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A turizmusszakma legjobbjai között
ZALAKAROS A TOP 50-BEN
Novák Ferenc, Zalakaros város
polgármestere bekerült a TOP 50
kiadványba, melyben a hazai turisztikai élet kiemelkedői szereplőit mutatják be.
A Turizmus szerkesztőségének
gondozásában a 28. Turizmus Évadnyitó Gálára megjelent TOP 50-es
kiadvány idei újdonsága, hogy külön fejezetben mutatják be a 2019es év turisztikailag legeredményesebb
tíz
vidéki
városának
polgármesterét.
A 2014 óta évente egyszer megjelenő TOP 50-es kiadvány oldalain
korábban több ízben szerepeltek a
szakma kiválóságai között azok a
vidéki polgármesterek is, akik kiemelten kezelik településük turizmusát.
A szerkesztők azonban úgy
gondolták, elérkezett az idő,
hogy a legnagyobb vendégéjszaka számot és hazai, valamint
külföldi látogatószámot elért
városok, települések külön is bemutatkozhassanak a szakmának, megtudhassuk, hogyan és
mit tesznek a városatyák szűkebb pátriájuk turisztikai fejlődéséért.
– Óriási megtiszteltetés ez
nemcsak számomra, de településünk számára is, hiszen a legjobb
tízben benne lenne nem kis
eredmény – mondta Novák Ferenc. – Nagyon szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez nem
egyedül és kizárólag az én érdemem, hanem mindazoké, akik
munkájukkal segítették városunk turisztikai eredményeinek
növelését. Rengeteg eredményt
ért el turistzikai egyesületünk, a
fürdő, valamint szállodáink, melyekre egyenként is büszkék lehetünk. A TOP 50-ben való megjelenés mindannyiunk együttes
eredménye és büszkesége. Köszönet a munkáért, az elhivatottságért!

A 2019-ES ÉV LEGEREDMÉNYESEBB
TELEPÜLÉSEINEK POLGÁRMESTEREI:
BÓKA ISTVÁN – BALATONFÜRED
CSER-PALKOVICS ANDRÁS – SZÉKESFEHÉRVÁR
GÖRGÉNYI ERNŐ – GYULA
HABIS LÁSZLÓ (2019 októberéig volt polgármester) – EGER
KOVÁCS FERENC – NYÍREGYHÁZA
NÉMETH SÁNDOR – BÜK

NOVÁK FERENC – ZALAKAROS
PAPP GÁBOR – HÉVÍZ
PAPP LÁSZLÓ – DEBRECEN
PORGA GYULA – VESZPRÉM

Díszlik a tőzike
„MINDENT A SZEMNEK, SEMMIT A KÉZNEK”!
Csodálatos látványban lehet
része annak, aki az öko-tavat körülölelő kerékpárút erdei részénél,
vagy a Tőzike-tündér tanösvényen
sétál. Hatalmas tőzike-mezőben
gyönyörködhet a szemlélő, mindenfelé díszlik a növény. A virágokra azonban szigorúan vonatkozik, hogy „mindent a szemnek,
semmit a kéznek”! A tőzike Magyarországon ugyanis védettséget
élvez (ahogyan a hóvirág is!), természetvédelmi értéke 5000 Ft. A
tömeges gyűjtés és kitaposás mellett azért is veszélyeztetett, mert
élőhelyei megszűntek, átalakultak.
Szerencsére nálunk csodás példányok, virágcsoportok láthatók,
használjuk ki a lehetőséget, gyönyörködjünk bennük!
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TISZTELT ZÁRTKERTI
INGATLANTULAJDONOS!

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
36. § (9) bekezdése alapján:

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Településkép
védelméről szóló 6/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelete alapján:
1. A településképi követelményekről való településkép-védelmi
tájékoztatás és szakmai konzultáció igénybe vétele kötelező:
a) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység,
b) a közterületi telekhatáron kerítés építés,
c) a régi településrész Ófalu területén, tájképi szempontból
meghatározó területeken minden építési tevékenység,
d) lapos tetős épületek, tetőfelépítmények építése esetén.
2. A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között
– településképi véleményezési eljárást folytat le a településen végzett
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák esetében.
3. A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között – településképi bejelentési eljárást folytat le:
a.) m
 eglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje, a homlokzatfelület
színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
b.) az épület homlokzatához illesztett, vagy önálló előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
c.) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,
d.) közterületről látható vendéglátó kerthelyiség kialakítása,
e.) n
 em emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése,
f.) rendeltetési mód megváltoztatása,
g.) reklámok és reklámhordozók létesítése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
h.) föld feletti tárolótartályok, tárolók elhelyezése, építése,
i.) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerítés,
támfalak, kerti építmény építése, átalakítása,
j.) üvegház, fóliasátor elhelyezése,
k.) magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,
l.) napenergia, kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító berendezés, áru- és pénzautomata – 6,0 m-t meg nem
haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény elhelyezése,
m.) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és - tároló elhelyezése,
n.) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények, információs táblák és hirdető-berendezései elhelyezése, megváltoztatása,
o.) útbaigazító hirdetmény elhelyezése, megváltoztatása,
p.) üzletportálok matricázása, fóliázása,
q.) szobrot, emlékművet, köztéri műalkotást elhelyezése,
r.) építési reklámhálót kihelyezése, nem építőipari termék
megjelenítés esetén.
Zalakaros főépítésze

(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 létesítésére,
annak átépítésére 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 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.
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:
–a
 z 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 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

FORGALMIREND VÁLTOZÁS
Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. februári ülésén döntött a Napnyugat köz
forgalmirend változásáról. A döntés értelmében a Napnyugat köz
Hegyalja és Liget utca közötti szakaszán, az út Civil Ház felőli oldalán
engedélyezve lesz a megállás, a „Megállni tilos!” jelzőtábla levételre
kerül, azonban az út játszótér felőli oldalán továbbra is hatályban
marad a „Megállni tilos!” jelzőtábla.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét, illetve a megváltozott
forgalmi rend miatt fokozott figyelmüket.
Zalakaros Város Önkormányzata
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
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
/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

ADATFELVÉTELEK – KAROSON IS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Zalakaros településen a hivatal elnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves
kikérdezés

FELHÍVÁS!

Zalakaros Város Bora 2020
A Dél-Zalai Hegyközség 2020. március 21-én (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/ 98 33 944 telefonszámon.
Zalakaros Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Zalakaros Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 39/2019. (II. 07) számú és a 121/2019. (IV. 25.)
számú határozataiban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek – helyi építési szabályának és szabályozási
tervének (továbbiakban: HÉSZ) és településszerkezeti tervének –
módosítását az alábbiak szerint:
A 121/2019. (IV.25.) számú határozat az alábbi területek módosítását érinti:
1.) Zalakaros Gyógyfürdő 264/18 hrsz-ú telkén a Vi-4 övezet törlése – intézményi vegyes területfelhasználású terület különleges
strandterület területfelhasználáshoz való sorolása,
2.)A Gyógyfürdő téri parkoló déli útszakasza mentén – MenDan
Hotel 263 hrsz.-ú telket érintő szabályozási vonal törlése,
3.) Berkenye köz 471 és 478 hrsz.-ú telkeket érintő útszabályozás
módosítása,
4.) Zalakaros Őzgida-Zalagyöngye utca közötti 548-555 hrsz-ú
telkek rendezése, útszabályozás törlése,
5.) Zalakaros, 1437 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolás módosítása,
6.) Zalakaros 061/9-061/14 hrsz.-ú telkeket érintő út szabályozás
törlése,
7.) A hatályos szabályozási tervek jelmagyarázatának módosítása
az övezetekre vonatkozó normatív szabályozás törlésével, illetve a
2000-es tervlapok hatályon kívül helyezése.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok
nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A tervek módosításának véleményezését a 314/2012. (XI. 08.)
Kormányrendelet (Továbbiakban: kormányrendelet) és Zalakaros Város Önkormányzat településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi
rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017.
(III. 10.) számú rendelete előírása alapján kívánja megvalósítani.
A tervezett módosításokra vonatkozó dokumentáció elkészült, melynek véleményezésére, ismertetésére a lakossági fórumot 2020. március 19-én (csütörtökön) 16.00 órakor tartjuk a
CIVIL HÁZ közösségi helyiségében (8749 Zalakaros, Hegyalja út
40.). Kérjük, jelenlétükkel tiszteljék meg a fórumot! Tisztelettel
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti. Az elkészült dokumentáció a
honlapon – önkormanyzat.zalakaros.hu és az önkormányzati híreknél megtalálható, papíralapon a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben megtekinthető.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között
a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a
kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Kérjük a partnereket, hogy a tervjavaslatokkal kapcsolatos esetleges észrevételeket írásos formában a Polgármesteri Hivatal Főépítészének címezve (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) vagy elektronikusan a foepitesz@zalakaros.hu email. címre juttassák el.
Véleményezési határidő: 2020. március 29.
Novák Ferenc
Zalakaros Város polgármester

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző
településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
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Elfogadták a város költségvetését
KÖZÉPPONTBAN A GYÓGYHELYFEJLESZTÉS
Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. február 19-i ülésén elfogadta a város 2020. évi költségvetését. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2.798.400.886 Ft.
A bevételek között a legjelentősebb tételek az állami normatív
támogatások 464 millió Ft összegben, a folyamatban lévő projektekre elnyert támogatások 637 millió
Ft-tal és az adóbevételek 553 millió
Ft összegben.
A kiadások összegéből működésre tervezett összeg 1.217 millió
Ft, mely tartalmazza az intézmények – közös hivatal, óvoda és
bölcsőde, közösségi ház – működtetésének ráfordításait is.
Az egyéb működési célú kiadások között vették számba az önkormányzat által nyújtott támogatásokat. Itt szerepel a turisztikai
szervezek részére, a Karos Park Kft.
részére a közmunka programhoz
valamint gépvásárláshoz, a nemzetközi sakkverseny megrendezéséhez, valamint az iskolatej program megvalósításához jóváhagyott
támogatási összeg.
Szintén e soron a költségvetés
185 millió Ft tartalékot tartalmaz,
melyben többek között szerepel a
nonprofit- és sportszervezetek támogatására jóváhagyott 15 millió

Ft, beadott pályázatok önrészeinek összege, villamos hálózat fejlesztésre tervezett 10 millió keret, a
trófeakiállítás kialakításának költségei, az szálláshely szolgáltatók
részére új információs táblák készítésének költsége valamint a gyógyhely beruházás miatt szükségessé
váló Szőlő utca felújítás előkészítésére előirányzott keretösszeg.
A felhalmozási kiadások között
1.391 millió Ft beruházásra, 147 millió Ft pedig felújításokra került tervezésre. A beruházások között legjelentősebb tétel a gyógyhelyi
központ fejlesztése, de megvalósul
a kamerarendszer teljes rekonstrukciója és bővítése, megkezdődik
a temető felújítása, kutyafuttató
kerül kialakításra, a parkerdőben
mobil illemhely kerül elhelyezésre,
valamint új fogorvosi kezelőegység
kerül vásárlásra. Bővül az ipari csarnok fűtési rendszere, kialakításra
kerül a csapadékvíz elvezetése, növekszik a rendőrségi parkoló területe, valamint a karácsonyi díszkivilágítás kiterjesztésre került az
északi városrészre is.

A felújítások között jelentős
összeg – 30 millió Ft – került tervezésre a város útjainak és járdáinak
megújítására. A konkrét helyszínekről a képviselő-testület következő ülésén fontossági sorrendet
állít fel, mely alapján megkezdődhetnek a munkák. A kertmozi valamint az iskola épületében működő
konyha tetőszerkezete cserére kerül, teljes felújításon esik át a Tourinform alatti nyilvános illemhely,
valamint pályázati támogatásból a
Tourinform-iroda. A Fürdő Hotel
mellett játszótér, a hotelben lift
kerül kialakításra szintén pályázati
támogatásból.
Az idei tervezést a mértékletesség jellemezte, fegyelmezett gazdálkodásra van szükség az év során. Kiemelt fontosságú továbbra
is a gyógyhelyi központ kialakítása.
Az év során képződő többletbevételeket célszerű lesz tartalékba helyezni, mivel a következő években
számolni kell a megvalósuló projektek jelentős fenntartási költségeivel.
A képviselő-testület az önkormányzat intézményei vonatkozásában – Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal, Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár, a Zala-

karosi Óvoda és Bölcsőde illetve a
polgármesteri irányítás alatt dolgozó munkavállalók – is a gazdaságossági szempontokat tartotta
szem előtt, amikor úgy döntött,
hogy a bérfejlesztés mértékének
megállapítása során 2020. január
1-jétől a munkáltatók sávos bérfejlesztési keret figyelembevételével
dönthetnek az általuk vezetett
szervezetek dolgozóinak bérfejlesztéséről. A sávos javaslat a jelenlegi illetményeket veszi figyelembe. A 350.000 Ft/fő/hó illetményig
bruttó 20.000 Ft/fő/hó, a 350.001
Ft/fő/hó – 450.000 Ft/fő/hó illetményig bruttó 10.000 Ft/fő/hó az e
feletti illetménnyel rendelkezők
vonatkozásában pedig 5 ezer Ft/
hó/fő összegben javasolja meghatározni a béremelést, melytől a
munkáltató a sávokon belül eltérhet. Az összeg megállapításánál
figyelembe kell venni a 2020. január 1-i garantált bérminimum változást valamint az egyéb ágazati
jogszabályok által előírt illetmény
változást és ennek összegét a béremelés összegébe be kell számítani. A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a béremelést
munkaidő arányosan állapítják
meg.

Rendkívüli testületi ülést tartottak
A DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN
Rendkívüli ülést tartott február 6-án a
képviselő-testület. Az itt hozott legfontosabb döntésekről az alábbiakban nyújtunk
tájékoztatást.
VÉGH ANDOR JÁNOS képviselőt választotta a testület a Zalakarosi Családi-, Élmény- és
Gyógyfürdő Zrt. felügyelőbizottsági tagjának.
Ugyanakkor a testület tudomásul vette Juhász Gábor felügyelő bizottsági tag lemondását.
500 ezer forint összeghatárig bírálhat el
támogatási kérelmeket a város polgármestere,
erről is hozott döntést a testület.
A SZABADICS CSALÁD által adományozott
trófeagyűjteményből állandó kiállítás elkészítésére 15 millió forintot biztosított a céltartalék terhére a képviselő-testület. A kiállítás a
tervek szerint a strandfürdő tetőterében kapna helyet.
EGYMILLIÓ FORINTOT különítettek el a
költségvetésben kutyafuttató kialakítására,

melyet az Európa Park középső részén kijelölendő területén kíván megvalósítani az önkormányzat.
UGYANCSAK bruttó egymillió forintot különítenek el a 2020. évi költségvetésben a karácsonyi díszkivilágítás bővítésére.
A HÁZIORVOSI ÜGYELETI ellátás biztonságos működtetése érdekében az Emergency
Service Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel ügyeleti feladatok ellátására
kötött közreműködői szerződést 2020. március 1-jétől 2021.február 28-ig terjedő határozott időtartamra meghosszabbította a képviselő-testület. A feladatellátásban érintett
önkormányzatokat a polgármester tájékoztatja a szerződés módosításáról, illetve az
ellátás biztosításához szükséges költségekről.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET javaslatot tett le a
Zalakarosi Fürdő Zrt. Közgyűlése számára a
Zalakarosi Fürdő Zrt. 2020. évi üzleti tervének
módosítására. A testület kéri, hogy a fürdő

építse meg a termáltó körbejárhatóságát biztosító, régi szakaszokat összekötő térköves
sétautat a fürdő kerítése mentén a szükséges
világítással, saját beruházásként. Kérik továbbá, hogy a fürdő járuljon hozzá 5 millió forinttal a Tour de Zalakaros megrendezéséhez, azzal, hogy a polgármester, az alpolgármester, a
fürdő vezérigazgatója és a Teker Egyesület
képviselője folytassanak egyeztetéseket a
Tour de Zalakaros finanszírozásáról. A képviselő-testület javasolta továbbá, hogy a fürdő járuljon hozzá 5 millió forinttal a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit
Kft.
marketing
tevékenységének finanszírozásához, illetve,
hogy a trófeakiállítás tervezett helyszínén a
klímát építse ki.
HATÁROZAT SZÜLETETT arról, hogy a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére a 2019.
évi támogatáshoz képest 10 millió forinttal
növelt támogatás kerüljön tervezésre az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében.
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TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÁSHELY
ÜZEMELTETŐK RÉSZÉRE
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
Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett
ügyfélfogadást tart
2020. március 17-én, kedden 9.00–12.00 óra között Zalakaroson
a Városháza épületében (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.)
Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki:
• Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása/Babakötvény ügyintézés
• Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása
Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?
• Díjmentes számlavezetés
• 100% állami garancia a tőkére és a kamatra
• Kényelmi szolgáltatások (WebKincstár, MobilKincstár, TeleKincstár,
SMS értesítési szolgáltatás, Hírlevél küldés)
• Online időpontfoglalás
• Rugalmas, értékálló, rövid-, közép- és hosszú távú befektetés

Nyári leállás, városnap,
igazgatási szünet
TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Február 13-án is ülésezett a
képviselő-testület. az ülésen született döntésekről az alábbiakban tájékozódhatnak Olvasóink.

lyét azonban még keresik, hiszen a
sportcentrum területén az építkezési munkák miatt nem kerülhet
sor a sütés-főzésre.

Hozzáfogott a városnapi programok előkészítéséhez az önkormányzat. Zalakaros város napja és
az ehhez kapcsolódó események
2020. július 17. és 19. között zajlanak. Ennek keretein belül kívánják
megünnepelni Asperhofen és Zalakaros testvérvárosi együttműködésének 25. évfordulóját.

A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
bölcsődei, óvodai intézményegységében, valamint a konyhán 2020.
július 6-tól 24-ig hagyta jóvá a nyári leállás idejét a képviselő-testület.
Erre az időszakra vonatkozóan a
galamboki önkormányzattal szeretne megállapodást kötni városunk a zalakarosi gyermekek ellátására.

A közönséget Szabó „Szabca”
István, a Kaposvári MEGAROX Társulat énekesének műsora, Hevesi
Tamás előadása, valamint a Latin
Karnevál az Intermezzo Latin Club
zenekarral és Fekete Linda színésznővel szórakoztatja, lesz idén is
tűzijáték és vendéglátás, utóbbi he-

Jóváhagyták a hivatali igazgatási szünetek időpontjait is. A nyári
időszakban: 2020. július 20-tól
2020. augusztus 23-ig, a téli időszakban: 2020. december 28-tól
2021. január 3-ig szünetel az ügyfélfogadás.
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Csoóri Sándor és Zalakaros
MA LENNE KILENCVEN ÉVES A KÖLTŐ
Tisztelt Olvasóink! Az alábbi, város- és irodalomtörténeti szempontból egyaránt érdekes és figyelemre méltó írást Kiss Mihály juttatta el
szerkesztőségünkhöz. Köszönjük az értékes írást, egyúttal az alábbiakban Olvasóinkkal is megosztjuk annak tartalmát.
„Drága emlékű borzas költőpróféta. Az ő nagymúltú életében kicsi
huppanók a zalakarosi jelenlétek, de
a település történetében meghatározó jelentőségűek. Sokkal többet köszönhetünk, mint amennyit a kisváros
közvéleménye tud, ismer. Kötelességem mindannyiunk tudomására hozni, hogy a város mit köszönhet neki.
Íme a történet:
1992. őszén kedves emlékű barátommal Vashegyi Lacival
– aki a magyarok világszövetségének szervező aktivistája volt – a SZOT
szállodában (ma Freya) hosszú estéken
át beszélgettünk, hogy valami ütőset

A ZALAI
FALVAKÉRT
Kétnapos konferenciát tartott városunkban a Zalai Falvakért Egyesület. A 279 tagot
számláló szervezet az együttműködés, a tudás- és tapasztalatmegosztás érdekében
hívta össze a partnereit, akik
az egyesület legújabb projektjét is megismerhették a program során.
Az egyesület 30 éve dolgozik azért, hogy a kistelepülések, a falvak munkáját és
fennmaradását segítse. G.
Molnár Erzsébet, a szervezet
elnöke elmondta, az elmúlt
három évtizedben számtalan
olyan, a fejlődést célzó program valósult meg, amelyet az
egyesület kezdeményezett.
Az együttműködés és a
szélesebb kapcsolati háló építésének szándékával indult el
az egyesület legújabb projektje, amelyben négy külföldi
partnerrel dolgoznak együtt.
Szlovénia, Szlovákia, Székelyföld és Mezőség civil szervezetei vesznek részt a programban.
A konferencia
legfontosabb célkitűzése az
aprófalvas specifikusságokra
építő, sikeres esélyteremtő és
felzárkóztató mintaprogramok
indításának elősegítése volt.

kéne csinálni, amire fölkapják a fejüket
itthon és külföldön is. Mi a leghatékonyabb fogás? A média, a kiterjesztés!
Megszületett az ötlet. A világban
jelenlévő magyar nyelvű szerkesztők,
riporterek, újságírók részére egy világtalálkozót szervezni. Kimondani is
hihetetlen feladat! Ekkora durranás?!
És pont Zalakaroson?!
Hárman voltunk az ötlet megfogalmazásakor
– áldott emlékű Tasnádi Laci, aki
biztosított arról, hogy kedvezményes
helyszínt biztosít
– Vashegyi Laci barátom, a Magyarok Világszövetsége támogatásának
ígéretével
– magam, aki vállaltam az önkormányzat meggyőzését.
És itt jön Csoóri Sándor!
Vashegyi szervezésében egy előzetes elképzeléssel megkerestük az
ötlettel a Világszövetséget. Sándor
meghallgatott bennünket, tetszett az
ötlet. A világszövetség keretén belül
megindult a szervezés. A zalakarosi
önkormányzat – mintha megérezte
volna korszakos jelentőségét – meg-

szavazta a házigazdai támogatást. Így
jött létre 1993. nyarán a külhoni újságírók Világtalálkozója egy kicsi fürdőfaluban, Zalakaroson. A meghívottak
körének meghatározása, meghívása
a Világszövetség dolga volt.
Csodálatos napok voltak. Kárpát-medence legjobb riporterei,
író-publicistái osztották meg tapasztalataikat. És Sándor tartotta kézben
a fogcsikorgató indulatokat, emelte
föl az elcsüggedt, lehajtott homlokokat, parolát tett a legyintő kezekbe,
és sugallta, és kiizzott minden a sza-

FERTŐZÉSEK, ANTIBIOTIKUMOK

KONFERENCIA A SIKERES FELZÁRKÓZTATÁSRÓL
Szakmai rendezvényét tartotta városunkban a Zala Megyei
Szent Rafael kórház. A két napos konferencián többek között az
antibiotikumok túl gyakori használatáról is szó esett.
Az Infekciókontroll és Antibiotikum Politika XXVI. Továbbképző Konferenciáján az intézmény munkatársai mellett
országosan elismert szakemberek vettek részt. A programot
Halász Gabriella, a Szent Rafael
kórház igazgatója nyitotta meg.
Mint mondta: a modern gyógyításhoz elengedhetetlen a folyamatos képzés, illetve a szakmai
fórumok megszervezése, a tapasztalatcsere a szakemberek
között.
A szakmai fórum előadói idén
a kórházi fertőzések felmérésének,
megelőzésének és kezelésének
lehetőségeit vizsgálták. – A kór-

házi fertőzés kérdése világprobléma, európai probléma és
természetesen magyar probléma is. Ez kikerülhetetlen is,
hiszen a kórházban lévő egy
betegen invazív beavatkozásokat, intenzív terápiás eljárásokat végeznek a sebészek, s ez
a fertőzés lehetőségét is magában hordozza. Törekedni kell
rá, hogy ez minél alacsonyabb
számú legyen, sőt lehetőleg
meg se történjen - fogalmazott
Ribiczey Pál, a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház főorvosa. A kétnapos konferencia résztvevői több
mint 25 előadást hallgathattak
meg.

vából, hogy lesz magyar jövő! Szebb
magyar jövő.
A rendezvény rangjáról csak annyit:
az Országházban Antall József fogadta a világtalálkozó résztvevőit, és
nekünk, hetven-egynéhányunknak
mondta el utolsó nyilvános beszédét.
Utána már kórházba vonult. Mindezt
Sándor rendezte el, aki a rendezvény
végén tartott beszédét így kezdte: A
„Valami az elmúlt napokban Zalakaroson kifényesedett”
Sándor! Te kapcsoltad föl a fényt!
S fénylik azóta is.
Utána kedves-jó feleségével több
mint egy hetet töltött itt pihenéssel.
Nem ment szállodába. Bazsó Jánosék
szőlőhegyén pihentek. Esténként párszor összejöttünk. Nótáztunk is. Mai
napig köszönjük a Bazsó házaspárnak.
Elutazásakor Sándor így köszönt: ez
léleksimító pihenés volt.
A világtalálkozó hazai és nemzetközi visszhangja Zalakarost új dimenzióba helyezte. Ez adott lehetőséget
arra, hogy megindítsuk a várossá válás
folyamatát.
Csoóri Sándor! Mindent köszönünk.
Nagyon sokat köszönhet Néked Zalakaros! Te minden magyaré vagy, de
nékünk egy kicsivel TÖBB! Legyen áldott prófétás munkásságod!”
Kiss Mihály

ZENEISKOLAI
EREDMÉNYEK 2020
XVIII. Sistrum Zenei Versenyek (Szombathely), 2020.
január 28. Oboaverseny – Czimondor Anna EZÜST fokozat.
Felkészítő tanár: Vajda Zsuzsanna; Zongorakísérő: Simo Márta.
2020. február 18. Hegedűverseny – Kántor Aisa Biri BRONZ
fokozat. Felkészítő tanár: Kunhegyi Zsolt; Zongorakísérő: Simo
Márta. Zalaszentgróti Megyei
Fafúvós Találkozó, 2020. február 20.: Czimondor Anna – oboa
– ARANY minősítés, Molnár
Attila – szaxofon – EZÜST minősítés, Péntek Hanna – oboa
– BRONZ minősítés. Felkészítő
tanár: Vajda Zsuzsanna; Zongorakísérő: Simo Márta. Budai Emma
Sára – klarinét – EZÜST minősítés. Deutsch Réka Viktória –
szaxofon- BRONZ minősítés.
Felkészítő tanár: Novinics Kármen;
Zongorakísérő: Simo Márta.
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A családtól az iskoláig
HELYI ÉS NEMZETI HAGYOMÁNYAINK SZÍNTEREI
Nemzeti imánk, a Himnusz
születésnapján, a Magyar Kultúra
Napján városunk művészeti csoportjai adtak műsort az általános
iskolában.
A közönséget Grófné Csatos
Andrea, az intézmény vezetője köszöntötte. Ünnepi beszédében a
hagyományok őrzésének fontosságát emelte ki. Ahogyan fogalmazott: nemzeti és helyi örökségeink
őrzése a családban, a családdal
kezdődik, nagyon fontos, hogy a
gyermekek e téren milyen mintákat kapnak és adnak tovább. Mindennapi viselkedésünk, ami ugyancsak a kultúra része, szintén a
családból hozott mintákra épül,

éppen ezért lényeges, hogy az emberi kapcsolatokban, a mindennapi
élethelyzetekben a gyerekek milyen reakciókat, milyen kommunikációt látnak szüleiktől.
Értékeink, hagyományaink őrzésében ugyanakkor az intézményeknek is kiemelt szerepük van. Az
igazgatónő rámutatott: városunkban a hagyományőrzés már a
bölcsődés és óvodás korú kisgyermekek esetében is megfigyelhető,
erre tud építeni az iskola és a
könyvtár is, utóbbi szintén komoly
színtere az értékőrzésnek.
Helyi művészeti csoportjaink
pedig kultúránk ápolásában, értékeink továbbadásában kulcsszerepet játszanak, fontos, hogy gördü-

lékenyen tudjanak működni, és
lehetőségük legyen arra is, hogy
bemutatkozzanak szélesebb közönség előtt.
A kultúra napi ünnepség éppen
ehhez ad megfelelő teret, a csoportok minden alkalommal számot
adhatnak egymásnak és a város

lakóinak arról, mi mindent sajátítottak el az év során. Így történt ez
most is, remek színvonalú, hangulatos programmal emlékeztek meg
a kultúra napjáról a csoportok.
Köszönet a munkáért, a sok
próbáért, a felkészítésért mindenkinek!
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A gyermekek éve az idei
FEJLESZTÉSEKKEL, RENGETEG PROGRAMMAL VÁRJÁK A KICSIKET
Hivatalosan is útjára indult a „Gyermekek Éve 2020” program a
Zalakarosi Fürdőn, amely a legkisebbek részére nyújtott programkínálat mellett a gyermekbarát részlegek fejlesztéseit is magában foglalja. Mindezt sajtótájékoztatón jelentette be Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója, Novák Ferenc, Zalakaros város
polgármestere valamint Baloghné Fábos Éva, az óvoda vezetője.
Cziráki László jelezte: ebben az
évben 850 millió forintot fordítanak
a fürdő fejlesztésére, amely keretében sor kerül egy 44 férőhelyes
ifjúsági szálló kialakítására, rövidesen felújítják a beltéri gyermekvilágot, tavasszal pedig elindul a strandi
V. számú családi medence teljeskörű
átépítése és korszerűsítése.
Erősítik a korábbi családbarát
programkínálatot egész évben:
kreatív és sportprogramok mellett
bábszínház, gyermekkoncertek
várják az iskolai szünetek alatt a
gyermekes családokat, kiemelt akciókat, kedvezményeket nyújtanak
a családok részére, valamint csoportos kedvezményekkel várják a
diákcsoportokat, akik osztálykirándulásra érkeznek.
A vezérigazgató hozzátette,
hogy az egész éves programok,
Sokan kérdezték, vajon megdől-e a fánkevés világrekordja a
Nagykanizsán megrendezésre kerülő országos fánkfesztiválon. Azóta kiderült: a rekord bizony megdőlt, és ebben városunknak, illetve
a Zalakarosi Fürdőnek is komoly
része van, hiszen ezúttal a fürdő is
csatlakozott az országos hírnévre
szert tett rendezvényhez.
– Nagyon drukkoltunk, hiszen
mi vagyunk, voltunk a 2020. évi

akciók, kedvezmények tervezése
során is azt tartották szem előtt,
hogy Magyarország első élményfürdőjében – ahol tavaly 640 ezer

látogató fordult meg – a gyerekek,
a családosok igényeinek minél inkább megfeleljenek.
A programokat országosan ismert közszereplők bevonásával
népszerűsítik: Laky Zsuzsi Európa
szépe és családja, valamint a világ-

bajnok ökölvívó, Erdei Zsolt “Madár” családjával csatlakoznak a Zalakarosi Fürdő csapatához.
Novák Ferenc polgármester feli-

Vizes farsang
országos esemény egyik főtámogatója – árulta el Cziráki László, a
fürdő vezérigazgatója.
Február 4-én hivatalosan is útjára indították a fánkos rendezvényt
a szervezők. Sajtótájékoztatón adtak tájékoztatást a február 20-22.
között megrendezésre kerülő több
ezer látogatót vonzó fesztivál idei

dézte, hogy az idén 55 éve működő
Zalakarosi Fürdőnek a 2008-ban
indult válságból éppen a gyerekeseknek szánt fejlesztések révén sikerült kilábalnia.
Jelezte azt is, hogy a gyerekek
évének keretében nemcsak az ide
látogató turistákra gondoltak, hanem a helyben élő gyerekekre is,
amit idén az óvodai sportudvar kialakítása, valamint a játszóterek
bővítése is jelez.
Az új programnak köszönhetően
a helyi oktatási intézményekkel is
szorosabb lesz a fürdő kapcsolata: a
jelenlegi tervek szerint idén úszásoktatás indul a karosi ovisok számára.
– Volt már lehetőségünk, hogy a
„Vízipók csodapókban” a gyerekek
egy délelőttöt eltöltsenek a vízhez
szoktatás jegyében. A szülőknek köszönhetően jelenleg is járnak úszásoktatásra, azt viszont a későbbiekben szeretnénk, ha az óvoda ezt a
szerepet átvehetné, s a fürdővel közösen úszásoktatást szerveznénk, délelőtti időszakban – fogalmazott Baloghné Fábos Éva, a Zalakarosi Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetője.

terveiről és programjairól a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Házban.
A programokhoz kapcsolódóan
február 21-én, pénteken délután
az országos hírű fánkfesztivál gyer-

sekor a vezérigazgató elmondta:
mivel a fürdő az idei esztendőt a
gyermekek évének szenteli, ez egyben a nyitóprogramja is az egész
éves rendezvénysorozatnak.
A Zalakarosi Fürdő és a nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház közösen szervezte meg az
első vizes farsangot Funky Day el-

mekbarát helyszíneként a fürdő
„száraz és vizes” farsangi gyerekprogramokra látott vendégül mintegy 200 fiatalt Zalakaroson, a családoknak pedig kedvezményes
belépőt kínáltak a fánkfesztivál
hétvégéjén. A vendégek köszönté-

nevezéssel, ahol a közös futás a
Zalakarosi Futrinkák vezetésével
zajlott, valamint vízi vetélkedők,
diszkó, kreatív sarok, farsangi piknik és rengeteg játék várta az ide
érkező 200 nagykanizsai és zalakarosi diákot.
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Nehéz, de eredményes év volt
A FÜRDŐ ELMÚLT ÉVÉRŐL CZIRÁKI LÁSZLÓ VEZÉRIGAZGATÓVAL

– Milyen eredménnyel zárták
a tavalyi évet?
– A végleges számok még nem
állnak rendelkezésre, de az már
most is látható, hogy a Zalakarosi
Fürdő vendégszáma mintegy 3
százalékkal meghaladta a tervezett szintet, és ennek megfelelően a gazdasági társaság eredménye is közel 5 százalékkal nőtt.
Büszke vagyok mindkét eredményre, mert nehéz körülmények
között értük el őket.
– Milyen nehezítő körülményekre gondol?
– Csapadékos volt a nyár, ami
egy fürdőnek nagyon kedvezőtlen, és ide sorolom a gyógycentrum felújításából adódó kiesést is.
Zajlott a Fürdő Hotel felújítása és
részben a fürdő területe is építési
terület volt, ami miatt kevésbé
lehetett igénybe venni a szolgáltatásokat. Örülök, hogy mindez
nem riasztotta el a vendégeket.
Nemcsak kedvező visszajelzéseket
kaptunk, hanem a harmadik helyet is sikerült megszereznünk az
„Év Fürdője” közönségszavazáson.
– Tavaly ráadásul kiemelkedő
szakmai elismeréseket is kapott
a fürdő.
– Igen, a Magyar Fürdőszövetség Innovációs nagydíját nyertük
el a szolgáltatások kategóriában.
A legnagyobb szakmai elismerést
a Magyar Fürdőszövetség, valamint az Európai Fürdőszövetség
öt csillagos minősítései jelentik,
amivel a Zalakarosi Fürdő belépett az európai termálturizmus
elitjébe.
– Megdolgoztak a sikerért,
hiszen jelentős összegből komoly fejlesztések zajlottak tavaly
a fürdőben.
– A gyógycentrum és gyógykert rekonstrukciója közel 1 milliárd forintba került, a Fürdő Hotel
felújítását 200 millió forintból
végeztük, míg a nemrég elkészült
új szaunavilág kialakítására 440
millió forintot fordítottunk.
– Idén folytatódnak a fejlesztések?
– Természetesen. A fürdő északi részén lévő épület emeletén

jük el. A beléptető rendszer modernizálását is tervezzük, ami
egyfelől a szoftverek cseréjét,
másrészt új beléptető kapuk kialakítását jelenti, valamint lehe-

45 éves. Készülnek valamilyen
különleges programmal?
– Nem titkolt célunk annak elérése, hogy a zalakarosi fürdő legyen az ország első számú családba-

tőséget teremt majd a készpénzmentes fizetésre is. A strand
medencéinek karbantartására és
felújítására is jelentős összeget
szánunk.
– A 2020-as évben jubileumot
ünnepelnek, a Zalakarosi Fürdő
55 évvel ezelőtt nyitotta meg
kapuit, a fedett fürdő is idén lesz

rát-gyermekbarát fürdője. Mindkét
évforduló ősszel esedékes, az idei
év, a „Gyermekek Éve” lesz , ami a
fejlesztésekben, felújításokban,
programkínálatban és a kedvezményekben is megmutatkozik majd a
fürdőn, és külön a Zalakarosi lakosoknak szóló programokkal és kedvezményekkel is várunk mindenkit.

FOTÓ: GERGELY SZILÁRD

2019-ben a látogatottság- és az eredményesség szempontjából is
felülmúlta az előzetes várakozásokat a Zalakarosi Fürdő, s a látogatók elismerése mellett jelentős szakmai díjakat is elnyert a létesítmény. Cziráki Lászlóval, a fürdő vezérigazgatójával beszélgettünk.

egy ifjúsági szállót alakítunk ki,
több mint 40 férőhellyel és tanári
szobákkal. Szeretnénk, ha Zalakaros még kedveltebb, még kiemeltebb célpont lenne, az osztálykirándulások szervezésekor. A
stranddal közvetlen kapcsolatban
álló közel egyhektáros területen
autós kemping kialakítását kezd-
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Mostantól játékos pincetúrákon is felfedezhetjük a zalai és
muravidéki pincészetek kínálatát, a térség kapcsolható attrakcióit, de akár állatbarát helyek és
szállások keresésében is segít az
az innovatív webalkalmazás, ami
a zalai szőlőhegyen debütált az
idegenvezetők világnapján. A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
által megvalósított Pincenavigátoron keresztül QR-kóddal ellátott pincekártyát is igényelhetünk, ami egyedi kedvezményeket
is kínál a felhasználóknak.
A Pincenavigátort a közelmúltban a garabonci Kránicz Borházban
Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
mutatta be. Az egyedi fejlesztésű,
geolokáción alapuló webalkalmazás segítségével a látogató akár
önállóan is bejárhatja az egyes borturisztikai állomásokat Zala megyében és a szlovéniai Muravidéken. A
felhasználókat okostérkép, digitalizált, élményalapú túraútvonalak és
valós idejű információk segítik a
barangolásban.
Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország együttműködési program keretében indított, a Zalai Borút Egyesület mint vezető partner
és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. mint projektpartner részvételével zajló Szőlőhegyi Piknik-projekt célja, hogy Zala megyében és a
szlovéniai Dobronak környékén élményláncot alakítsanak ki, illetve
játékos, interaktív módon mutassák
be az egyes borászatokat, attrakciókat. Az alkalmazás bemutatóján
részt vett Gál Zsombor, a Magyar
Turisztikai Ügynökség bormarketingért felelős szakmai vezetője, Fekete Tamás, a Balaton Turizmus Szövetség alelnöke, Novák Ferenc,
Zalakaros polgármestere, Martincsevics István, a Zalai Borút Egyesület elnöke, a dobronaki projektpartnerek, valamint zalai borászok.
A Pincenavigátor a magyar mellett további három nyelven: angolul, németül és szlovénül szintén
elérhető, valamint úgynevezett
e-kártyarendszer formájában értékesítési funkciókat is tartalmaz, ami
lehetővé teszi egyebek mellett közös akciók és mérhető eredményt
adó kampányok lebonyolítását, hűségprogramok kialakítását.
A webalkalmazásban az egyes
pincészeteket egy-egy archoz társítva, személyes történetek alapján,
közvetlenebb módon mutatja be
az oldal. A felhasználók a regisztrálás után egy QR-kóddal ellátott
(letölthető) virtuális pincekártyát

2020. február 27.

Indul a Pincenavigátor
ÉLMÉNYEK ÉS BOROK FELFEDEZÉSÉBEN IS SEGÍT
igényelhetnek, amellyel a weboldalon szereplő különböző szolgáltatóknál kedvezményeket vehetnek
igénybe. A felhasználó az adott elfogadóhelyet kedvencként jelölheti
meg, illetve értékelheti is egy 1-5-ig
tartó skálán. Valós időben kaphat

információt az egyes szolgáltatók
nyitva tartásáról, de egyetlen kattintással azonnal fel is veheti a
kapcsolatot a szolgáltatóval, illetve
a közösségimédia-felületeken is
ajánlást tehet minden regisztrált
felhasználó.

Az alkalmazás további sajátossága, hogy az oldal tartalma kategóriák alapján szűrhető (például
borfajták, állatbarát helyek, szálláshelyek stb.) a digitalizált okostérképen vagy a láblécben található
top-kategóriák menüpont alatt.

A Pincenavigátor elérhetősége:
https://www.pincenavigator.hu/
További információ:
Kovács Szabolcs ügyvezető
Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft.
Tel.: + 36 30 226 5177
E-mail:
kovacs.szabolcs@zalakaros.hu
Honlap: www.zalakaros.hu

KAROS KUPA
Kiegyensúlyozott, sportszerű játékokkal zajlott a
közelmúltban a Karos Kupa
foci rendezvény.
Nyolc csapat vett részt a
küzdelmekben, az első helyen a Kicsi Rigók csapata
végzett, második a Mákos
Guba, harmadik a Galambok
csapata lett. eredményeit:
Gólkirály: Földes Gábor. Legjobb kapus: Kovács Roland.
Legjobb mezőny játékos:
Nyári Tibor.

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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Sportélet, eredmények, tervek
BESZÁMOLÓ A VÁROS SPORTJÁRÓL
Felülvizsgálta a zalakarosi sport helyzetét és a város sport koncepcióját a képviselő-testület. A napirend tárgyalására beterjesztett írásos anyag kiemeli: a sport civil világa jelentős értéke a városnak,
aminek szolgáltatóbb jellegűvé, hatékonyabbá, önfenntartóbb képességűvé tétele az önkormányzat sportpolitikájának és finanszírozási
politikájának egyik fontos feladata. A sportéletet támogató alapítvány célkitűzése továbbra is a gyermek-és ifjúsági sport, a versenysport, az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése.
Az alapítvány támogatásában
az alábbi szakosztályok működnek:
LABDARÚGÁS
Az utánpótlásképzés keretében
6-15 éves gyerekekkel foglalkoznak,
55 gyermek vesz részt a Bozsik utánpótlás nevelésben. A hatékony szakmai munka eredményeként kiváló
eredményeket érnek el a Bozsik-program keretén belül, de az Országos
Diákolimpián is az elmúlt évben először szerepelt Zalakarosi csapat. A
színvonalas képzés eredményeként
több játékosuk játszik NB I. és NB II.
csapatoknál. A kiadásaikat TAO- és
önkormányzati támogatásból fedezik.
A mérkőzéseik lejátszására Nagykanizsán kerül sor, így az utazási költségek növekedésével kell számolni.
KOSÁRLABDA
A Zalakarosi TAO-programban
15 fő játékos vesz részt. Mérkőzéseik nagy részét vidéken játsszák (Sopron, Szombathely, Nagykanizsa).
A tehetségesebb játékosoknak
edzési és versenyzési lehetőséget
biztosítanak a Kanizsai Diákkosárlabda Klubban. Országos Bajnoki
mérkőzéseken felül felkészülési
mérkőzéseken, tornákon vesznek
részt, ezzel további játéklehetőséget biztosítanak a gyerekek számára. Működésüket az 2019-2010
évadban nem tudják TAO-támogatásból finanszírozni.
FELNŐTT LABDARÚGÁS
Felnőtt labdarúgóink a megyei
III. osztályban versenyeznek.
A játékosok többségében Zalakaros és térségéből tevődnek ös�sze. Évente a bajnokság középmezőnyében
végeznek.
A
Bozsik-programból nagyon kevés
utánpótlás korú játékos illeszkedik
be a zalakarosi felnőtt csapatba, a
szakosztály játékos állománya
nagyrészt középkorú játékos. Működésük megemelkedett a galamboki pálya bérleti díjával, melyet a
gyógyhelyi építkezés miatt átmenetileg vesznek igénybe.

MEGMENTÉSRE VÁRÓ
SPORTÁGAK
A Zalakaros és Térsége Sportegyesület korábbi szakosztályai közül a lovas szakosztály teljesen befejezte működését, a tenisz
szakosztály tagjai, az utánpótlás
nevelés megszűnése után csak
hobby teniszt játszanak, versenyeken nem vesznek részt.
A sakk (megyei I.), asztalitenisz
(megyei I.), teke (NB II.) szakosztályokban résztvevő versenyzők elsősorban felnőttek, a térségből tevődnek össze, egyre kevesebb
létszámú az igazolt zalakarosi sportoló vesz részt a bajnokságokban.
A sakk szakosztályban 2017-ben
indították el az utánpótlás képzést.
Az asztalitenisz szakosztályban
2018. október 1-től kezdjük el az
alapfokú képzést a gyermekek részére. Az egyesületben 40 fő sportol.
A képzések elindításával remélik, hogy a szakosztályok idővel
nem szűnnek meg, illetve egyre
több zalakarosi sportoló vesz részt
edzéseken, versenyeken.
KAROS SPRINT ÚSZÓ KLUB
Továbbra is fontos szerepet tölt
be Zalakaros sportéletében 77 fős
taglétszámával.
Az úszásoktatása és magasabb
szintre juttatása egyben sportolási
lehetőség biztosítása, de fontos,
hogy a vízbiztonság megszerzése
számtalan vízi élményt nyújthat
felnőtt korban is.
A klub tevékenysége hosszú
évek óta kiegyensúlyozott, több
sport és szabadidősport rendezvényével szervezésével érik el ezt.
SENSEI NÉMETH BUDO
AKADÉMIA SE
A sportegyesületben kiemelt
szakmai munka folyik, a sportág
népszerű a gyermekek és felnőttek
körében, tagjainak száma 50 fő,
évente több színvonalas versenyt
rendeznek, illetve vesznek részt
más versenyeken.

ZALAKAROS GRÁNIT
GYÓGYFÜRDŐ SE
A sportegyesületben érdemi tevékenység nem folyik, megszüntetése indokolt lenne.
ZALAKAROSI FUTRINKÁK
Nem bejegyzett civil szervezet, de
Zalakaros és térségében összefogja a
sportolni vágyókat, nemzetközi és
országos sporteseményeken vesznek
részt, valamint a zalakarosi sportrendezvények lebonyolításában is segítséget adnak. Önkormányzati támogatást nem igényelnek.
A BESZÁMOLÓ szól arról is,
hogy a színvonalas sportrendezvények száma folyamatos emelkedést mutat városunkban.
A sakk fesztivál az ország legszínvonalasabb versenyévé nőtte ki
magát, Európából és más földrészekről is érkeznek résztvevők. Kerékpáros rendezvényünk, a Tour de
Zalakaros az ország egyik legnépszerűbb versenye lett. Sikeres volt
az II. Zalakaros – Kis-Balaton futóverseny, melyet több 400 sportoló
látogatott meg. A Szent Orbán
gyalogtúrán is rekord született 230
fő részvételével.Több, népes Kosárlabda Kupa került megrendezésre.

Az évente megjelenő rendezvénynaptárban 40-50 sportrendezvényt
kínál Zalakaros a település és a térség lakosság részére, amely többsége az idegenforgalom számára is
nyitott. Ezek a programok alapvetően a kerékpár és gyalogtúrákra, a
természetben történő mozgásra és
a közös családi kikapcsolódásra, baráti társaságokra épülnek, és minden korosztályt megszólítanak.
Továbbra is népszerű a 10 + 1
„Sportolj és nyerj!!!” akció, a gyerekeken kívül egyre több család teljesíti a programot.
A Sportcentrum pályái és létesítményei az elmúlt években biztosították az adott sportágak szabadidő és a versenysport végzéséhez
szükséges feltételeket. Az elmúlt év
végén a labdarúgó pálya, az atlétikai pálya, a kis füves foci pálya és
egy teniszpálya építkezés miatt
megszüntetésre került. A későbbiek
folyamán a jelenlegi helyén marad a
„B” épület előtt lévő aszfaltos kézilabdapálya, melyen téli használatra
a jégpálya kerülne kiépítésre. A
fennmaradó három teniszpálya a
rendezvénytér része lesz. Az új
sportközpontot a Behiákpusztától
délre fekvő ingatlanon alakítják ki.
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