1

2019. november 21. Zalakaros város lapja

Z
A
L
A

XXIV. évfolyam 11. szám

2019. november 21.

Ünnepélyes alakuló ülés
MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Ünnepélyes alakuló ülését tartotta október 24-én Zalakaros
város újonnan választott képviselő-testülete.

illetve távollétében ellátja a polgármester helyettesítését.
Megalakultak a testület munkáját segítő bizottságok is, és megvá-

Novák Ferenc polgármester. Czimondor
Nándor, Kötő Attila,
Stégli János, Vlasicsné
Dörgönye Márta, Magyarné Kovács Judit és
Végh Andor képviselők
letették esküjüket Rédics László,a Helyi Választási Bizottság elnöke
előtt és átvették megbízólevelüket az alakuló
ülésen.
Az ülésen titkos szavazással a képviselők
Czimondor Nándort választották meg alpolgármesternek. Az alpolgármester a város
turisztikai ügyeiért felel,

Új helyre költözött és meg is
szépült a városunkat és térségét egyaránt kiszolgáló fogorvosi rendelő. A helyiségeket
november 12-én adták át ünnepélyes keretek között.
Az átadáson Novák Ferenc
polgármester elmondta: a rendelő Jegenye sorra telepítéséről korábban döntött a képviselő-testület. A korábbi helyről költözést a
régi rendelő állapota indokolta,
illetve az a törekvés, hogy a város
az egészségügyi szolgáltatásait
egy helyre tömörítse.
A fogorvosi rendelőt a mentőállomás helyiségeinek egy részéből alakították ki. A polgármester
az
átadáson
is
megköszönte a mentőállomás segítőkészségét, támogatását és türelmét. Elmondta: a rendelő megújítására ötmillió forintot fordított
a város, így korszerű körülmények

lasztották ezek képviselői és külsős
tagjait. A gazdasági bizottság elnöke Magyarné Kovács Judit lett, tagjai Kötő Attila, Végh Andor képvi-

selők, külsős bizottsági tag dr. Virág
Zsolt. A humánpolitikai és ügyrendi
bizottság elnöke Vlasicsné Dörgönye Márta, tagjai Stégli János és
Végh Andor képviselők, külsős bizottsági
tag Sinkovics Norbert.
Az ülésen Novák
Ferenc polgármester
ismertette ciklusprogramját, meghatározták
a képviselői, polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíjakat.
A
polgármester
programját ismertetve
kiemelte: a város turisztikai szerepkörének
erősítése mellett minden eddiginél kiemeltebb figyelmet szeretne
fordítania
a
lakosság mindennapi
igényeire, komfortérzetének javítására.

Új helyen, megújítva
ÁTADTÁK AZ ÚJ FOGORVOSI RENDELŐT
között tudja fogadni a pácienseket a körzet új fogorvosa, dr. Puskár Kitti.
Ruzsics Ferenc, a Zala megyei
közgyűlés alelnöke arról szólt, hogy
minden, az egészségügy terén tett
előrelépés nagy jelentőséggel bír
egy-egy település életében, Zalakaros pedig élen jár abban, hogy
nemcsak a város, de a térségben
élők számára is megfelelő ellátási
körülményeket kínáljon.
Az átadási ünnepségen a Móra-iskola diákjai verssel lepték
meg a résztvevőket, a zalakarosi
költő, Nagy János Fogorvos című
versét előadva.
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TÁJÉKOZTATÓ EGYÉB SZÁLLÁSHELYET ÜZEMELTETŐK RÉSZÉRE
TISZTELT SZÁLLÁSADÓK!
Közeledik november 30-a, mely dátumra vonatkozóan a 239/2009. (X.20) Kormányrendelet nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Önök számára. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani az alábbiakban:
TENNIVALÓK LÉPÉSENKÉNT
1. Minden egyes szálláshelynek át kell tekintenie a Kormányrendelet 1. számú mellékeltében található megváltozott bejelentési és
üzemeltetési követelményeket és szükség szerint gondoskodnia kell a szálláshelye ennek való megfeleltetéséről.
Egyéb szálláshelyre vonatkozóan a követelmények a következők:
„6. Egyéb szálláshely
6/A. Bejelentési követelmény
1. A szoba nagysága:
a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,
2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, - kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniai
hulladék-tárolóval.
3. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel
(edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal.
6/B. Üzemeltetési követelmény
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
3. Takarítás:
a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító.
5. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
6. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar,
angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetési engedély-számát.
7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.”
Ezt követően 2019. november 30. napjáig a szálláshely üzemeltetője a megfelelőségről nyilatkozatot köteles benyújtani a jegyzőhöz. A nyilatkozat letölthető a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/ honlapról vagy átvehető a hivatal adóügyi csoportjánál illetve a
Tourinform irodában.
2. Minden egyes szálláshelynek gondoskodnia kell szálláshelykezelő szoftver beszerzéséről és azt ezt igazoló dokumentumot szintén
be kell nyújtani a jegyzőnek 2019. november 30. napjáig. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenes szálláshelykezelő szoftvert biztosít a
maximum 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshely számára, mely „Az én vendégszobám” nevű alkalmazás. A szoftver beszerzéséről
szóló igazolás az https://igazolas.azenvendegszobam.hu/ oldalról nyomtatható ki egy rövid regisztráció elvégzése után. A regisztráció során a
szálláshely adatait kell megadni a működési engedélyben szereplő adatokkal megegyezően, majd az igazolást ki kell nyomtatni.
AZ IGAZOLÁS NYOMTATÁSÁBAN SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK A TOURINFORM IRODA MUNKATÁRSAI, KÉREM KERESSÉK ŐKET BIZALOMMAL!
3. Valamennyi egyéb szálláshelynek el kell végezni 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, kérem 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!
Kérem a fentiek határidőre történő megvalósításában szíves együttműködésüket! 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.
Zalakaros, 2019. november 13.
							
Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző
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Egymilliárd forintos támogatással
INDULHAT A GYÓGYHELY-FEJLESZTÉS, KÖLTÖZIK A SPORTPÁLYA
Elfogadta a kormány városunk többlettámogatási igényét a Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése témában benyújtott pályázatára. A közelmúltban megjelent Kormányhatározat így 1 milliárd
forintos támogatást biztosít a projekt megvalósításához, míg ha az
összes opcionális elemet megvalósítja az önkormányzat, akkor mintegy 1,7 milliárd forintos fejlesztés jöhet létre. A fejlesztés a város központi területeit érinti, elsősorban a sportpálya és környéke területén
történnek változások a közeljövőben. A pálya a város központjából
átköltözik a behiáki területre. A labdarúgó szakosztály idén novemberben játszotta ilyen értelemben, ezen a pályán az utolsó mérkőzését.
– Látnunk kell, hogy folyamatosan változnak a különböző tevékenységek színhelyei, máshová
helyeződnek a súlypontok a település életében – jelezte Novák Ferenc polgármester. – Ennek szép
példája a karosi templomhelyszínek változása, hiszen a hangsúly
itt is áthelyeződött a Szent Anna
templomról az Isteni Irgalmasság
templomára. Hasonló a helyzet a
labdarúgó pályát érintően is.
Most itt is egy újabb állomáshoz,
helyszínváltozáshoz érkeztünk.
A polgármester elmondta: a

Novák Ferenc rámutatott: addig
is, amíg Behiákpusztán megvalósul
az új pálya kialakítása, az önkormányzat a karosi labdarúgó csapat
működésének feltételeit biztosítja,
és már korábban döntést hozott
arról, hogy amennyiben szükségessé válik, akkor támogatja más településen a pályabérlést. Most ez
történik, a csapatnak a szomszédos
Galambokon bérelnek a hátralévő
két fordulóra pályát.
Szintén testületi állásfoglalás
volt, hogy a pálya megépítésére a
2020. évi költségvetésben kell fe-

gyógyhelyi fejlesztés sorsa eldőlt,
városunk számára rendkívül pozitív
módon. Ennek egyik következménye a Sportcentrumban lévő labdarúgó pálya megszűnése.
– A terület helyén egy új városközpont alakul ki, sok-sok
attrakcióval. Ennek a területnek
már korábban más funkciót szántak, ezért is készültek el már
2008-ban a sportlétesítmények,
így például a focipálya új helyszínének a tervei Behiákpusztán, a
lovaspálya helyén. A magam részéről örülök, hogy a pálya költözése egy Zalakaros számára pozitív, előremutató beruházás része
lesz. Az új városközpont új lehetőségeket, új helyszíneket, új
attrakciókat ad Zalakarosnak, úgy
gondolom, ebből mindannyian
csak profitálni fogunk.

dezetet biztosítani, amennyiben
eldől, hogy MLSZ útján vagy más
módon szeretnék megvalósítani
azt.
– A képviselő-testület
a
198/2018. (VIII. 16.) számú határozatában már foglalkozott az MLSZ
pályázat lehetőségével, de akkor
az előírt feltételeket nem tudta
biztosítani, és mivel a pályázati

kiírást sem tartotta teljes körűnek a szükséges kiszolgáló létesítmények szempontjából, nem is
kívánt indulni rajta. A pálya költségei – amennyiben az MLSZ
programhoz csatlakozunk – bőven
százmilló forint felett vannak,
amelynek nagyobb részét a cégek
társasági adójából lehet előterem-

teni, kisebbik hányadát pedig nekünk kell állni. Az újonnan megalakult testület feladata és
kötelessége, hogy mérlegelje a
megoldás lehetőségeit, felállítva
a pénzügyi lehetőségek függvényében a prioritásokat a település
előtt álló feladatok megoldásában – hangsúlyozta Novák Ferenc.

ÚJ GYÓGYHELYI VÁROSKÖZPONT ÉS ÚJ MULTIFUNKCIONÁLIS GYÓGYHELYI FOGADÓÉPÜLET
A pályázati projekt keretében a jelenlegi sportpálya helyén megépülő új gyógyhelyi városközpont és új multifunkcionális gyógyhelyi
fogadóépület a minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek tárházát
bővíti. Az új tér mint szabadtéri rendezvénytér koncertek és egyéb
rendezvények nagy létszámú közönségét képes befogadni, azon kívül
zöldfelületi funkciókkal is rendelkezik. A térrendezés 3 egységből alakul ki. A Termál utca szintjén egy alsó térről tereplépcsők és akadálymentes rámpa vezetnek a központi térre. A Termál út felől egy impozáns szökőkút adja meg a településközpont és a fürdőváros jellegét. A
terület délnyugati oldalán a látogató épület környezetében burkolt,
de zöldszigetekkel tagolt közösségi tér létesül.
A „Zalacarte” új fogadóépület helyet ad kulturális, művészeti programoknak, továbbá a településen igénybe vehető garantált programok kiindulási és/vagy érkezési pontjaként funkcionál. A központban
fogadóteret, játszósarkot, kávézót, információs pultot, egy 200 fős
rendezvénytermet, tálalókonyhát, ruhatárat, raktárt, valamint vizesblokkokat alakítanak ki.
A jelenlegi Sportcentrum kiszolgáló (öltöző) „B” épülete átalakul,
melynek a legalsó szintjén a színpadi kellékraktár, nyilvános WC blokk,
a fellépők számára öltöző és vizesblokk, az emeleten szintén a fellépők kiszolgáló helyiségei kapnak helyet. Az épület előtt fedett színpad
épül. A színpad előtti sáv a nagyrendezvények nézőtereként szolgál
majd mely kb. 3000 fő befogadására alkalmas. A téren 2 db ikerborház
épül, valamint további 12 db borház későbbi megépítéséhez szükséges
közművezeték készül el. A rendezvénytér délkeleti oldalán parkolót, a
Termál úton pedig a rendezvénytérről leérkezve egy új gyalogos átkelőt alakítanak ki. A meglévő sportpálya területének parkosítása és a
keleti oldalon vezető sétaút biztosítja az Arborétummal való funkcionális és esztétikai kapcsolódást.
Az Arborétum új sétányokkal és számos új élményelemmel bővül.
A park északi területe két új sétánnyal megnyílik a Park utca felé, ezen
a részen napozópark, Kneipp-taposó, vagyis mezítlábas ösvény, valamint egy új híd nyújtotta lehetőségeket vehetik igénybe az ide látogatók. A sétány napelemes, ledes megvilágítást kap. A Kertmozi világítástechnikája szintén megújul. A parkban lévő játszótér új hintákkal
bővül, amit a szülők is használhatnak. A jelenlegi focipálya helyén egy
aktív fitness park, valamint egy 400 m-es 1,2 m szélességű rekortán
futópálya biztosít sportolási lehetőséget az aktív kikapcsolódásra vágyók számára. A fittness park és játszótér mellé ivókút is kerül. A
közbiztonság érdekében térfigyelő rendszer kerül kiépítésre. A fejlesztési területen az Arborétumtól a Dísz térig egy összefüggő sétány
vezet majd végig, egységes utcabútorokkal, növényzettel.
A Dísz tér az egységes zalakarosi arculatot megjelenítő utcabútorokkal, rózsalugassal, információs táblákkal bővül. A Tourinform-iroda és a
kerékpár centrum mellett új elektromos kerékpár töltő állomás kap
helyet. A projekt megvalósításához kapcsolódóan Zalakaros Város Önkormányzata a Kormány 1633/2019 (XI. 8.) kormány határozata értelmében 350 millió forint kiegészítő támogatást kapott, amellyel a beruházáshoz szükséges forrás rendelkezésre áll. A munkálatok 2019. 11.14.-én
megkezdődnek, és előreláthatóan 2020.12.11-én fejeződnek be.
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A Lámpás ’92 Alapítvány
patronáltjai Zalakaroson
RENGETEG ÉLMÉNNYEL GAZDAGODTAK
A nyár folyamán beszámoltunk róla, hogy Zalakaros új étele, a
bike food Bezerics Dániel, a Paletta Bisztrók tulajdonosa jóvoltából
zalakarosi védjeggyel úgy kerül forgalomba a bisztrókban, hogy annak minden eladott darabja a fogyatékkal élő embertársainkat segítő
Lámpás ’92 Alapítványt támogatja.
Ehhez az akkori, budapesti sajtótájékoztatón Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetője átadta a „bike food
védjegyet”, egyúttal meghívta az
alapítvány által támogatottakat
egy zalakarosi kirándulásra.
A közelmúltban a meghívásnak
eleget téve ellátogattak városunkba az alapítvány patronáltjai. A lelkes, jó kedvű csapat két napot
tölthetett el városunkban. Az érkezőket Novák Ferenc polgármester,
a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit

Kft. nevében Kovács Szabolcs, a
Zalakarosi Fürdő részéről Cziráki
László vezérigazgató fogadta nagy
örömmel és szeretettel. A vendégek Ledneczky Mária tulajdonos

jóvoltából az Aquatherm hotelben
szálltak meg.
A házigazdák aktív élménynapot
szerveztek a csapatnak: jártak a termáltónál is ki is próbálták a tó melletti attrakciókat, megtekintették a
kilátót, kipróbálták a bálalabirintust,
látogatásuk második napján pedig a
fürdő vendégszeretetét élvezhették.
A kis csapat sok-sok élménnyel
távozott városunkból. Akik támogatni szeretnék őket, nemcsak az
alapítványon keresztül vagy a bike
food ételek megvásárlásával tehe-

tik ezt: a Tourinform-irodában saját
kezűleg készített Aqua Flow - Zalakaros ékszerek megvásárlásával is
támogathatjuk fogyatékkal élő társainkat, az őket segítő alapítványt.

A Szociális Munka Napján
KÖSZÖNTÖTTÉK A SZOCIÁLIS
SZFÉRÁBAN DOLGOZÓKAT
A Szociális Munka Napján köszöntötte a szociális feladatok ellátásában dolgozókat Novák Ferenc polgármester. A Civil Házban
rendezett ünnepségen ajándékkal, vendéglátással kedveskedtek a
dolgozóknak, a Móra-iskolások verssel, zenével köszöntötték
őket.
Novák Ferenc polgármester elmondta: egyre több az idős, rászoruló ember, így, bár az e szférában
dolgozók munkája kevésbé látványos, annál nagyobb szükség van
rá. Az ellátottak köre nagy, hiszen a
szolgáltatás ellátási területe Balatonmagyaród, Pat, Zalaújlak, Csapi,
Zalakaros, Zalamerenye, Garabonc,
Nagyrada, Zalaszabar, Orosztony,
Kerecseny, Kilimán, Gelse, Gelsesziget, Kisrécse, Zalasárszeg, Galambok, Sand, Zalakomár településekre
terjed ki. Közel ötven új igénybe
vevőt regisztráltak, és bár ezzel
párhuzamosan szűntek is meg
igénybe vételek, összesen 92 ellátott él a területen, akik személyi

A hősök emléke előtt tisztelegtek
Halottak napján koszorúzással
tisztelgett a világháborús hősök
emlékműve előtt Czimondor Nándor alpolgármester és Sinkovics
Norbert, a Zalakarosi Közösségi
Ház és Könyvtár igazgatója. A
Szent Anna templom mellett, a
Hősök terén álló alkotást 1992-ben
állíttatta fel az önkormányzat. A
márványból készült mementó Béres János alkotása, a Zalakarosról
háborúba vonult és elesett katonák nevét emléktábla őrzi.

gondozást igényelnek. A polgármester úgy fogalmazott: az elhivatott, lelkiismeretes munkatársak
nélkülözhetetlenek e területen, elismerés, köszönet illeti tevékenységüket, odaadásukat.

KEDVES VENDÉGEINK!
TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2019. november 14ével a „Zalakaros gyógyhely
komplex turisztikai fejlesztése”
című GINOP-7.1.9-17-2017-00004
azonosító számú projekt keretében megkezdődnek a kivitelezési munkák a Zalakaros 311/1
hrsz-ú (Sportcentrum) ingatlan
területén.
A kivitelezés várható befejezése: 2020. december 31.
Különös tekintettel a Szőlő
utca lakóira, a kivitelezési munkák során felmerülő kellemetlenségekért elnézésüket és szíves türelmüket kérjük, bízva
abba, hogy a beruházás eredményeképpen magasabb színvonalon tudjuk ellátni lakosainkat és vendégeinket.
Köszönettel:
Novák Ferenc
polgármester
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Hogy el tudjuk fogadni egymást
A SZIVÁRVÁNY- ÉS A MÓRA-ISKOLA ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMJA
Sérült gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozik a Szivárvány Óvoda,
Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Szakiskola
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI)
Az intézmény munkatársa, Szigetvári Anikó olyan programot fejlesztett ki, mely a sérült és „ép” emberek közötti kapcsolatot, a sérült
embertársaink elfogadását erősíti. Az érzékenyítő program Anikó
mesterprogramja, s a programba az idei esztendőben a Móra-iskola
is bekapcsolódott.
– Iskolánkban működik egy
szülőklub; ezeken a találkozókon
a fogyatékkal élő gyermekek szülei rendre megfogalmazták, hogy
embertársaink részéről furcsa reakciókkal találkoznak gyermekeiket illetően. A szánalom, az érzéketlenség, az elutasítás egyaránt
felmerül
a
gyerekek fogadtatása során. Úgy éreztem, valamit
tennünk kell,
hogy ez a
hozzáállás
változzon. Ennek nyomán
született meg
ez a program.
Tudom, hogy
ez egy apró
kis csíra, de
hiszek abban,
hogy ebből el
tud indulni
egy egészséges, természetes közeledés
sérült
embertársaink felé – mondta el az előzményekről Szigetvári Anikó.
Mint megtudtuk: a program
gondolatának megszületését a városi és városkörnyéki iskolákban
végzett igényfelmérés követte.
melyből hamar kiderült, hogy az
intézmények fogékonyak a programban való részvételre.
– Évente három érzékenyítő
programot szervezünk, úgy gondolom, ezt tudják jól kezelni gyermekeink is. Az ő kis életüket
ugyanis alaposan „felforgatja”,
hogy más iskolából érkező gyermekek jönnek hozzánk, egyszerre
húszan, vagy még többen.
Az érzékenyítés három állomásból áll – tudtuk meg a részleteket
Anikótól. A program egyik része
egy kiállítás, melyet a részt vevő
iskolában rendeznek. A kiállítás a
Szivárvány-iskola mindennapjait
bemutató fotókból áll, a fotók közléséhez természetesen az érintett

gyermekek szülei hozzájárultak és
járulnak. A kiállítás megnyitóján a
Szivárvány-iskola egy diákja verset
is szaval, itt találkozhatnak először
az „ép” gyermekek sérült kis társsal, a fotókon keresztül pedig láthatják az iskola életét. A program
második eleme egy általános séta,
illetve találkozó. A résztvevő iskolák diákjai
ekkor
sérült társaikkal városi sétára indulnak,
vagy
közös
kézműves
foglalkozáson
vesznek részt.
– A sétát
azért tartom
nagyon fontosnak, mert
ennek során a
gyerekek
szembesülhetnek azokkal a problém á k k a l ,
melyek egy
fogyatékkal
élőt nap mint nap kihívás elé állíthatnak: hogyan tudnak közlekedni kerekes székkel a járdán, a
zebrán; hogyan fogadják őket az
utcán járó-kelő emberek; aki nem
hall, vagy nem lát, miként tud
részt venni a mindennapokban. Ez
nagyon nagy tapasztalás az ép
gyermekeknek, látom, hogy alaposan elgondolkodtatja őket,
hogy a másik helyzete mennyivel
nehezebb, és azon is elgondolkodnak, hogyan tudnának ők segíteni a jövőben is ilyen helyzetben lévő embereknek. A program
harmadik eleme, amikor a nem
sérült gyermekek maguk is megtapasztalhatják kicsit, milyen is
lehet fogyatékkal élni. Eszközöket
viszek az iskolába, kerekesszéket
például, amit kipróbálhatnak.
Megtapasztalhatják, milyen lehet
gyengén látónak vagy siketnek
lenni. Ezáltal még közelebb kerülhetnek a fogyatékkal élőkhöz,

sokkal empatikusabbá válhatnak
problémáik iránt.
A pedagógus úgy látja: rendkívül pozitív a fogadtatás mind a
fogyatékkal élő, mind a nem sérült
gyermekek részéről a program és
annak elemei iránt. A Szivárvány-iskolások – mint mondja – jóval nyitottabbá váltak ennek köszönhetően, és a nem sérült gyermekek is a
kezdeti elfogódottság után hihetetlen érzékenységgel és segítőkészséggel állnak kis társaik mellé.
Anikó szeretné, ha az érzékenyítő programot mind több, fogyatékos gyermekekkel foglalkozó intézménybe elvihetné, ehhez példát
mutattak a nagykanizsai és városkörnyéki iskolák.
Hogy a Móra-iskolások milyen
tapasztalatokat szereztek a fogyatékkal élő embertársaikkal való találkozásuk során, arról ők maguk
összefoglalták és lapunkhoz is eljuttatták véleményüket. Kis-Berkes
Beatrix, Horváth Sára és Strobl
Anna 7. osztályos tanulók írását
olvashatják az alábbiakban:
„November 12-én a 6. és 7. osztályos tanulók ellátogathattak a
nagykanizsai Szivárvány Iskolába.
Ám ez az iskola közel sem olyan,

mint más általános iskolák. Itt beteg gyerekeket fejlesztenek, hogy
könnyebben el tudják látni magukat. Ők teljesen más órákon vesznek részt, mint mi. Meséket néznek, festenek, mozgásfejlesztő
gyakorlatokat végeznek, önkiszolgálást gyakorolnak, babaápolást és
családellátást tanulnak. Különböző
betegségű gyerekek járnak ide, így
mindenkit másféleképpen kell ellátni. Egy osztályba kb. 12 gyerek
jár, de vannak kivételek, amikor
valaki több törődést igényel. Nekik
szükségük van olyan különórákra,
ahol egyedül vannak. Az intézmény óvodaként is működik. Az
óvodások közül a legtöbben ebben
az iskolában folytatják tovább tanulmányaikat, de vannak, akik rendes iskolákba mennek. Körbejártuk
az iskolát és megismerkedhettünk
a betegségek tüneteivel. Voltak
autisták, értelmi- és szellemi fogyatékosok, mozgás- és látássérültek. Volt egy nagyon ritka betegséggel született kislány, aki
mindenki szívét megérintette. Nagyon örülünk, hogy élhettünk ezzel a lehetőséggel és megismerhettük az itt tanuló gyerekek néha
fájdalmas, ám csodálatos világát.”

BECSÜLJÜK MEG SZABADSÁGUNKAT
Az 1956-os forradalomra emlékezett városunk. Az ünnepség
‚
hagyományosan az 56-os hősök tiszteletére emelt kopjafánál,
koszorúzással vette kezdetét, majd az általános iskola épületében szónoklattal, műsorral folytatódott.
Az ünneplőket Novák Ferenc polgármester köszöntötte, aki a
fiatalok, diákok forradalmi napokban betöltött szerepéről szólt.
Szeles Erika és Mansfeld Péter történetének bemutatásával érzékeltette, milyen hősiesen vettek részt a harcokban az ifjak, és
milyen kegyetlenül torolta meg a rendszer a bátrakat. A 7. osz‚
tályosok verses-zenés összeállítással tisztelegtek 56 emléke
előtt.
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Új verseskötettel örvendezteti meg kis olvasóit Nagy János
zalakarosi költő. A Tündérálom
címet viselő könyv immár a harmadik, gyermekeknek szóló verseskötete a szerzőnek, melynek
megjelenését a karácsonyvárás
idejére időzítette.
A könyvecskében mesefigurákat,
állatokat, természeti jelenségeket
énekel meg, mutat be a költő, a
versek ritmusvilága, dallamossága
nagyon közel áll a kisgyermekekhez.
A könyv előszavában Lengyák
István, a Magyar Kultúra Lovagja
így fogalmaz:
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Versek aprócskáknak
ÚJ KÖTETTEL JELENTKEZIK NAGY JÁNOS KÖLTŐ, ÍRÓ
„Sokan nem is tudják, hogy a
betartandó írói szabályok miatt jóval nehezebb gyermekverset, mint
felnőtteknek szóló lírai alkotást írni.
A gyermekverseknek igen szigorúak
a szabályai, és bizony bőséggel vannak kötött formái, amiket a gyerekek lelki épülése miatt nem lehet
szabadon áthágni. A gyermekeknek

szóló költészetnek sajátja kell, hogy
legyen a nyelvi szépség, a ritmikusság, az énekelhetőség, az érzelmek
tiszta megjelenítése. Mert ezek az
alkotások azok, amelyekkel először
csodálkoztatjuk rá a gyermeket a
világra, ezért bennük nagyon élesen
elkülönülnek az ellentétpárok (jó–
rossz, szép–csúf), s a jó gyermekvers

vége mindig pozitív kicsengésű. Az
apróknak készült írás nem lehet
unalmas, különösen figyel a nyelvi
szabályok betartására, szabatos, világos, nem félrevezető az élet, a természet és a magyar nyelv törvényeit illetően. Ha a benne elrejtett tréfa
miatt mégis felborítja a világ rendjét, azt olyan kirívóan teszi, hogy a
gyermek azonnal rájön a
turpisságra.”
Nagy
János
olyan versfaragó, aki ebben
az új kötetében is kiváló
érzékkel, tudatosan marad a jó gyermekvers követelményein belül. Szinte valamennyi
írása énekelhető, megzenésíthető,
tehát ritmusosan mondható. Visszacsengő rímei segítségével könnyen
megjegyezhetők, tanulhatók. Mókásak, vidámak, bőven van humoruk,
és sokukban megjelennek a gyermeki vágyak, álmok. Szövegük világos, megértésüket nagyszerűen segítik Bébecz Evelin egyszerű, tiszta
és szép illusztrációi.”
A verseskötet megjelenését támogatta városunk önkormányzata,
a Zalakarosi Fürdő, a nagykanizsaiTakács László Irodalmi Kör, de a támogatók között találjuk a galamboki Hombár Kft-t, a zalamerenyei
Pálos malmot, Zalakomár önkormányzatát, a zalakarosi közösségi
házat és városi könyvtárat, a rétsági
Gémosz Elektronikai Kft-t és a
nagykanizsai Csokitanyát is.
Mert bizony könyvet kiadni ma
nem egyszerű feladat, sajnos, az olvasás kedvelőinek köre szűkül. Pedig
a gyermekek nagyon fogékonyak a
versekre, a rímekre, szívesen énekelik a megzenésített versikéket is.
– Bízom benne, hogy miként
az előző köteteket, úgy a mostanit is kedvezően fogadják a kicsik
és szüleik, s én magam is kíváncsian várom, hogy Kardos Ferenc, a
nagykanizsai könyvtáros, író
megzenésítésében ezek hogyan
hangzanak majd – mondta Nagy
János író.
A kötetet a nagyközönség előtt
december 14-én mutatják be a zalakarosi Civil Házban, s a bemutatón a versek egy részét megzenésítve is hallhatja a közönség. A
bemutatón a Móra-iskola diákjai
tolmácsolják a verseket, s a könyvet
az érdeklődők meg is vásárolhatják.
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Táncházzal
ünnepelte
fennállásának egy évtizedes
múltját a felnőtt táncosokat
tömörítő Bottal-fogó együttes.
A Balogh Gabriella művészeti vezető által életre hívott csoport a Móra-iskolában táncházzal, és ahogy illik: szülinapi
tortával ünnepelt.
Az együttes volt és jelenlegi

Évtizedes múlt
ÜNNEPEL A BOTTAL-FOGÓ EGYÜTTES
tagjait, barátait, vendégeit Czimondor Nándor alpolgármester köszöntötte, aki elismerés-

sel szólt a munkájuk mellett a
táncpróbákat, fellépéseket is
lelkesen bevállaló néptánco-

sokról, sikereikről, további, soksok évtizedes lelkes munkát kívánva még nekik.
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Sikerrel zárult az első Szőlőhegyi Piknik
A PINCÉSZETEK ÉS SZOLGÁLTATÓK IS BEMUTATKOZTAK
2019. november 8-9-én hagyományteremtő céllal rendezték
meg a zalakarosi térségben működő pincészetek és szolgáltatók bevonásával a Szőlőhegyi Pikniket.
A Szőlőhegyi Piknik négy helyszínét ingyenes pincejárattal kötötték össze, így az újborok kóstolása
elé sem gördült akadály.

VERSENYEREDMÉNYEK
BOLYAI ANYANYELVI
CSAPATVERSENY
(VAS ÉS ZALA MEGYE)
Nyelvfürkészek csapat 4.
osztály 8. helyezés: Beke Bendegúz, Laskai Kristóf László, Németh Roland, Sinkovics Dominik. Felkészítő tanár: Horváthné
Nagy Elvira.
EKSZ csapat 7. osztály 8. helyezés: Beke Benjámin András,
Horváth Sára, Kis-Berkes Beatrix, Nagy Julianna. Felkészítő
tanár: Bakonyi Rita.
SÍK SÁNDOR TANULMÁNYI
VERSENYEK
Mondaismeret csapatverseny: 1. helyezés – Nagy Gellért
Felícián 3. osztály, Varga Bálint
3.osztály, Adorján Ákos 4. osztály, Sinkovics Dominik 4. osztály. Felkészítő tanár: Dávid Eszter Nóra és Horváthné Nagy
Elvira.
Versmondás: Péntek Barnabás 4. osztályos 2. helyezés.
Felkészítő tanár: Horváthné
Nagy Elvira.
Népdaléneklés: Gál Johanna 4. osztályos 2. helyezés,
Bogdán László 6. osztályos 3.
helyezés. Felkészítő tanár: Biczó
Henriett.
Matematika: Bereczki Benett Barna 2. osztályos 2. helyezés. Felkészítő tanár: Tarcsa Marianna.
Mészáros Zsombor 4. osztályos 2. helyezés. Felkészítő tanár: Szirtes Zita.
Gábor Bálint 7. osztály. Felkészítő tanár: Dávid Mátyás
Rajz: Demény Petra 8. osztály külön díj.

Újragondolták a Márton-napot
Zalakaroson: a Gyógyfürdő téren rendezett programok mellett a zalamerenyei Pálos malomban, a garabonci
Kránicz Borházban és a nagyradai
Cezar Winery falai között is izgalmas
rendezvények várták a gyermekeket
és felnőtteket egyaránt.
A családi programokon kívül a
gasztronómia ízletes bugyraiba is
bevezették az érdeklődőket: az elmaradhatatlan libás finomságokon
kívül borkóstolót, pálinkafőző bemutatót tartottak, s nagy érdeklődés kísérte a kemencés kenyér készítését is.
A zalakarosi Gyógyfürdő térre
mindkét nap borházak és kézműves vásár települt ki.
Az estéket táncegyüttes, illetve
fúvószenekar fellépése színesítette.
A zalamerenyei Pálos malomba
a Kányaváry Borbirtok települt ki.
Rendeztek pálinka és technológia bemutatót, kóstolót, s izgatottan várták az érdeklődők, hogy
miképp muzsikál az üllő a kovács
keze alatt.
A garabonci Kránicz Borház vezetett, borkóstolóval egybekötött
pincetúrára invitálta a vendégeket,
s természetesen nem maradhatott
el a liba lakoma és a Márton napi
műsorok. Vasárnap a Cezar Picészet is várta a Szőlőhegyi piknikelőket egy kóstolós üzemtúrára, majd
egy dzsezz délutánra.
(csodalatosmagyarorszag.hu)
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Zalakaroson a turizmus akadémia
Városunk volt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által
koordinált Turizmus Akadémia
szakmai rendezvénysorozat állomása november 6-án. A szakma
találkozójának és eszmecseréjének a Park Inn by Radisson Zalakaros szálloda adott otthont.
Az MTÜ által szervezett, az ország minden megyéjét érintő edukációs rendezvénysorozat három

réspiac: az orvosi, a szenior és az
akadálymentes turizmus területén
működő vállalkozások piacra jutásának elősegítését hivatott szolgálni. A program részeként Turizmus

Akadémia címmel 2019. október
közepétől 2020. februárig tartó
rendezvénysorozatot szerveznek
az ország 19 megyéjében.
A projektben megfogalmazott
stratégiai cél új piacok elérése és a
területi koncentráció oldása,
to-vábbá a vállalkozások szemléletformálása, a szolgáltatások minőségének emelése, melynek révén
elérhető a magyarországi vendégforgalom, illetve az abból származó

bevételek növekedése és a turisztikai szezon meghosszabbítása.
A pályázat a turisztikai terméktípusokon belül három kiemelt,
„niche” terméket határozott meg:

az orvosi turizmust, a szenior turizmust és az akadálymentes turizmust.
Az eseménysorozat fő célja
ezen három réspiaci turisztikai terméktípus népszerűsítése és a megfogalmazott stratégiai célok elérésének elősegítése.
Az egész napos program során
a résztvevők megismerkedhetnek a
nemzetközi és hazai jó gyakorlatokkal, az előadók pedig olyan
hasznos tapasztalatokat osztanak
meg, amelyek jelentős segítséget
nyújtanak a speciális célcsoportok
sajátos igényeinek megismeréséhez, és ezáltal a fogadásukhoz való
felkészüléshez.
A program keretében megrendezett pódiumbeszélgetést Juhász
Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség egészségturisztikai igazgatója vezette. A beszélgetésen részt
vett Nagy Rita, a Thermal Hévíz
Ensana Health Spa Hotel igazgatója, Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója, valamint
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
Zrt. vezérigazgatója.
A beszélgetés során Cziráki
László kitért a 2019. évi fejlesztésekre, a megújult ötcsillagos épület-részre, a gyógycentrumra és
gyógykertre az egyedülálló sósvízű
medencével.
A vezérigazgató elmondta, év
végi ünnepekre megnyitják a Zala-

NEMZETKÖZI ÖTCSILLAGOS MINŐSÍTÉS
Sikeresen lezajlott a dr. Theodor Štofira vezetésével a Nemzetközi Fürdőszövetség – EuropeSpa
Med***** ötcsillagos minősítés
megszerzéséért folytatott utolsó
tárgyalás a fürdőn.
A minősítési eljárás során számos értékelési szempont figyelembe vételével szerezheti meg a
Zalakarosi Fürdő a Nemzetközi
Fürdőszövetség – EuropeSpa Med
***** ötcsillagos minősítését.
– Nagyon fontos számunkra,
hogy vendégeinknek mindig a
maximumot nyújtsuk, megújult
részlegeinkkel, folyamatosan bővülő szolgáltatás palettánkkal. A
nemrégiben megújult gyógycentrumra és gyógykertre, valamint a hamarosan nyitó exkluzív
szaunavilágra igazán büszkék lehetünk országos és nemzetközi
viszonylatban is – mondta el
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
vezérigazgatója. – Több mint 5
évtizedes szakmai tapasztala-

tunkkal, valamint a nemzetközi
trendeket követő folyamatosan
megújuló szolgáltatásainkkal a
magasan pozícionált wellness,
medical wellness vendégkör igényeit minden szinten kielégítő
fürdőszolgáltatásokat nyújtunk.
A minősítés pedig ennek, és a
munkatársaink által nyújtott ki-

váló szakmai munkának lesz köszönhető.
A fürdő 2020-ban ünnepli nyitásának az 55. évfordulóját. A kerek évfordulót megkoronázhatja
az ötcsillagos minősítés megszerzése, amely alkalomból számos
aktivitással, rendezvénnyel és akcióval készül a létesítmény.

karosi Fürdő legújabb létesítményét, az exkluzív, közel 200 fő befogadására alkalmas szaunavilágot.
Cziráki László kitért a 2020-as év
várható beruházásaira is. A tervek
szerint kibővítik a beltéri gyermekvilágot, elindítják a camping építését, valamint célul tűzték ki egy
ifjúsági szálló kialakítását is.

SZAKMAI SZEMMEL
Kétnapos
konferenciát
rendezett Budapesten, a Várkert Bazárban a Zalakarosi
Fürdő egyik legrégebbi és
legnagyobb vegyszerbeszállítója, a Vinyl Kft.
Az országos szakmai eseményen a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a legnagyobb magyarországi fürdők
vezetői képviseltették magukat.
A konferencián Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezérigazgatója tartott szakmai
előadást a fürdő több mint öt
évtizedes történelméről, jelenéről, jövőjéről, a hétéves fejlesztési stratégiáról, a turisztikai
trendekről, valamint megosztotta az üzemeltetéshez kötődő tapasztalatait a jelenlévő
cégvezetőkkel.
A rendezvény kapcsán a vezérigazgató kiemelte: a Vinyl
Kft. egyedülálló pozícióval bír
az országban a vegyszerbeszállítók piacán, rendkívül nagy kapacitással rendelkezik, és kiemelkedően gyors szállítási
feltételeket biztosít a megrendelőknek, igazodva a változó,
megnövekedett igényekhez.
Regisztrált, megbízható partner, aki nemzetközi minőségés környezetirányítási auditációval, ISO9001 és ISO14001
minősítésekkel rendelkezik.
Szólt arról a műszaki tanácsadó munkáról is, melyet a Vinyl
Kft. végez; mint mondta: a
munkatársak a termékek mellett szakmai támogatást is nyújtanak a fürdőüzemeltetők részére,
amelyben
a
környezetvédelem, a kémiai
biztonság, valamint a hozzáadott értékteremtés kiemelt
helyen szerepelnek.
A Nemzeti Népegészségügyi
Központ előadói kiemelt témaként kezelték a közfürdők vizeinek fertőtlenítését, valamint a
regisztrált beszállítók meglétét.
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Élénk nemzetközi kapcsolatok
HÍVJÁK, VÁRJÁK ZALAKAROST A PARTNERTELEPÜLÉSEK
Városunk komoly, nagy múltra visszatekintő kapcsolatokat
ápol testvértelepüléseivel, a kölcsönös városvezetői látogatások
mellett mind több a kultúra,
sport vagy éppen a turizmus területén kialakuló kapcsolat, az
erre felfűzött látogatások.
Bajor testvértelepülésünk, Puchheim meghívásának eleget téve október
23. és 26. között városunk polgármestere, Novák Ferenc, a kapcsolatokban
részt vevő polgárok, valamint – a Német-Magyar Egylet meghívására – a
Bottal-fogó táncegyüttes látogatott
el a német városba.
A meghívás egyrészt a térség
értékeinek bemutatására vonatkozott, ahol Neuburg város nevezetességeivel ismerkedhettek meg a
karosiak, illetve München kevésbé
ismert arcát is szakavatott vezető

mutatta meg számukra. Mindezeken túl a magyar, a zalai és a karosi
kultúra egyik nagyon fontos szelete, a néptánc is bemutatkozott telt
ház előtt az ottani kulturális centrumban. Nágel Anna, az egylet vezetője részletesen bemutatta a táncokat, a viselt öltözékeket. Jó érzés
volt magyarnak, karosinak lenni a
színvonalas bemutató, a nagy siker
után, ezt a karosiak egyöntetűen
állapították meg. A táncosokat a
nagykanizsai Bojtár zenekar kísérte,
akik a fellépést megelőző esten is
remek hangulatot varázsoltak.
Kiváló szervezés, nagyszerű, figyelmes vendéglátás, vidám hangulat jellemezte a kirándulást.
Az egylet tagjait a tervek szerint
október második hétvégéjén látja
vendégül városunk.
November 6-án a lengyel
nagyövet meghívására Novák Fe-

renc polgármester részt vett a Lengyelország függetlenné válásának
évfordulós ünnepségén Budapesten, a következő napokban pedig
Olesnoba látogatott városunk első
embere.
A két település közötti kiváló és
baráti kapcsolatok jegyében ugyanis
Novák Ferenc polgármester meghívást kapott a település történelmi
ünnepére, ahol a települési zászló
avatása, emlékfa ültetés is szerepelt
a programok között. Lengyel partnertelepülésünkön Sylwester Lewicki
polgármesterrel egyeztettek a jövő
évi tervekről, a kölcsönös előnyökön
alapuló együttműködés bővítéséről.
A Szőlőhegyi Piknik rendezvénysorozat keretében dobronakiak látogattak el és léptek fel a
szomszédos településen, majd a
Dalára-Vegyeskar lépett fel a szlovéniai Dobronakon.

TÁJÉKOZTATÁS
FOGÁSZATI
ELLÁTÁSRÓL
2019. NOVEMBER
4. NAPJÁTÓL
Fogorvos:
dr. Puskás Kitti
Ellátás helye:
8749 Zalakaros, Jegenye sor 8.
Rendelési idő:
Hétfő: 12.00–18.00
Kedd: 8.00–14.00
Szerda: 8.00–14.00
Csütörtök: 12.00–18.00
Péntek: 8.00–14.00
Elérhetőség,
időpont egyeztetés:
+36-70/298-89-90

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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