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Megújult a Tourinform-iroda
MEGSZORÍTÁSOK HELYETT A FEJLESZTÉSEK VISZNEK ELŐBBRE
Egymilliárd forintos keretből
kezdődött meg az elmúlt évben
az ország Tourinform-irodáinak
felújítása. A program az idei
évben is folytatódik, ennek részeként kapott új külsőt és belső változtatásokat városunk
Tourinform-irodája is.
A megújult épületet dr. Guller
Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója és Novák
Ferenc polgármester adta át május 19-én a sajtó és az iroda munkatársai jelenlétében.
Guller Zoltán elmondta: a kormány számára rendkívül fontos,
hogy a problémákra megfelelő
intézkedésekkel reagáljon. Gazdasági problémát megszorításokkal
nem lehet orvosolni, a fejlesztések folytatása és az adócsökkentések, munkahely megtartó intézkedések a célravezetőek. A jelen
járványhelyzetben is egyértelművé vált, hogy az elsők között válságba került turisztikai szektor
talpraállításában is kizárólag ilyen
jellegű intézkedésekkel lehet
eredményt elérni.
– A belföldi érdeklődés
egyértelműen érezhető a turizmus területén, bízunk azonban
abban is, hogy a kormányzati

támogatással újra pályára állított turizmus, valamint az
egyéb hazai intézkedések a külföldi vendégek bizalmát is meghozzák, és az ágazat visszaállhat
a járvány előtti sikeres pályára
– hangsúlyozta.

Novák Ferenc polgármester a
Magyar Turisztikai Ügynökségnek
a turizmusban vállalt szerepét és
támogatását méltatta, rámutatva:
Zalakaroson a Tourinform-iroda
felújítása mellett, melynek 23 millió forintos költségét teljes mér-

tékben az MTÜ finanszírozta, az
ügynökség konzorciumi partnerként vesz részt a gyógyhelyközpont beruházásban is, illetve a
fürdő szaunavilágának kialakításában is komoly támogató szereppel bírt.
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TISZTELT
INGATLANTULAJDONOS!

TISZTELT
INGATLANTULAJDONOS!

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy pontosításra, kiegészítésre kerültek az ingatlantulajdonosok közterület
tisztántartásával, a zöldterületek ápolásával kapcsolatos teendőikről
rendelkező helyi szabályozások és ezek be nem tartása esetén alkalmazható szankciók.

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004. (VI. 11) rendelete 5. § /2/ bekezdése alapján

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló
19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:
– az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról
– az ingatlannal határos nyílt árkok és azok műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és
hulladékok eltávolításáról, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos
biztosításáról
– a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület,
valamint az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket
veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal
biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom akadálymentességét
és köteles gondoskodni a nyesedék elszállíttatásáról.
Tekintettel a fentiekre tisztelettel kérjük az Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanaik előtti közterületek gondozásáról, a telkükről, a járda, illetve úttest fölé növő ágak levágásáról, illetve a vízelvezető árkok karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az, aki a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott ingatlanhasználó köztisztasággal és közterület tisztántartásával kapcsolatos
kötelezettségeit megszegi, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.		
			
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

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

/2/ Robbanómotoros kerti géppel keltett üzemi zajkeltés
– május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban – vasárnap
és ünnepnapok kivételével – 7.00 órától 13.00 óráig, 15.00 órától
20.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9.00 órától 12.00 óráig,
– október 1-től április 30-ig terjedő időszakban 7.00 órától
20.00 óráig
a 4.§. szerinti értékek betartása mellett folytatható, ezen időszakot meghaladó időtartamban zajkeltéssel járó tevékenység nem
végezhető.
Tekintettel az önkormányzati rendelkezésekre kérjük Önöket,
hogy az ingatlanaik rendbetétele, gyommentesítése során a fenti
időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendelete alapján
Zalakaros város bel- és külterületén, avart és kerti hulladékot
május 1 – szeptember 15. között a szabadban égetni tilos.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Településünk 1995. évben csatlakozott először a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, 2002. évben a városok kategóriában I. helyezést, majd 2003. évben 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
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E.ON-FELHÍVÁS
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK,
KEZELŐK, HASZNÁLÓK!
Kérjük Önöket, hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó villamos légvezetékek biztonsági övezetén belül található
növényzet eltávolításáról úgy, hogy a vezetékeket 2,0 m-en belül
a növényzet semmilyen irányból ne közelítse meg és ezt a továbbiakban fenntartani szíveskedjenek.
A növényzeten történő beavatkozásra üzembiztonság, élet- és
vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek
megelőzése érdekében van szükség.
A munka biztonságos elvégzéséhez szükség esetén gondoskodunk az érintett vezeték térítésmentes feszültségmentesítéséről
és segítséget nyújtunk a gallyazási munka elvégzéséhez.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szükséges feszültségmentesítés
elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. és a VILKOR Kft. sem vállal.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2)
bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. § -a, illetve a villamos művek,
valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) rendelet szerint a biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az Ingatlantulajdonosnak/kezelőnek – mint egyben a növényzet
tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy
azok a vezeték biztonsági övezetének határát, ne közelíthessék meg,
ne akadályozza vagy veszélyeztesse a hálózat rendeltetésszerű működését.
Amennyiben az Ingatlantulajdonos ezen felhívásra nem jelenti be
a VILKOR Kft. elérhetőségén, hogy a biztonsági övezet tisztántartását
elvégzi, vagy a bejelentést is elmulasztja és a tisztántartási munkát
sem végzi el, úgy azt a Vilkor Kft. 2020.06.02-től kezdődően elvégzi,
melynek során kertészeti, esztétikai szempontokat nem vesz figyelembe. A munka során keletkezett gallyak a tulajdonost/kezelőt illetik
meg. A szükséges munka elvégzését a fenti rendelet szerint az ingatlantulajdonos/kezelő tűrni köteles.
Együttműködésüket köszönjük!
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából a VILKOR Kft.
– 8840 Csurgó, József A. u. 2/A – Tel.: 82/571-190 Fax: 82/471-410 –
E.mail: Vilkor@enternet.hu

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
Tisztelt Lakosság!
Minden csütörtökön 19.00 órától, a zalakarosi Képújságban az
elmúlt évtized Magyar Kultúra Napján, illetve a Folklórest rendezvényeken készült felvételeket vetítjük le Önöknek.
Reméljük egészségben és lehetőség szerint otthonukban töltik az
időt. Szeretnénk kicsit hozzájárulni ahhoz, hogy – az otthoni teendők mellett –tartalmasan tudják megtenni ezt.
Zalakarosi Képújság az alábbi paraméterek alapján érhető el:

átvitel: analóg – csatorna: S8 – frekvencia: 154,25 Mhz
Tisztelettel:
Sinkovics Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

TISZTELT
EGYESÜLETEINK,
ALAPÍTVÁNYAINK, CSOPORTJAINK!
Ezúton is megköszönöm mindenki eddigi munkáját, kitartását
ebben a nehéz időszakban. Ezúton is tájékoztatok mindenkit,
hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a május hónapban
elmaradt CIVIL NAP-ot meg fogjuk tartani ebben az évben is,
várhatóan szeptember hónapban.
Fontosnak tartjuk a civil szervezetek, egyesületek, művészeti
csoportok vezetőinek, illetve tagjainak önfeláldozó, lelkiismeretes
munkáját, amelyet e rendezvényünkkel szeretnénk megköszönni,
hogy Zalakarosért tesznek.
Az önkormányzathoz beérkezett támogatási kérelmek elbírálását egyelőre felfüggesztettem, ezekről később fogunk dönteni.
Ígérem, hogy a működéshez szükséges feltételeket biztosítani fogjuk!
Kitartást, jó egészséget kívánok mindenkinek!
Köszönettel:
Novák Ferenc polgármester

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a jelenlegi
járványügyi vészhelyzet miatt a Zalakarosi Kertmozi
tervezett júniusi indulása halasztódik.
A lehetséges későbbi nyitás időpontjáról a Zalakarosi
Krónika júniusi számában fogunk nyilatkozni.
Várjuk, hogy zöldre váltson a lámpa!
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
Zalakaros, Hegyalja u. 40.
06-30/98-33-944
kozossegihaz@zalakaros.hu
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Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!
Az alábbiakban szeretnénk
Önöket tájékoztatni az idegenforgalmi adóra vonatkozóan
2020. április 26-án hatályba lépett kormányzati döntésekről.
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI

BEIRATKOZÁS

A személyes
találkozást
most kerülték
Lezajlottak a bölcsődei és
óvoda beíratások, bár a vészhelyzet miatt azok rendjében
idén változás történt.
A 2020/2021-es nevelési
évre a szülők elektronikus
úton, kézzel írott formában
jelentkezési lapon és telefonon
is jelezhették a beíratási szándékukat az óvodába, illetve
igényüket a bölcsődei ellátásra.
Baloghné Fábos Éva intézményvezető elmondta: azok a
gyermekek óvodakötelesek a
2020/2021-es nevelési évben,
akik 2020. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
– Szeptembertől 24 új kisgyermek előtt nyílnak meg
az óvoda kapui, akik közül
12-en a bölcsődénkből jönnek
át. Januártól 6 előfelvételt
nyert gyermekkel emelkedik
a létszámunk, így ekkortól
várhatóan 77 kisgyermek tölti meg élettel az óvodát – jelezte az intézményvezető.
A bölcsődei igényfelmérés
során 11 szülő jelezte szándékát gyermeke bölcsődében
való elhelyezésére a következő
nevelési évtől. Közülük 8-an az
ősztől, 3-an pedig 2021 januárjától kérték gyermekük felvételét. A bölcsőde várhatóan 23
kisgyermek gondozását, nevelését látja el.
– Bízunk benne, hogy a
jelenlegi nehéz időszakot követően hamarosan újra nagy
szeretettel fogadhatjuk régi
és új óvodásainkat, bölcsődéseinket sok-sok örömteli játékkal, új élményekkel.

mérséklése érdekében szükséges
adózási könnyítésekről szóló
140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet,
mely szerint a szálláshelyeket meglátogató vendégeknek 2020. december 31-éig nem kell megfizetni
az idegenforgalmi adót.
A hivatkozott 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 0 Ft (azaz nulla Ft). Akkor tekinthető a megállapított idegenforgalmi adó összege nulla Ftnak, 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 a szálláshelyen.
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.
Egyéb információk:
– A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerébe
valamennyi
szálláshely-szolgáltató köteles volt fokozatosan, de legkésőbb 2019. december 31-ig regisztrálni továbbá a
rendszerrel kompatibilis szállás-

hely-kezelő szoftvert alkalmazni és
rajta keresztül vendégforgalmi
adatokat szolgáltatni. Így 2020. január 1-jétől teljessé vált a NTAK
központi elektronikus rendszere, és
már csak olyan szálláshely szolgáltatók működhetnek Zalakaroson is,
akik szálláshely kezelő szoftverrel
rendelkeznek. Településünkön jelenleg 374 regisztrált szálláshely
működik. A rendszer bevezetésével
minden szálláshely digitálisan tudja
teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettséget. Emiatt 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.
Végezetül szeretnénk felhívni
a figyelmüket a Magyar Turisztikai Ügynökség által készített kiadványra. A Covid-19 kézikönyv
már elérhető az ügynökség honlapján. Mind a szolgáltatók és
munkatársaik, mind a vendégek

számára összegyűjtésre kerültek
azok a legfontosabb tudnivalók,
amelyek a fertőzés terjedésének
megakadályozásában segítségre
lehetnek, ám mégis lehetővé teszik a minél teljesebb vendégélményt – a megváltozott körülmények között is.
A segédlet összeállításának célja
a szálláshelyek, valamint a vendéglátóipari egységek, attrakciók és
egyéb turisztikai szolgáltatók munkájának támogatása annak érdekében, hogy az újranyitás folyamata
minél zökkenőmentesebb lehessen.
Az MTÜ Covid-19 kézikönyve az
alábbi linken érhető el: https://mtu.
gov.hu/cikkek/megjelent-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-1615
Tájékoztatjuk arról is Önöket,
hogy a Zalakarosi Fürdő 2020. május 30-ával (pünkösdi hétvége) tervezi a fürdő újranyitását, melyről
már tájékoztathatják az érdeklődő
vendégeket is.
A fentiekben leírtak alapján
kérjük tehát, hogy az adóbevallási
kötelezettségüknek – ami nem jár
adófizetési kötelezettséggel – tegyenek eleget! Ez mindannyiunk
közös érdeke, 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. május 6.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző
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Több enyhítő intézkedést is
hozott a kormány az elmúlt hetekben, az enyhítések az egészségügyi rendszert is érintik. Május 4-től elkezdődött többek
között a személyes találkozást
igénylő beteggondozás is.

Változások az egészségügyben

Nagyon fontos azonban tudni,
hogy a betegellátás továbbra is
csak előzetes telefonos bejelentkezés és előjegyzés alapján lehetséges. Dr. Asnake Aleyamehu háziorvos tájékoztatása szerint a
zalakarosi betegeknek keddi napon
válik lehetővé az orvos-beteg találkozó, amennyiben az indokoltnak
minősíthető. A találkozó létrejöttéről az orvos továbbra is a telefonos
konzílium után dönt! Amennyiben
a beteget az orvosi rendelőben fogadják, számára a maszk viselése
kötelező. Lázas, köhögős, torokfájós, egyéb légúti tünetekkel a rendelőben továbbra sem lehet megjelenni, ilyen esetekre a telefonos
konzílium érvényes. A nem halasztható vérvételeket elvégzik, a maszk
viselése ilyenkor is kötelező.
Újra indulnak a járóbeteg
szakellátások a Kanizsai Dorottya
Kórházban is.

(maximum 4 beteg/óra), ezért az
előjegyzési idő lehetséges meghosszabbodása miatt a betegek
türelmét és megértését kérik.
A kórház vezetése továbbá kéri,
hogy az előjegyzési időpont előtt
legalább 15 perccel korábban érkezzenek meg a páciensek, mert a
sürgősségi betegellátó osztályon
felállított előszűrésen mindenkinek
részt kell vennie. Érkezésük ütemezésénél vegyék figyelembe, hogy a
szakellátás előtt a váróhelyiségekben betegek nem várakozhatnak,
az intézmény területére – kísérettel – csak az egyeztetett szakellátási időpontjukat közvetlenül megelőzően léphetnek be.
Az időpontjukról elkéső betegeket nem tudják ellátni, ez esetben új időpontot kell kérni.
Gyógyszert továbbra is telefonos konzultáció után elektronikus
recept formájában írnak fel.

FOKOZATOSAN INDUL ÚJRA A JÁRÓBETEG ELLÁTÁS

Dr. Brünner Szilveszter főigazgató úgy tájékoztatott, hogy az újrainduló egészségügyi ellátás minden
formája csak és kizárólag előjegyzési rendszerben vehető igénybe.
Az előjegyzéseket a kórház szak-

rendeléseire a kartonozónál
(93/502-061), illetve a már bevett
gyakorlatnak megfelelően az adott
szakrendeléseken lehet kérni.
A szakrendeléseken az ellátható
betegszám erősen korlátozott

Ózongenerátor a rendelőbe
Ózongenerátort vásárolt az önkormányzat a háziorvosi rendelő számára. A járványhelyzetre való tekintettel az önkormányzat
folyamatosan segíti különböző intézményei, szervezeti egységeit
a védekezésben, legyen az akár maszk, akár fertőtlenítőszer.

Fertőtlenítő szereket osztanak
A hírekből már több helyről értesülhettünk arról, hogy a MOL-csoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL Lub Kft.
mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik,
korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát fertőtlenítő gyártására márciusban.
A kialakult veszélyhelyzetre
adott gyors és különleges választ
városunk Önkéntes Tűzoltó Egyesülete , akik az elsők között rendeltek
fertőtlenítőszert a MOL Lub Kft.-től.
A kétféle fertőtlenítő szer eljuttatásában Kelemen Zsolt, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke,
Strázsai Zoltán, a Megyei Tűzoltó
Szövetség és Szakál Tibor, a helyi
egyesület elnöke vállalt szerepet.
A fertőtlenítő szerekből Zalakaros
több mint négyszáz liternyit vásárolt, négy literes kiszerelésekben,
több százezer forint értékben.
Strázsai Zoltán elmondta: az
egyik fertőtlenítő, a MOL Hygi Fluid hígítást és öblítést nem igénylő,
bőrfelületen közvetlenül használ-

ható folyadék, kiválóan alkalmas
higiénés kézfertőtlenítésre. Alkalmazása egyszerű és biztonságos,
így használata javasolt otthoni körülmények között, valamint iskolákban, intézményekben. Előnye, hogy
gyakori használat esetén sem szárítja ki a kézbőrt.
A MOL Hygi Flow Rapid fertőtlenítő szer pedig gyorshatású felületfertőtlenítő folyadék, mely alkoholálló felületek fertőtlenítésére
alkalmas. Ebből az óvoda, az iskola,
a Közösségi Ház, a Tourinform-iroda, a polgármesteri hivatal, a családsegítő szolgálat, a háziorvos, a
fogorvos és az orvosi ügyelet kapott első körben több mint 200 liter szert a védekezés céljaira.

Az egészségügyi ellátás feltételeinek javítására azonban további lépést tett, a betegellátás
minél higiénikusabb végzéséhez
egy ózongenerátort is beszerzett ehhez.
A százezer forint értékű hordozható ózongenerátor vegyszermentesen tud olyan szabad kézzel
és szemmel nem elérhető helyeket
is tisztítani, melyeket másképp
lehetetlen, ezzel is megelőzve a
jelenlegi koronavírus
kórokozóinak
terjedését. A
felületen
megtapadó,
valamint levegőben jelen
lévő vírusok,
baktériumok,
penész és
egyéb gombák ellen
hatásos, egyúttal sterilizál.
A mikroor-

ganizmusokat úgy pusztítja el,
hogy nincs fertőzöttség visszaesés,
tehát a kórokozók nem tudnak
immunitást felépíteni, ez a hagyományos vegyszerek esetében
nem garantált. Vegyszermentessége okán idős emberek, csecsemők és kisgyermekeknél, de legyengült
immunrendszerrel
rendelkezőknél is lehet ilyen
módon hatékonyan fertőtleníteni a helyiséget.
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A koronavírus járvány hatásai
városunkat sem kímélik, rendkívüli következményeit pedig
egyelőre nem lehet felmérni. A
2018-as rekordév után 2019-ben
további 5%-kal növekedett Zalakaroson a kereskedelmi vendégéjszakák száma, így minden bizonnyal
újabb
rekordév
következhetett volna városunk
turizmusában. Sajnos, a járványhelyzet ezt felülírta.
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője azonban hangsúlyozta: a kedvezőtlen külső tényezők dacára
sem adják azonban fel; a Kft. a
zalakarosi szálláshelyekkel és a térségi szolgáltatókkal összefogásban, hűségutalványokat bocsájtott
ki azon vendégek számára, akik
szállásfoglalásuk lemondása helyett átfoglalással segítik a zalakarosi szálláshelyeket ebben a nehéz
helyzetben.
– Mint ahogyan eddig is, ezután is megteszünk minden tőlünk
telhetőt a Zalakaroson élők és a
Zalakarosra látogatók egészségének védelme és biztonsága érdekében. Azt gondolom, most az a
legfontosabb, hogy mindenki
tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket, saját és embertársai érdekében. A kialakult helyzet
ugyanakkor komoly károkat okoz
gazdaságunknak, a turizmus ebben különösen érintett. Több zalakarosi szálloda, magánszálláshely és vendéglátó egység is
kénytelen volt eddig felfüggeszteni a működését a kialakult
helyzet miatt, az újra nyitás

Az élmény összeköt
HŰSÉGUTALVÁNYOKAT BOCSÁJTOTT KI ZALAKAROS

ugyan elindult, de többnyire még
óvatos. Mindezek miatt sokan
veszítették el megélhetésüket,
vagy kerültek nagyon nehéz
helyzetbe. Néhány szálláshelynek
már az is nagy segítség lehet, ha
a vendégek nem lemondják a
foglalásukat, hanem átfoglalják
egy későbbi időszakra – mondta
el Novák Ferenc, Zalakaros város
polgármestere.
– A turizmus megmentése miatt indult el többek között a
#nemonddleaszállásod kampány,
amelynek keretében mi is arra
kérjük vendégeinket, hogy
amennyiben módjukban áll, ne

lemondják a foglalásukat, hanem
az adott szálláshely munkatársaival egyeztetve, foglalják át egy
későbbi időszakra, akár az év
második felére. A magunk részéről városi szinten is szerettük
volna támogatni ezt a kezdeményezést, ezért a zalakarosi szálláshelyekkel és szolgáltatókkal
összefogva hűségutalványokat
bocsájtottunk ki azon vendégeink számára, akik lemondás helyett átfoglalással segítik a zalakarosi szálláshelyeket ebben a
nehéz helyzetben. Szeretném
hangsúlyozni, ha a lámpa zöldre
vált, mi itt leszünk – fogalmazott

Czimondor Nándor, Zalakaros alpolgármestere.
– Win-win helyzetet szeretnénk teremteni az átfoglaló
vendégek és a szálláshelyek, valamint a térségi szolgáltatók között, ezért készítettük el a zalakarosi
hűségutalványt.
A
kezdeményezés lényegében egy
loyalty program, a 2021. június
30-ig felhasználható bónok a
desztináció látnivalóihoz, éttermeihez és szolgáltatóihoz tartalmaznak különböző többletszolgáltatásokat, upgradeket. A
hűségutalványokat közvetlenül
a kezdeményezésben résztvevő
zalakarosi szálláshelyektől igényelhetik azok a vendégek, akik
a már lefoglalt szállásukat lemondás helyett későbbi időszakra halasztják. A sorszámozott utalványokat a turisztikai
kft készítette el és a tourinform
iroda közreműködésével juttatja el a szállodák és a magánszálláshelyek részére – tette hozzá
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A kezdeményezésben résztvevő szálláshelyek és a mintautalvány a https://zalakaros.hu/husegutalvany link alatt tekinthető meg.

A gyógyászat egyelőre nem működik
GAZDASÁGTALAN ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATTAL JÁR
A járványhelyzet utáni enyhítéseknek
köszönhetően elindulhatnak a fürdőkben az
„aeroszol képződéssel nem járó” egészségügyi szolgáltatások, az eljárásrend betartásával. A pontos és részletes, minden fürdőre
kötelező érvényű üzemeltetési feltételek
megérkeztek a Nemzeti Népegészségügyi
Központtól. Eszerint például a fürdőgyógyászati kezelésekhez nem kell vírusteszt,
ugyanakkor a szakorvosi vizsgálat és a kezelés is csak előzetes bejelentéssel történhet.
A Zalakarosi Fürdő szolgáltatás vezetőjét,
Csöndör–Köves Ottíliát arról kérdeztük, vajon
a fürdőben újraindíthatóak-e ennek alapján a
gyógykezelések?
– A gyógykezelések igénybe vételi lehetőségének egy részére a jogszabály valóban

lehetőséget ad, de a fürdőn ez számos akadályt vet fel. A NEAK által támogatott kezelések igénybe vételéhez medencefürdő belépőjegyet kell felírni a szakorvosnak. Ez
gyógyvizes medence igénybe vételét jelenti,
mely töltő-ürítő medenceként működik
(nem forgatjuk), így a jogszabály miatt nem
működhet – kezdte a szolgáltatás vezető. – A
tangentor és a szénsavfürdő kezelés egyáltalán nem vehető igénybe, mivel ezek az
aeroszol képződéssel járó kezelések közé
tartoznak. A súlyfürdő, iszapkezelés, egyéni
gyógytorna, elektroterápia helyiségek külön-külön egy légtérben vannak, ezért egy
időben egy beteget tudunk kezelni. Orvosi
gyógymasszázs esetében egy időben öt beteget tudunk kezelni, mivel öt különálló kezelőhelyiségünk van. Csoportos vízi- és szá-

raz tornák tartását nem teszi lehetővé a
jogszabály. Az eddigiekben elvégzett bármilyen két kezelés közötti idő nem elegendő a
jelenlegi jogszabályban foglalt előírások betartására, így emiatt is jóval kevesebb kezelést tudnánk értékesíteni és elvégezni.
Ezek alapján a gyógyászat működése jelentős mértékű veszteséget jelentene a fürdő számára, valamint komoly egészségügyi
kockázattal járna mind a munkavállalók,
mind a vendégek részére. A fentiek alapján
egyelőre nem javasoljuk a gyógyászat részleges működtetését sem.
Csöndör-Köves Ottília ugyanakkor hozzátette: folyamatosan figyelemmel kísérik a módosításokat, az ajánlások változásait és bíznak
abban, hogy a gyógyászati részleg is mielőbb
megkezdheti munkáját.
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Újra éledezik városunk turizmusa
Óvatosan, a rendelkezések betartása
mellett, de sorra nyitják ki kapuikat újra
városunk szállodái.
Az elsők között az Aphrodite-Venus Hotel
Zalakaros, a MenDan Magic Spa & Wellness
Hotel Zalakaros és a Park Inn by Radisson Hotel
and Spa Zalakaros nyitotta meg kapuit, lapunk
megjelenésekor már fogad vendégeket a Boni
Családi Wellness Hotel és az AquaTherm Hotel,
a Belenus Thermalhotel*** Superior. Pünkösdre megnyit az Art Hotel *** és a Fürdő Hotel
is, fogadja már a vendégeket ebben az időszakban a Hotel Forrás, a Hotel Napfény, a
Hotel Vital, a Hunguest Hotel Freya, és június
végére nyit a Hotel Karos Spa****superior.
A szálláshelyek, vendéglátóhelyek, turisztikai attrakciók és Tourinform-irodák számára a
jelenlegi járványhelyzetre vonatkozóan hasznos információkat és praktikus, gyakorlati tanácsokat tartalmaz a Magyar Turisztikai Ügynökség által összeállított online kézikönyv.
Szálláshelyek tekintetében az alábbiak figyelembe vételét javasolják: fokozottan kell
ügyelni a létesítmény tisztaságára, elegendő
számban és mennyiségben rendelkezésre kell
állnia vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítő
szernek, valamint szintén virucid hatású felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A
pultok és felületek, bejárat, lobby, asztalok
virucid fertőtlenítése minimum három alkalommal történjen naponta. A virucid hatású

fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó
által magyar nyelven feltüntetett használati
utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és
megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
Virucid kézfertőtlenítési lehetőséget kell biztosítani a vendégterekben is. A fertőtlenítőszer kihelyezési helyét célszerűen kell megválasztani:
bejáratnál,
illemhelyeken,
asztalokon. Megfelelő fizikai távolságtartás
betartása rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. Maszk vagy
plexi arcvédő pajzs viselés a személyzetnek.
Maszk biztosítása kérésre a vendégeknek is. A
tollak folyamatos fertőtlenítése vagy egyszer
használatos tollak használata. Zárható szemetes ládákat használata ajánlott. Biztosítsuk az
online előre fizetési lehetőséget és törekedjünk a készpénzmentes szolgáltatásokra. Vendégek megfelelő tájékoztatása (recepción és a
közösségi terekben tájékoztatók kihelyezése).
A vendégek számára is legyen elérhető viselkedési javaslat, ezt már érkezés előtt is érdemes az ajánlathoz/visszaigazoláshoz csatolni
vagy kiegészíteni. Lehetőség szerint a szobák
12 órás „pihentetése” a következő vendég érkezése előtt. A közösségi terek rendszeres
szellőztetése.Gyanús esetek (beteg vendégek)
felismerése és kezelése: a Nemzeti Népegészségügyi Központ általi „Eljárásrend a 2020.
évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban” követése. Az érintett hatóságok elérhetőségeinek ismerete.

Vendéglátó egységek, éttermek esetén a
személyzetnek maszk vagy plexi arcvédő
pajzs viselésének kötelezővé tétele ajánlott. A
teljes vendéglátó egység naponta legalább
kétszer (nyitás előtt és 16 és 18 óra között)
fertőtlenítésre kerüljön (kötelező bezárási kötelezettség nélkül). Virucid hatású kézfertőtlenítési lehetőséget kell biztosítani a vendégterekben is. A fertőtlenítőszer kihelyezési helyét
célszerűen kell megválasztani: bejáratnál,
svédasztalos pult előtt/mellett, illemhelyeken,
asztalokon akár. Lehetőség szerint a készpénzmentes (bankkártya, okos eszközök stb.)
fizetést alkalmazzák. A fizettetést végző kollégák fokozottan ügyeljenek a kezük fertőtlenítésére fizetés előtt és után. A pénzkezelést
és az élelmiszer kezelést, amennyiben van rá
lehetőség, külön személy végezze. Foglalások
korlátozása/maximalizálása egy-egy idősávban a zsúfoltság elkerülésére. A la carte esetben előzetes foglalás, büfé étkezéseknél külön turnusok. Lehetőség szerint a vendégek
szervezett ültetése. A vendégek úgy kerülhessenek leültetésre, hogy a szomszédos asztaltársaságban ülő vendégektől az orrtávolság
legalább 2 méter legyen. Egy asztaltársaságnál legfeljebb 4 felnőtt és gyermekek ülhetnek le. Várakozó vendégek esetén szakaszos
beengedés: minimum 1,5 méteres távolság
tartása. Nem javasolt a büfé étkezés a torlódások és a távolságtartás fenntarthatóságának nehézségei miatt.

A leállás alatt is folytak a munkálatok
KÁVÉZÓ ÉPÜLT ÉS ELKÉSZÜLT AZ IFJÚSÁGI SZÁLLÓ
Amint az már mindenki előtt ismert, 2020. március 16-án Novák Ferenc polgármester meghozta azt a nehéz döntést, hogy a fürdő a kialakult koronavírus-vészhelyzet miatt ideiglenesen nem fogad vendégeket.
Azóta azt az örömteli hírt is
tudjuk, hogy a strand május 29-én
kinyit. Az elmúlt hetekben, bár
vendégek nem látogathatták a fürdőt, a létesítményben a bizonytalanság ellenére sem állt meg az
élet, a folyamatban lévő beruházások tovább folytatódtak.
Szekeres Éva, a Zalakarosi Fürdő
marketing vezetője lapunknak elmondta: a közelmúltban a strandfürdő északi oldalán egy új vizesblokkot alakítottak át, valamint
egy új kávézó is létesült: a Corner
Caffee&Bar, melyet a fürdő saját
hatáskörben üzemeltet majd. Befejezték a strandi fogadóépület emeletén az új ifjúsági szállót, ahol közel 40 gyermek táboroztatása is
megoldhatóvá válik.
A leállás alatt lehetősége nyílt a
fürdőn dolgozó (műszaki) szakembereknek, hogy az ütemezett és

időszerű javítási munkálatokat befejezzék, és olyan karbantartások is
megvalósulhattak, melyekre a
kényszerű üzemszünet lehetőséget
biztosított. Többek között felújították a D-7 kútcsoport vízkormányzó aknáját, a strandi vízvezeték rendszert víz alá helyezték, a IV.
számú medence gépészete is megújult, és az egyes
medencék burkolatait is kijavították. Az összes
távvezeték
(gyógy és termálvíz), valamint a
magaslati tározó
mechanikus tisztítása is megtörtént. A külső medencék burkolási,
javítási munkái
folyamatban van-

nak. Nyitás előtt a vezetékek, tározók, valamint a medencék folyamatos fertőtlenítése folyik.
Emellett az elmúlt hónapokban
a fürdő egész területét érintő teljes
körű takarítási munkálatok folytak,
melynek lebonyolításában a szolgáltatáson és a gyógyászaton dolgozó kollégák is részt vettek.
Éppen április közepén vált aktuálissá a fürdő éves ISO-minősítésének felülvizsgálata. A veszélyhelyzet miatt a minőség- és

környezetirányítási folyamatoknak
az adminisztrációs és dokumentum-kezelési része a szükséges
adatszolgáltatással sikeresen lezajlott. A teljes auditációs eljárás várhatóan szeptemberben zárul, amikor a minőségi és környezeti
szabványnak megfelelő, előírások
szerinti üzemeltetést helyszíni
szemle során ellenőrzik.
A fürdőn dolgozó kollégák
többségét sikerült megtartani a
csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására kiírt pályázatnak köszönhetően. A legtöbb
munkatársat 4 vagy 2 órás munkaidőben tudta a társaság foglalkoztatni.
– A Zalakarosi Fürdő Zrt. kollektívája kihozta a soha nem tapasztalt helyzetből a maximumot
annak érdekében, hogy a kényszerű leállást követően biztonságos körülmények között fogadhassák újra a fürdőbe visszatérő
vendégeket – hangsúlyozta a marketing vezető.
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Pünkösdi népszokásaink
A pünkösd a keresztény egyház egyik legfőbb ünnepe, mely a
Húsvétot követő 50. napon kezdődik. Ez a mozgó ünnep egyúttal
évszázadokon át a tavaszi és nyári napforduló ősi európai szokásainak és hiedelmeinek tovább élésére is szolgált.
Az egyházi ünnepe mellett a
néphagyományban a legények
pünkösdi király választása és lányok
pünkösdi királynéjárásának szokása
is kapcsolódik ehhez a naphoz.
Karosban és környékén pünkösdi királyválasztásra nem emlékez-

nek, a „pünkösdi királynőválasztás”
azonban szokásban volt. Hogyan
pünkösdöltek a lányok Karoson,
mintegy 50 évvel ezelőtt?
Az iskolás lányok (olyan 11 évesek) megbeszélték, hogy elmennek
pünkösdöt járni, keresni egy kis

pénzt. Volt, hogy 9-en is mentek. 2
vitte a kosarat (ajándékoknak) 2 a
királynőt kísérte, 2 pedig volt a”
házhoz bejáró „meg volt 2 „lógó”.
Nekik nem kellett tenniük semmit,
velük volt a kiskirályné. Akik a királynét kísérték, 2 közülük volt a
legerősebb, mert azok emelgették.
Délben mind felöltöztek fehér
ruhába, meg koszorúsan (mirtuszkoszorúval, az elsőáldozásival).
Házról házra jártak.

A 2 házhoz bejáró megkérdezte:
„El szabad-e a maguk becsületes
házánál a pünkösdi éneket mondani?”
Ha azt mondták, hogy igen, akkor nekiláttak énekelni az udvaron,
a ház előtt a következő éneket:
„A Pünkösdnek jeles napján
Szentlélek Úristen kiküldötte az
apostolait
Melyet Krisztus ígért vala.
Akkor az ő tanítványi
Mikor méne menyországba
Mindenek láttára.,
Tüzes nyelveknek búgása
Úgy, mint szeleknek zúgása.”
Akkor felemelték a kiskirálynét:
„Ekkora nagy kendergyök legyen! – háromszor mondták, és
ennyiszer emelték fel. Ha kicsiny
volt és könnyű a királyné, többször,
ha nagy és már nehezebb, akkor
csak egyszer-kétszer. Aki nem termelt már kendert, annak néhány
szóval bőséget és gazdagságot kívántak az adomány reményében.
Aztán elköszöntek és házról
házra mentek, és mondták:
„Már minékünk el köll menni,
csillag után köll sietni, mert a csillag
nem vár minket, mindörökké
ámen!”
A házaknál pogácsát, néhol lisztet, tojást, pár fillért kaptak. Ha
kaptak, megköszönték: „ Isten fizesse meg! Ahol nem kaptak semmit, azt mondták: „Düllön el a
kender, soha föl ne keljen!”(amelyik háznál még termesztettek kendert). A tojást eladták vagy sütöttek belőle pogácsát. Együtt ették
meg valahol, ahol pünkösdöltek,
sohasem a szülőknél. És utána volt
egy kis báluk is.
Kodály Zoltán is járt e környéken. 1925 pünkösdjén Péczely Attiláéknál vendégeskedett -kora reggel bekopogtak hozzájuk a
leánykák és az alábbi köszöntőt
énekelték:
Nem anyától lettem,
rózsafán termettem,
piros Pünkösd napján
hajnalban születtem
Segítsék a királynénkat,
Szép kisasszonyunkat:
Pár tojással vagy kaláccsal,
Kis pénzmagocskával.
A mondóka után ezúttal is magasba emelték vagy dobálták a leánykát és kiáltották:
„Ekkora kendergyük nőjjön!”
vagy „Ekkora legyen a kendergyük!”
(Forrás: Zalakaros Monográfia)
Novák Ferencné
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény, valamint Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) számú rendelete is rendelkezik az allergén gyomnövények, valamint a parlagfű elleni védekezés
kötelezettségéről.
Magyarországon a leggyakoribb
és legagresszívebb allergén gyomnövény a PARLAGFŰ, amelynek
pollenje káros hatással van az emberi szervezetre, ezért azt még virágzás előtt el kell pusztítani, azonban nem szabad megfeledkeznünk
az egyéb allergén gyomnövényekről sem!
PARLAGFŰ: A fészkesvirágzatúak családjába tartozó, 20-200 cm
magas, orsógyökerű, felálló szárú,
rendszerint dúsan elágazó, terebélyes gyomnövény. Szára szőrös,
tompán négyélű. Levelei egy-kétszeresen szárnyaltan szeldeltek,
bemetszettek, fonákuk és a levélnyél pelyhesen szőrözött. A porzós
és termős virágok külön fészkekben nyílnak. Az allergiát okozó
nagymennyiségű pollen a hajtások
csúcsán kifejlődő porzós virágzatokban képződik. Sűrű állományban csaknem kizárólag porzós virágok képződnek, míg ritkább
térállásban, tápanyagban gazdag
talajon a termős virágok száma a
nagyobb. A termős fészkek a felső
lomblevelek hónaljában, a porzós
virágzatok alatt találhatók, rendszerint egyvirágúak, ülők.
ÜRÖM: Hazánkban őshonos
nemzetség. Utakon, töltéseken,
gyomállományokban gyakori, de
megtalálható erdőszéleken, cserjésekben is. A fészekvirágzatúak családjába tartozik, legismertebb tagja
a fekete üröm. Virágai kétivarúak,
színük sárga vagy pirosas barna, a
fészekvirágzatok kicsik, tojásdad
alakúak, bugavirágzatot alkotnak.
Kaszálás után nem képes további
virágzásra, de virágzási ideje hos�szú: júliustól októberig tart. Termése: kaszat. Nagyon erősen allergén.

A fekete üröm gyógynövényként teája kiváló étvágyjavító, görcsoldó, idegerősítő hatású, addig a
fekete üröm pollenje az egyik legerősebb allergén: nagyon sok, intenzíven allergizáló pollent enged
szabadon augusztus elejétől, egészen október közepéig.
PÁZSITFŰFÉLÉK: Virágzási időszakuk – a számos fajnak megfelelően – hosszú ideig elhúzódik: áprilistól egészen októberig. Virágzatuk
nagyon változatos – de a családra
jellemző elemi részvirágzat (füzérke vagy kalászka) egységesen jellemzi őket. Jellegzetesen hosszú
szálúak a porzók, a növények szélbeporzásúak,
virágporszemeik
nagy tömegben termelődnek. Ter-

mésük szemtermés. A nagyon erős
allergének közé tartoznak. Ide tartoznak a réti perje, angol perje és a
mezőgazdasági szempontból fontos haszonnövényeink legtöbbje
(búza, árpa, rozs, zab, kukorica) is.
LÓROM: Hazánkban nagy fajszámmal előforduló nemzetség, a
keserűfűfélék családjába tartoznak.
Virágaik lehetnek kétivarúak vagy
egyivarú, kétlakiak is, aprók. Májustól augusztusig virágoznak. A virágtakaró lepellevelek zöldes vagy
pirosas szinűek. A bibe ecsetszerű.
Erős allergének közé tartozik.
ÚTIFŰ: A nemzetség az útifűfélék családjának egyetlen hazai
nemzetsége. Több fajuk él, változatos élőhelyeken, csaknem mindenütt előfordulnak. Májustól októberig
virágoznak,
virágaik
kétivarúak, jelentéktelenek, tömött
füzérvirágzatot alkotnak. Kupakkal
nyíló toktermésük van. Ide tartoznak nagy útifű, lándzsás útifű, réti
útifű.

LIBATOPFÉLÉK: Fajokban gazdag, haszon- és gyomnövényeket
egyaránt magába foglaló család.
Egyszerű, zöldes színű virágaik júniustól októberig nyílnak, lehetnek
egyivarú, kétlakiak, vagy kétivarúak
is. Termésük egymagvú, fel nem
nyíló tok.
CSALÁNFÉLÉK: Májustól szeptemberig virágoznak. A virágporszemek a levegőben általában nem
tömeges, de hosszantartó virágzásuk miatt erős az allergenitásuk. A
csalán fontos gyógynövény is, ezért
nem az irtása, hanem a kerülése
javasolt.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
embertársaik, illetve saját egészségük védelme érdekében az ingatlanaik allergén és egyéb gyomnövényektől történő mentesítését
gyomlálással, kaszálással, vagy vegyi védekezéssel végezzék.
Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatal

10

2020. május 21.

Házhoz mennek a könyvek
A VÁROSI KÖNYVTÁR IS ALKALMAZKODIK A JÁRVÁNYHELYZET KIHÍVÁSAIHOZ
A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár március közepe óta zárva
tart és elsősorban állománygondozási feladatokat, törléseket végez.
A hét két napján hétfőn és csütörtökön 10.00-12.00 óra között a
könyvtárban levő DJP pont fogadja azokat, akik internettel, számítógéppel, programokkal kapcsolatban kérnek segítséget, tanácsot. Ehhez célszerű a könyvtár telefonszámán (30-631 1526) vagy e-mail-jén
(konyvtar@zalakaros.hu) egy előzetes bejelentkezést tenni, hogy beosztással tudjék fogadni a szolgáltatást igénylőket – minderről Horváthné Nagy Elvira könyvtárveető tájékoztatott.
A könyvtár különleges szolgáltatásként május 4. óta házhoz szállítást is vállal.
– Telefonon vagy e-mailben
lehet kérni a könyvtárhasználati
szabályzatban leírtak szerinti időtartamra könyveket és még nálunk megtalálható folyóiratokat
is. Ha valaki most szeretne beiratkozni, annak sincs akadálya, mert
online módon a beiratkozáshoz
szükséges adatait megadva azt is

Májusfát
állítottak

megteheti, s az aláírást pedig a
könyvek kiszállításánál elvégzi. A
honlapunkon (intezmenyek.zalakaros.hu) megtalálható OPAC-on
(számítógépes állomány) keresztül is lehet cím, szerző szerint
keresni, s megtudni, hogy az megtalálható-e
könyvtárunkban.
Mindezek mellett ugyanitt, a
honlapunkon külön menüben elérhetők online szolgáltatásaink –
mondta a könyvtárvezető.

a vírussal kapcsolatban, anélkül,
hogy félelmet keltene bennük
(https://www.pagony.hu/resources/public/koronavirus_0415_2_pr.
pdf). Telefonos tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 8.00-14.00 óráig
adunk. E-mail címünk, honlapunk
pedig a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Mindezek a szolgáltatások könyvtárunk zárva tartásáig
fennmaradnak, de néhányat szeretnénk a nyitás után is megtartani belőlük – jelezte Horváthné
Nagy Elvira.
Elérhetőségek:
Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár – 8749 Zalakaros, Liget u.
28. – Telefon: 30-631-1526 – e-mail:
konyvtar@zalakaros.hu – Honlap:
intezmenyek.zalakaros.hu (Könyvtár és DJP pont és Online könyvtári
szolgáltatásaink)

Országos vizsgálat
ZALAKAROS IS VÁRJA AZ EREDMÉNYEKET
Városunk is részt vett a
2020. május 1-től induló koronavírus vizsgálattal összefüggő
országos reprezentatív felmérésben.
A pécsi egyetem által végzett,
önkéntességi alapon történő
tesztvizsgálatok a közelmúltban
lezárultak. Novák Ferenc polgármestertől megtudtuk: 28 állampolgár kapott felkérést települé-

Hagyomány volt most már
évek óta, hogy Bottal-fogó néptánc csoportunk közreműködött
a városi májusfa állításánál. Idén
az adott helyzetben ez a szokásos módon nem volt lehetséges,
azonban a táncosok nem szerettek volna lemondani e népi hagyomány megünnepléséről. Így,
az előírásokat betartva a szokásos helyen egybegyűltek Kovácsné Balogh Gabriella vezetésével,
és a Tourinform-iroda előtti fákat
feldíszítették, hogy a város ne
maradjon májusfa nélkül. Reméljük, a kitáncolása már hagyományosabb lesz.

A könyvtári online szolgáltatások közé tartoznak a könyvtári
hirdetések (pl.: virtuális múzeumlátogatás, ingyenes virtuális hangoskönyvek elérhetőségeit segítik), a
könyvtári tájékoztatások (más
könyvtárak internetes elérhetőségei), a könyvajánlók ( elektronikus
olvasáshoz szükséges link megjelenítésével), az online foglalkozások
(kézműves foglalkozások, beküldhető rejtvények, totók, online felolvasások), és a mostani helyzetre
tekintettel a Covid 19 tájékoztatások is, hiteles forrásokra, helyi hírekre támaszkodva, valamint könyvek a témával kapcsolatban.
– Jelen helyzetben például
olyan könyvet ajánlunk szülőknek, mely segíthet megérteni, elmagyarázni a gyerekeknek mindazt, amit szükséges lenne tudniuk

sünkön a vizsgálatban való
részvételre.
– Az eredményekre még várnunk kell, de azok hamarosan
megérkeznek. Sok minden függ
ettől, hiszen, ha az mindenkinek
negatív lesz, ez rendkívül jó hír
és ennek megfelelően tudunk
további, a város egészét érintő
intézkedéseket hozni – mondta
el a vizsgálat kapcsán Novák Ferenc. – Megfigyelés alatt jelen-

leg 9 fő van karanténban. Egyikük sem zalakarosi állandó
lakos, de településünket választották tartózkodásuk színhelyéül. Koronavírusos beteg a mai
napig nincs városunkban. Arra
kérek mindenkit, hogy mindez
ne jelentsen elbizakodottságot
senki részéről!
Zala megye az ország egyik
legfertőzöttebb megyéje és a vírus megjelent egy szomszédos
településen is! A vírus nem áll
meg a település határánál.
Tartsuk be az előírt szabályokat! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Ha így lesz, a turizmus indítására tett terveink valósággá válhatnak, legyen az például a
strand pünkösdi nyitása.
Örömteli, hogy a szállodák is
csatlakoznak hozzánk, ezt kérjük
a magánszállásoktól is. A kereskedelmi egységek, a szolgáltatók
is folyamatosan nyitnak, újraindulnak.
Legyünk optimisták, cselekedjünk felelősen a jövőnkért!

11

2020. május 21.

Tájékoztatás a nyilvános istentiszteletekről
Közel két hónapos szünet után, főpásztorunk engedélyével, lehetőség nyílik arra,
hogy a főpásztor által előírt higiéniás feltételek teljesülése mellett, templomainkban
ismét legyenek nyilvános istentiszteletek
2020. május 18-tól. Ez a hír reménnyel, de
felelősséggel is kell, hogy eltöltsön bennünket. Éppen ezért a zalakarosi, galamboki és
zalakomári plébániáinkon, többeket megkérdezve, világi elnököket, szolgálattevőket, az alábbiak szerint kezdjük meg a nyilvános szentmisék tartását:
Nyilvános szentmiséket csak szombaton és
vasárnap tartunk az alábbiak szerint, a szükséges fertőtlenítés biztosíthatósága érdekében.
SZOMBATI NAPON:
16.30 – s zentmise Zalamerenye, Szent Mihály templom
18.30 – májusi, júniusi litánia szentségkitétellel a zalakarosi Isteni Irgalmasság
plébániatemplomban.

19.00 – v asárnapi előesti szentmise Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom.
VASÁRNAPI NAPON:
8.30 – m
 ájusi, júniusi litánia szentségkitétellel Zalakomár.
9.00 – szentmise Zalakomár
9.45 – májusi, júniusi litánia szentségkitétel
nélkül a zalakarosi Isteni Irgalmasság
plébániatemplomban.
10.00 – szentmise Zalakaros Isteni Irgalmasság plébániatemplom.
A nyilvánosan megtartandó szentmisékre a
sekrestyéknél szándék felvehető, vagy a korábban előjegyzett, vagy más szándék elvégzését tudjuk vállalni.
A temetési gyászmisék megtartása továbbra is hívek jelenléte nélkül kerül elvégzésre.
A zalakarosi szombati szentmise előtti litánia alatt a sekrestye bejáratánál szabadtéri
gyónási lehetőséget biztosítunk a hívek szá-

mára. Valamint a zalakomári vasárnapi szentmise előtt ugyancsak ezt tesszük, csak a templom bejáratának plébánia felőli zöld területén.
A kereszteléseket a szabályos bejelentés
után egyedi időpontban, szűk családi körben
végezzük el, egyelőre csak a zalakarosi és a
zalakomári plébániatemplomban.
Mint a főpásztorunk is utalt rá, sem elsőáldozás, sem bérmálás megtartására egyelőre
nincs mód és lehetőség.
Plébániai ügyintézés a továbbiakban is csak
a Szent László tér 1. alatti plébánián lehetséges
a 06-30-871-4807-es telefonszámon történő
előzetes egyeztetést követően.
Kérjük a Kedves Híveket, hogy főpásztorunk levelét mindenképpen tanulmányozzák
át, hogy az általa előírt rendelkezések teljes
egészében megvalósulhassanak a szentmiséinken! A jelen szentmiserend ideiglenes jelleggel, további intézkedésig áll fenn.
Dr. Háda László
plébános

Szent Orbán napi hagyományőrzés
kérték az ő segítségét.
Ha Orbán megvédte a termést a
fagytól, borral vendégelték meg a
gazdák. Ha fagykáruk lett, kikapott a
szobor, bizony-bizony megvesszőza szent szobrait friss szőlőhajtások- ték, vagy sáros vízzel öntötték le.
kal díszítették és elsősorban a faKultusza a XVII.-XIX. században
gyok s az időjárás pusztítása ellen virágzott, német nyelvterületről érkezett hozzánk és
benne a szőlőhegyekre esőt hívó,
Petőfi Sándor:
középkori langresi
püspök alakja olvadt össze I. Orbán
pápáéval, aki így
lett a vincellérek
Komor, mogorva férfiú
pártfogója, a szőVolt Orbán,
lők őre, a pincék
oltalmazója.
Bár oly vidám hajnal pirult

Május 25-én ünnepeljük Szent Orbán napját. A hagyomány szerint
Orbán az utolsó fagyosszentek egyike. Kultuszát többek között annak is köszönheti, hogy ez az időszak a szőlővirágzás ideje és a fagyok ilyenkor súlyos károkat okozhatnak.
Szent Orbán korai keresztény
pápa volt a 3. században. 222.-ben
I. Callixtus halála után választották
a római gyülekezet püspökévé, és
tisztségét nyolc évig viselte. Orbán
munkásságáról szinte semmit sem
tudunk, nem ismerjük halálának
körülményeit sem. Valószínűleg
természetes halállal hunyt el, bár a
hagyomány szerint vértanúhalált
szenvedett.
A középkori hagyomány szerint Ő rendelte el, hogy a mise áldozat kelyhét és tányérkáját
aranyból vagy ezüstből készítsék,
ezért kehellyel, vagy szőlőfürttel
szokták ábrázolni. Részben ezért
is választották a szőlőművesek,
kádárok, kocsmárosok patrónusuknak.
Az Orbán napja körül elhűvösödő időjárás az épp virágzó szőlőnek ártalmára szokott lenni, a szegedi öreg parasztok szokták
tréfásan mondogatni: azt is agyon
kellett volna ütni, aki Orbánt betette a kalendáriumba.
Az országban szőlőhegyeken,
sok-sok helyen találkozhatunk
szobrával, de templomot és kápolnát is szenteltek tiszteletére. A
szőlőhegyeken gyakran rendeztek
körmenetet ezen a napon, ilyenkor

Orbán

Az orrán.
De hisz mogorva ép azért
Volt Orbán,
Mert oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Oka egyébiránt maga
Volt Orbán,
Hogy oly vidám hajnal pirult
Az orrán.
Temérdek borfélét ivott
Meg Orbán,
Vidám hajnal azért pirult
Az orrán.

Településünkön
1996-tól kezdve,
minden
évben
m e g e m l é ke z ü n k
Szent Orbánról, ez
az idei évben sem
lehet másképp. Az
elmúlt években, a
Dalárda-Vegyeskar
tagjai bordalokból
álló népdal csokorral lepte meg a kilátogató közönséget, illetve e jeles
nap
alkalmából
rendezett teljesítménytúrán résztvevő közel 150 túrá-

zóját, a hagyományőrző napból
nem hiányozhatott az áldás, a köszöntő és a Szent Orbán napi bál
sem.
Az idei évben Szent Orbán napján Dr. Háda László plébános úr,
mond áldást a szőlőbirtokosoknak,
illetve Novák Ferenc (polgármester
úr) a Da Bibere borlovagrend tagja,
szokásokhoz híven a négy égtáj
felől borral locsolja meg a Szent
Orbán szobrot, megköszönve, hogy
az elmúlt évben jó termés volt.
Szent Orbánról a településünkön utcát neveztek el, mely a szobortól északi irányba húzódik, az
utcában működik a Szent Orbán
borozó és további boros pincékkel
és finom nedűkkel találkozhatnak
az ide látogató vendégek.

KÖSZÖNET
A FELAJÁNÁSÉRT!
A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány köszönetet szeretne mondani azoknak a szülőknek, barátoknak, ismerősöknek, akik az
adó 1%-ával ebben az évben is
az alapítványt segítették.. Megtisztelő támogatásukra a jövőben is számítunk.
Köszönettel: A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma
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Számlanyitási és befektetési nyereményjátékot hirdetett a Magyar
Államkincstár. Amennyiben 2020.
április 27. és június 30. között az
Ügyfélkapun keresztül (Magyarország.hu) a Magyar Államkincstárban:
– értékpapírszámlát vagy Start-értékpapírszámlát nyit és legalább
100.000 forint értékben állampapírt
vásárol,
– meglévő értékpapír-számlájához WebKincstár és MobilKincstár

Államkincstári nyereményjáték
jogosultságra szerződést köt, és legalább 100.000 forint értékben állampapír állománnyal rendelkezik,
akkor részt vehet a Magyar Államkincstár akciós nyereményjátékában.
A nyeremény: A játék keretében
25 darab Kincstár által kibocsátott
100.000,- forint értékű, a Kincstárnál
állampapír vásárlására fordítható

Nyereményutalványt sorsolnak ki.
Amennyiben Ön 2020. április 27.
és június 30. között értékpapírszámlájának vagy gyermeke Kincstári
Start-értékpapírszámlájának állományát 100.000 forint névértékű új
pénz befizetésből származó állampapír állománnyal növeli, akkor részt
vehet akciós nyereményjátékunkban.

A nyeremény: A játék keretében
50 darab Kincstár által kibocsátott
50.000 forint értékű, a Kincstárnál
állampapír vásárlására fordítható
Nyereményutalványt sorsolnak ki.
További részleteket és a játék
szabályzatát a Magyar Államkincstár
oldalán (http://www.allamkincstar.
gov.hu/) találhatják.

TISZTELT
INGATLANTULAJDONOS!
A Viridis-Pannonia Kft.
az év elején kiadott tájékoztatásának megfelelően legközelebb 2020. május 28án (csütörtökön) szállítja
el a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladékokot (papír, műanyag/fém).
Ezt követően 4 hetente
történik a szállítás.
Tekintettel a legutolsó
gyűjtés (április 2.) óta eltelt
hosszabb időszakra megnövekedett a hulladékgyűjtő
szigetek, elsősorban a
műanyag gyűjtésére szolgáló konténerek kihasználtsága.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy továbbra is a házhoz menő elkülönítetten
gyűjtött hulladékok gyűjtését szíveskedjenek igénybevenni, melyhez gyűjtőzsákot
a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban tudnak
igényelni. Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik először vennék igénybe e szolgáltatást, szíveskedjenek azt
a Szolgáltató felé is jelezni a
06/93/537-384 telefonszámon.
A hulladékgyűjtő szigeteket igénybe vevőktől tisztelettel kérjük, hogy a
műanyag palackokat kilapítva szíveskedjenek a gyűjtőkonténerbe dobni.
Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal
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