
bizonyítványosztásra érkező
osztálytársak vidám csivitelése
nehezen ült el akkor is, amikor
az osztályfőnökök a termekbe
léptek. Nem csoda persze, hiszen a diákok többsége a márciusi „iskolazárás” óta nem is
látta egymást, akadt megbeszélni való bőven, megkockáztatjuk: még a bizonyítványban
lévő jegyek sem érdekelték

annyira a gyerekeket, mint az a
tény, hogy végre láthatják egymást.
A nyolcadik osztályosok, Baloghné Lengyel Éva osztályfőnök vezetésével a megszokottnál csendesebb környezetben
búcsúztak el iskolájuktól, tanáraiktól. Most nem álltak sorfalat nekik társaik, nem volt tele
az intézmény aulája büszke
szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal, az intézmény ugyanis a
zártabb körű ballagás megtartása mellett döntött. A végzősök lufik felengedésével adták
a külvilág számára is tudtára,
hogy búcsút vettek az iskolától,

Óvodai

ballagás
Ballagó óvodásaink szűk körben, az óvoda udvarán, csoportonként köszöntek el óvodájuktól,
óvó néniktől, dadusoktól.
A ballagó versek, dalok elhangzását követően a középsősök búcsúztatták el iskolába
menő társaikat. Néhány kis ballagónak bizony könnybe lábadt a
szeme az óvó nénik elköszönő
szavai hallatán. Rövid videó megtekintésével együtt idézték fel az
elmúlt évek kedves pillanatait, a
vidám hétköznapokat, szép ün-

majd virággal, kedves szavakkal
köszönték meg tanáraik támogatását, sok éves munkáját.
Az biztos, hogy ezt a különleges tanévet még felnőttként
is emlegetni fogja mindenki, és
csak bízni tudunk abban, hogy
nem kerül sor a következő tanévben hasonló kényszerű intézkedések meghozatalára, és vis�szatérhet az iskolai élet a
megszokott kerévágásba..
(Fotónkon a ballagó nyolcadikosok láthatók, illetve Bakonyi Rita osztályfőnök nyújtja
át a bizonyítványt a hetedikes
Kis-Berkes Beatrix számára.)
nepeket, élményekkel teli kirándulásokat.
A Maci csoportosok a ballagás
végén lufik felengedésével jelképesen „kirepültek” az óvoda biztonságot nyújtó falai közül.
De nem csak a nagycsoportosok
intettek búcsút óvodájuknak. Szenyéri Lászlóné, Marika néni és Németh Zoltánné, Ági néni 40 évnyi
kitartó munka után nyugdíjba vonul.
Mindketten több száz kisgyermeket neveltek, tanítottak végtelen türelemmel, szeretettel, hivatástudattal.
Köszönjük kitartó munkájukat
óvodapedagógusként, vezetőként. Jó egészséget, hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk az
intézmény valamennyi kisgyermeke és dolgozója nevében.
Baloghné Fábos Éva
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Podlovics Péter a fürdő vezetője
A VENDÉGEK MELLETT A DOLGOZÓKRA IS KIEMELT FIGYELMET SZERETNE FORDÍTANI
Podlovics Péter személyében
új vezérigazgatója van a Zalakarosi Fürdő Zrt-nek. Az igazgató
június 22-től veszi át a fürdő vezetését, előde, Cziráki László április 7-én közös megegyezéssel
távozott a létesítmény éléről.
Az önkormányzat által kiírt vezetői pályázatra nyolcan adták be jelentkezésüket, közülük négyet hallgatott meg személyesen is a
képviselő-testület, s a meghallgatások után, egyöntetű szavazással döntöttek Podlovics Péter kinevezéséről.
A vezérigazgató a sajtó képviselői és
a fürdő vezetősége, felügyelő-bizottságának képviselői jelenlétében mutatkozott be június 16-án.

ÉLETRAJZ,
PÁLYAFUTÁS
A keszthelyi születésű férfi
bencés gimnáziumot végzett,
majd az orvostudományi egyetemen folytatott tanulmányait
édesapja halála miatt megszakítva, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképző Főiskolán
szerzett művelődésszervező
diplomát, illetve PR menedzser
és Non-Profit menedzser szakirányú végzettséget.
1996-tól a Pannon GSM,
majd Telenor munkatársa, a
Zala megyei értékesítési hálózat
létrehozója, 2006-tól a Telenor
zalaegerszegi és több más megyebeli és Vas megyei üzletének üzemeltetője. Közben marketing területen is felsőfokú
képesítést szerzett Szombathelyen.
2013-tól a Zalaegerszegi Kosárlabda Klub ügyvezetője, gazdasági ügyek felelőse. A Budapesti Gazdálkodási Egyetem,
Gazdálkodási Karán Zalaegerszegen diplomát szerzett.
Ezzel párhuzamosan a zalaegerszegi Praktiker áruház
nagyvásárlóinak, ügyeinek koordinátora, volt egészen eddig
az ideig. Közben több pályázati
projekt menedzseri feladatait is
ellátta.

– A Zalakarosi Fürdő jól pozícionálta magát az elmúlt években
országos szinten, ebben sok munka kellett, hogy legyen, melyért
mindenkinek köszönet jár – kezdte bemutatkozását a vezérigazgató, ám hozzátette: az a növekedés,
amely az elmúlt évben tapasztalható volt, sajnálatosan idén nem lesz
tartható, hiszen a pandémia alapjaiban rengette meg a gazdaságot,
ez alól a fürdő sem kivétel.
– Számos előírással, korlátozás-

sal kell számolnunk a jövőben is,
mely a vendéglétszámra is kihat, s
a bevételeket sem tudja hozni a
létesítmény az eddig elvárt ütemben – szögezte le Podlovics Péter.
– Mindezek miatt csökkenő kiadási oldalt kell megteremtenünk, ennek részeként át kell tekinteni az energiagazdálkodást,
szervezeti felépítést, a működési
feltételek racionalizálhatóságát.
Kiemelt figyelmet szeretnék
fordítani a fürdő fizikai dolgozó-

ira, akik napi szinten kerülnek
kapcsolatba a vendégekkel. Erősíteni kell a vendég központúságot,
részben emiatt is lényeges a beléptető rendszer korszerűsítése,
melyet mielőbb végre kell hajtani.
Ezzel összefüggésben olyan, városi, bővíthető applikációt kell kidolgozni, alkalmazni, mely praktikusabbá teheti a fürdő és a város
szolgáltatásai igénybe vételének
módjait, lehetőségeit.
A vezérigazgató úgy fogalma-

Teljes fürdő nyitás
Megnyitotta belső tereit a
Zalakarosi Fürdő június 20-án.
Működik immár a szaunavilág,
a beltéri és kültéri gyógyvizes
medencék, és kinyitott az Adrenalin csúszdapark is.
– A belső terek nyitását követően visszatérünk a kettős árazásra, azaz alap és komplex belépőjegyek értékesítésére, így a
következő szolgáltatásokat lehet
igénybe venni az egyes jegytípusokkal. Alap jegytípussal igénybe
vehető attrakciók: fedett gyógyvizes medencék és termálme-

dence, sportmedence, gyógyvizes medencék, termálvizes
medence (IV. sz.), családi medence (V. sz.), gyermekpancsoló, hullámmedence, kültéri gyermekvilág, családi csúszdapark csúszdái,
Adrenalin csúszdapark.
Komplex jegytípussal igénybe
vehető attrakciók: beltéri gyermekvilág, beltéri élményfürdő –
kültéri élményfürdő, hidromas�százs medence, gyermekpancsoló,
gyógycentrum, gyógykert, plusz
az alap jegytípussal igénybe vehető medencék – tájékoztatta
lapunkat Szekeres Éva, a fürdő

marketing vezetője. Hozzátette: a
gyógyászati-és wellness szolgáltatások is igénybe vehetők már a
fürdőn, június 22-től.

2020. június 25.
zott: folyamatosan mérni kell a
fürdő által végzett tevékenységeket, hiszen ez a marketing munkában is sokat segíthet, folyamatosan
lehet általa mérni a vendégek körét, igényeit, szokásait, a visszatérő
vendégek körét, hogy ezekhez igazodva lehessen aztán a marketing
munkát végezni, koordinálni, szükség esetén módosítani.
– Célom, hogy nemcsak a fenntartó önkormányzattal, de a város
lakosságával is szoros és jó kapcsolatot ápoljon a fürdő, és a jövőben
az eddiginél is nagyobb hangsúlyt
szeretnék helyezni a gyógyászat
erősítésére. Utóbbi érdekében
fürdőorvosokkal, rehabilitációs
szakemberekkel, gyógytornászokkal szeretnék mind aktívabb kapcsolatokat kialakítani és működtetni, és meggyőződésem, hogy a
fürdőnek gyógyászati jellegű rendezvényeken képviselnie kell magát – hangsúlyozta.
A bemutatkozó sajtótájékoztatón Novák Ferenc polgármester elmondta: Zalakaros 200 millió forintos bevétel kiesést szenvedett el a
járványhelyzet miatt, ebből egyelőre
50 millió forintot tudott az önkormányzat lefaragni, és tovább dolgoznak a veszteségek enyhítésén.
– A fürdő is súlyos árat fizetett
a pandémia miatt, nagyon bízunk
azonban abban, hogy hamarosan
újra működtetni lehet az egységeket – mondta el a polgármester.
Novák Ferenc beszámolt ugyanakkor
arról, hogy több fejlesztés is tud folytatódni, így a gyógyhelyközpont kialakítása, a Thermál út felújítása, és
át tudják adni a legkisebbeknek az
ovi-foci pályát is. A fürdőn lezajlottak a karbantartási és felújítási munkálatok, és a nemrég kialakított ifjúsági szállás is fogad már vendégeket.

Meglocsolták Szent Orbán szobrát
A szőlőhegyek és szőlősgazdák védőszentje, Szent
Orbán közbenjárásáért, védelméért könyörögve a hagyományokhoz híven borral
locsolta meg a Felső-hegy bejáratánál álló Orbán-szobrot
Novák Ferenc polgármester, s
mondott könyörgést a szőlőkben munkálkodókért Dr.
Háda László plébános.
Sajnos, a megszokott jó
hangulatú műsor most elmaradt, de Orbán remélhetőleg
nem neheztelt meg emiatt
senkire, és továbbra is pártfogásába veszi a gazdákat és a
termést.
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Trianon 100
HARANGZÚGÁS EMLÉKEZTETETT A SZÉGYENTELJES DIKTÁTUMRA
1920. június 4-én írták alá az I. világháborút lezáró béke Magyarországra vonatkozó szerződését a Párizs melletti Trianon kastélyban,
száz évvel ezelőtt. E gyászos évfordulóról országszerte megemlékezéseket tartottak, és a diktátum aláírásának időpontjában a templomokban megszólaltak a harangok.
Június 4-én 16 óra 32 perckor a zalakarosi Isteni Irgalmasság templomában is meszólaltak a harangok. Ugyanekkor a Bottal-fogó táncegyüttes tagjai, csatlakozva a Trianon 11Folk felhíváshoz, videós
táncüzenettel foglalt állást a határon túli és határokon belül élő magyarság összetartozásáért.

séget mindnyájunknak, hogy válas�szuk mindenkor az életet és az áldást,
az összefogást és a megmaradást,
mintsem az önfeladást és a megalkuvást. A jó Isten áldja meg jelenünket
és jövőnket! Ő adjon erőt a reményteljes munkához, alkotóerőt értékeink gyarapításához, hitet nemzetünk
és az emberiség szolgálatához!” – áll
a közös nyilatkozatban.

TISZTELT
ZALAKAROSIAK!
Tájékoztatjuk Önöket a
háziorvosi szolgálat működéséről 2020. június 15.-től.
A legfontosabb, hogy továbbra sem lehet időpont
előjegyzés nélkül bejutni sem
a háziorvosi, sem a szakrendelőkbe.
Az eljárásrend és a háziorvos is elvárja az előzetes, telefonos bejelentkezést, ami
után a háziorvos dönt a személyes vizsgálat szükségességéről, a beteget időpontra
előjegyzi a rendelőbe. Újdonság, hogy egy óra alatt immár
4 -nél több beteget is lehet
fogadni.
Továbbra is előzetes telefonos bejelentkezés szükséges a háziorvosi rendelésen
való megjelenéshez.

A magyar parlamentben a megemlékezés részeként a Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Áder
János köztársasági elnök mondott
beszédet, a képviselők pedig megvittaták „A nemzetiségi önazonosság védelméről” szóló politikai nyilatkozatot.
Kovács Gergely gyulafehérvári
római katolikus érsek, Schönberger
Jenő, Böcskei László és Pál József
Csaba szatmári, nagyváradi és temesvári római katolikus püspökök,

Kató Béla és Csűry István erdélyi és
királyhágómelléki református püspökök, Adorjáni Dezső Zoltán
evangélikus és Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök közös közleményében hangsúlyozta, hogy a
trianoni diktátum századik évfordulóján nem a gyászt és a veszteségérzetet kívánják mélyíteni, hanem
elsősorban a nemzeti összetartozás erősítéséért és az áldásos jövőért fohászkodnak.
„A történelem Ura adjon bölcses-

Fogászati rendelés

Értesítjük a pácienseinket,
hogy 2020.05.21-től a fogászati rendelés visszaáll az eredeti rendelési időre, azonban
sajnos egyelőre nem lesz
minden a régi, továbbra is
fontos a járvány miatt kialakult új szabályokat betartanunk.
Minden hozzánk érkező beteggel kérdőívet kell kitöltetni,
lázat mérni, távozás után körültekintőbben kell fertőtleníteni,

és szellőztetni, ezért minden páciens ellátása és fogadása több
időt igényel tőlünk.
Kifejezetten fontos, hogy
csak telefonon bejelentkező pácienseinket fogadunk. Aki nem
érkezik pontosan, azzal új időpontot egyeztetünk.
Az összes beavatkozást fokozatosan visszavezetjük, azonban
az új körülmények miatt továbbra is kérjük türelmüket.
Dr. Puskár Kitti

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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Szervezők, támogatók
rajtoltak el
ŐSSZEL RENDEZIK
A MAPEI TOUR DE ZALAKAROST
Július közepén rajtolt volna el
a Mapei Tour de Zalakaros, ha a
világjárvány más döntést nem
kényszerített volna ki a szervezőkből.
Csüggedésre azonban nincs ok,
hiszen a kerékpáros versenyt megtartják, igaz, későbbi, szeptemberi
időpontban: a futamokat szeptember 25. és 27. között rendezik meg.
Ennek szándékát a rajt eredeti időpontjában a szponzorok, rendezők, szervezők ki is nyilvánították:
ők ugyanis június 22-én egy közös
bringás túrára indultak el, s a kerékpáros centrum előtti gyülekezés
során egyhangúan kinyilvánították,
kamerák előtt is, hogy szeptember
25-27-én bizony ott lesznek a versenyfutamokon.
A szervezőkből és támogatókból álló csapatot Novák Ferenc
polgármester, Czimondor Nándor
alpolgármester és Kovács Szabolcs,
a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. ügyvezetője köszöntötte.
A csapat ez után nyeregbe is
pattant, a profibbak hosszú távon,
a lelkes amatőrök Kis-Balaton kerülő túrán vettek részt, útba ejtve a
Kányaváry-borbirtokot is, illetve
ebéddel egybekötött pihenőt tart-

GYÖNGYÖS NECCEK
KARANTÉNBAN

Különdíjat
kapott
az alkotó
Nem hivatásos művészként
különdíjat kapott gyöngyös
necceiért Kovácsné Balogh
Gabriella.
A Bottal-fogó táncegyüttes művészeti vezetője a Hagyományok Háza által kiírt
„Most van időm” pályázatra
adta be munkáját, s pályaművével elnyerte a zsűri különdíját.

va a Kányavári-szigeten. Szeptemberben tehát Mapei Tour de Zalakaros, addig is lehet edzeni,
készülni, kerékpárra fel!
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