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Idén is versenyben, fejlesztésekkel
VIRÁGOS MAGYARORSZÁG 2021
Ebben az évben is nevezett
Zalakaros a Virágos Magyarország
versenyére, melynek keretében
a nevezési anyagban az elmúlt 3
év legfontosabb zöldfelületi fejlesztéseinek bemutatását, a településen megjelenő környezetvédelmi
intézkedéseket,
vonatkozásokat, a környezeti
nevelés legfontosabb helyszíneit, programjait, a zöldfelületek
fejlesztésébe, ápolásába történő
közösségi bevonást, valamint a
helyi turisztikai fejlesztéseket,
helyszíneket, programokat kellett
megadni.
Az elmúlt 3 év legjelentősebb
fejlesztése egyértelműen a látogatóközpont és a hozzá kapcsolódó rendezvénytér volt, melynek sétányai, zöld szigetei
színesítik a városképet. Környezetvédelmi intézkedéseinknek
inkább a szakmai bemutatását,

az erőforrás-gazdálkodást, ökológiai lábnyom csökkentést, a talajhasználatot, illetve a fenntarthatósági tényezőket foglalta magába. Turisztikai szempontból az
egyik legjelentősebb közösségi
zöldfelületté vált a fent említett
látogatóközpont és rendezvénytér, azonban a város látképét továbbra is meghatározó termáltó
és ökopart semmiképp nem maradhatott ki a felsorolásból.
Hangsúlyos helyen szerepelt a
bemutatásban továbbá a díszcseresznye fasor, az arborétum, valamint a mellette futó kannasor,
melyek kiemelt értéket képviselnek. Zalakaroson a környezeti
nevelésben az „Élő Kertek” nemzetközi projekt, az Égerfa tanösvény, a parkerdőben lévő Csigatanösvény fontos elemként
szerepel, de a háromszorosan elnyert Zöld Óvoda elnevezést sem
lehetett kihagyni. A Madárbarát

Óvoda, „Nagyanyáink virágai”,
és az Erdei Óvoda Program legalább
olyan
fontos a környezeti nevelésben településünkön.
A
közösségi bevonásban a „Te
szedd!” akció
rendszeres részvételében jeleskedik Zalakaros.
Turisztikai fejlesztései között
az 56 éves fürdő és szolgáltatásai, a termáltó és ökopart,
valamint a város jellegzetes
látnivaló sem
maradhattak ki.
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TILOS AZ ÉGETÉS
A SZEZONBAN!!!
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. ÉS SZEPTEMBER 15.
KÖZÖTT A SZABADBAN ÉGETNI TILOS!
Kerti hulladék égetése szeptember 16. és április 30. között szerdai
és szombati napokon 8 és 17 óra között történhet. Felhívjuk a zártkerti és a külterületi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy zártkertben, illetve külterületen égetni csak a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel:
06-93/516-003) engedélyével lehet.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közvilágítási lámpatestek meghibásodását a http://mvmwatteta.hu hibabejelentés aloldalán, illetve
munkaidőben a 06-72/511-599 telefonszámon közvetlenül a Szolgáltató felé is bejelenthetik. Csoportos hiba esetén a 06-80/205020 ingyenesen hívható telefonszámon tehetnek bejelentést. Kérjük, éljenek a fenti lehetőségekkel, segítsék ezzel önkormányzatunk
munkáját!

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Megnövekedett a hulladékgyűjtő szigetek, elsősorban a műanyag
gyűjtésére szolgáló konténerek kihasználtsága. Ezt a betelt konténerek mellé elhelyezett zsákok is jelzik, melyek nemcsak esztétikailag
rontják a városképet, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek.
Ezen probléma megoldása érdekében tisztelettel kérjük, hogy a
műanyag palackokat kilapítva szíveskedjenek a gyűjtőkonténerbe dobni, illetve kérjük Önöket, hogy a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtését szíveskedjenek igénybe
venni, melyhez ingyenes 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
Viridis-Pannonia Kft. a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladékokot (papír, műanyag/fém) az év hátralévő részében az alábbi napokon szállítja el:
Dátum
Nap
Hulladék típusa
2021. 06. 24., csütörtök ........................................ papír és műanyag
2021. 07. 22., csütörtök ......................................... papír és műanyag
2021. 08 19., csütörtök .......................................... papír és műanyag
2021. 09. 16., csütörtök ......................................... papír és műanyag
2021. 10. 14., csütörtök ......................................... papír és műanyag
2021. 11. 11., csütörtök ........................................... papír és műanyag
2021. 12. 09., csütörtök ......................................... papír és műanyag
Együttműködésüket a településünk tisztasága,
rendezettsége érdekében köszönjük!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS A VÁROSNAP IDŐPONTJÁRÓL
ÉS A LÁTOGATÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉRŐL
A városnap múlt évi elmaradását követően ebben az évben is terveztük az egyik legfontosabb helyi ünnepünk megrendezését. Áprilisban döntöttünk arról, hogy amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, a hagyományos időpontban rendezzük meg, de új helyszínen.
A járványügyi helyzetre való tekintettel – alternatív időpontként – augusztus 19-22. közötti időpontot jelölünk meg.
Jelenleg több korlátozás és előírás van érvényben, amelyet kötelező betartanunk, legyen az a fürdőre való belépés, a kertmozi látogathatósága, vagy éppen a programok szervezése. Utóbbi esetében
nemcsak az egészségügyi előírások, hanem az önkormányzatunk
anyagi helyzete is korlátokat szab lehetőségeinknek.
Bízzunk abban, hogy mind az egészségügyi korlátok, mind a
pénzügyi források helyzetének változása egyre kedvezőbb helyzetet
teremt arra, hogy újra együtt lehessünk, hogy minél több vendéget
fogadhassunk településünkön.
Jelenlegi (2021.6.17) előírások szerint maximum 1500 fő az
engedélyezett szabadtéri létszám zenés rendezvények esetében
(ezt a szervező Turisztikai Nonprofit Kft. nem tudja garantálni),
az épületbe pedig csak védettségi igazolvánnyal együtt léphetnek be az emberek. Mivel senkit sem szeretnénk kizárni a részvétel lehetőségéből, ezért bízva az enyhítések egyre nagyobb
arányú bekövetkeztével, a városnapot az alternatív, azaz az
augusztusi megjelölt időpontra halasztjuk.
Tisztelettel:
Novák Ferenc polgármester

TISZTELT BETEGEINK!
Az elmúlt időszakban, jelentősen megnövekedett orvosi rendelőnkben a személyes betegforgalom és a telefonos megkeresések száma. Természetesen mindent megteszünk a páciensek teljeskörű és gyors tájékoztatásáért, ellátásáért és igyekszünk minden
egyes telefonhívást is minél gyorsabban kezelni.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lehetőség szerint gyógyszerrendelés esetén több havi adagot írassanak fel egyszerre, ezzel is csökkentve az adminisztratív tevékenységeket. A gyógyszertárban ezeket
a gyógyszereket természetesen nem kell egyszerre kiváltani, lehetőség van a havonkénti megvásárlására is.
Plusz lehetőségként rendelési időn kívül, kedden 11:00-13:00-ig
gyógyszerrendelés céljából mobiltelefonszámunk is hívható.
+36/20/397-7942. A továbbiakban is kérjük türelmüket, együttműködésükre feltétlenül számítunk! Jó egészséget kívánunk!

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!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Állampolgársági eskütétel
Viszonylag ritkán történik Zalakaroson állampolgársági eskütétel, nagyon örömünkre azonban újabb jeles eseményről
adhatunk hírt, hiszen ismét egy
fiatal 17 éves hölgy, Sepetyuk Éva
tett esküt.
A szülők közül az édesapa szintén magyar állampolgár, most pedig a család közösen döntött úgy,
hogy újabb családtag tekinti Magyarországot hazájának.
A honosítási eseményen Novák
Ferenc polgármester köszöntő szavai után Éva a szülőkkel közösen
mondta el az ünnepélyes eskü szövegét, melyet Sárempekné Bakonyi
Judit anyakönyvvezetőnél az okmányok aláírása követett.
A polgármester ezt követően
átnyújtotta a honosítási okiratot,
illetve apró figyelmességként a
fürdőváros múltját bemutató
könyvet.
– Zalakaros város önkormányzatának nevében gratulálok magyar állampolgárságához – mond-

ta az eskütevőnek a település
polgármestere. – Kívánom, hogy

legyen Ön is büszke magyarságára, ismerje meg történelmünket,

értékeinket, legyen aktív szereplője közösségeinknek!

TISZTELT SZÁLLÁSHELY
SZOLGÁLTATÓK!

TISZTELT KAROSIAK,
KEDVES VENDÉGEINK!

TÁJÉKOZTATÓ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

2021.július 1-től a látogatóközpont próbaüzeme kezdődik, és
természetesen a megfelelő járványügyi előírások betartása mellett
várja vendégeit. A próbaüzem alatt vezetett házbemutatókat szerveznek július elején. A bejárásokat hétköznapon és hétvégén, előre
meghirdetett időpontban biztosítják a zalakarosi lakosok számára.
A rendezvénytér elnevezésére a szavazatok túlnyomó többsége
a Karos Korzó névre voksolt.
Az épület hivatalos ünnepséggel egybekötött avatása egyeztetés
alatt van.
Türelmüket és megértésüket ezúton is köszönjük!
Jó egészséget, élményekben gazdag nyarat, sok vendéget kíván

Megjelent a Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete az egyes,
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról
szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról.
A 2021. évi 107. számú Magyar Közlönyben megjelent Kormányrendeletből az következik, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség
terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Zalakaroson legalább egy vendégéjszakát eltölt.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§-34.§-ai és az ehhez
illeszkedő Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
helyi adókról szóló 18/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után 2021. július 1-jétől
személyenként és vendégéjszakánként 500 forint adót kell majd
beszedni és fizetni. Az egyéb szálláshelyen és magánszálláshelyen megszálló vendégek esetében a kedvezményes adómérték
350 Ft/fő/vendégéjszaka.
Az adóbevallást továbbra is a tárgyhót követő 15. napig kell benyújtani adóhatóságunk részére, valamint szintén e napig kell a beszedett idegenforgalmi adót megfizetni.
Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával hozzájárul
Zalakaros város fejlődéséhez!
Zalakaros, 2021. június 11.
Tisztelettel:
Horváthné Juhász Barbara
pénzügyi osztályvezető

Zalakaros Város Önkormányzata
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Kiválasztották a város borát
SZENT ORBÁN SEGÍTSÉGÉT IS KÉRTÉK
Településünkön lassan immár
két évtizede kerül megválasztásra a város bora, az elmúlt évben
azonban a pandémia miatt elmaradtak a borversenyek, így sajnos elmaradt a borbírálat is.

Ebben az évben szintén elmaradt a hegyközség tervezett versenye, ahol hagyományosan sor kerül
a borok kiválasztására, ezért a borbírálatot Zalakaros város saját
maga rendezte meg a Közösségi
Ház közreműködésével.
Erre az eseményre május 25-én,
a Szent Orbán-naphoz kapcsolódva

került sor. E naphoz kötődően Novák Ferenc polgármester dr. Háda
László plébános áldását követően
borral locsolta meg a szentnek a
Felsőhegy bejáratánál álló szobrát,
bízva abban, hogy Szent Orbán

közbenjár a szép szőlőtermésért.
A bírálatra a szervezők neves
szakmai zsűrit kértek fel, melynek
tagjai voltak dr. Brazsil József, a Zala
Megyei Da Bibere Borlovagrend
nagymestere, elnöke, Kovács Ottó
borász és Szentgyörgyvölgyi Tibor
borbíráló. Az idei évben fehér borból kilenc, vörös borból öt borral

neveztek a borok megmérettetésére.
A 2021-es Zalakaros város bora
versenyében a szakmai zsűri egyben minősítette is a nevezett borokat, a fehérbor kategóriában a 9
indulóból 3 bor kapott arany minősítést. A legmagasabb pontszámú
aranyérmes fehérbor a 2020-as évjáratú Chardonnay (Cézár Pincészet) lett, ezt a bort javasolták a
város fehér borának a szakemberek.
A vörösborok versenyében a
szakmai zsűritől a 5 induló bor közül 2 bor kapott arany minősítést.
A legmagasabb pontszámú aranyérmes vörösbor a 2018-es évjáratú

Kitüntetés az önkéntes
tűzoltók vezetőjének
Országos elismerést vehetett
át a közelmúltban Szakál Tibor, a
Zalakarosi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke.
Szakál Tibor a tűzvédelemben
nyújtott kiemelkedő helytállásáért
vehette át az elismerést Dobson
Tibor tűzoltó alezredestől, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől.
A karosi önkéntesek vezetője
komoly, érdemi munkát végez az
egyesületben, ha kell, szó szerint
„legény a gáton”, ha kell, pályázatok benyújtásával igyekszik segíteni
az önkéntesek munkáját.
Szakál Tibor aktív közreműködője volt többek között a nagyka-

nizsai Principális-csatornát fenyegető gátszakadás megakadályozására
létrejött zalakarosi csapatnak, a
nyolc évvel ezelőtti dunai árvíz során is segítette a védekezést, számos önkéntes megyei tűzoltó versenyen vett részt, az elmúlt évben
egymillió forintos nyertes pályázat
segítségével pedig a szertár felújítását és az önkéntes egyesület
fennállásának 90. évfordulója előtt
tisztelgő ünnepet indíthatja útjára.
Nem utolsó sorban pedig isteni
bográcsgyulyást főz az önkénteseknek az évzáró összejövetelek
során.
Szeretettel gratulálunk az elismeréshez!

Merlot-Cabernet franc (Víg Zsolt,
Víg Pincészet) lett.

SEMMELWEIS-NAP,
A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA

Köszönet
a munkáért
Minden év július elsején a
magyar egészségügy legnagyobb ünnepét tartják, ami
munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára Magyarországon.
1818. július 1-én született
Semmelweis Ignác, az anyák
megmentője, aki kiemelkedő
szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, ő névadója e napnak.
2010 novemberében nyújtották be azt a törvényjavaslatot, amelyben a Semmelweis-nap munkaszüneti nappá
nyilvánítását javasolták, hogy
az egészségügyi dolgozók által
végzett munka elismerését kifejezzék.
Ezúton is megköszönjük településünk egészségügyi dolgozóinak áldozatos munkáját
és kitartását nemcsak a hétköznapokban, hanem a járvány
okozta nehéz helyzetben is!
Novák Ferenc
polgármester
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Városunk pedagógusait köszöntötték
A városi pedagógus napot az
önkormányzat és a Szülői Munkaközösség szervezte, azon Novák Ferenc polgármester köszöntötte gyermekeink nevelőit.
A polgármester – aki hangsúlyozta: maga is pedagógus végzettséggel bír – elismerően szólt a tanári,
óvónői, kisgyermek gondozói munkáról. Hangsúlyozta: a covid által teremtett helyzet minden eddiginél
nagyobb kihívások elé állította a
pedagógus társadalmat, ezzel együtt
a szülőket és a gyermekeket is.
Az ünnepségen Grófné Csatos
Andrea, a Móra-iskola igazgatója
több évtizedes munkájuk elismeréséül Pedagógus Szolgálati Emlékérmet nyújtott át Hohl Lászlóné és
Kovács Zoltánné pedagógusok részére. Az elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma adja a legalább 25 éve pedagógusként
dolgozók részére munkájuk elismeréséül. Az ünnepeltek számára Matyovszky Zsoltné SZM-elnök tortával kedveskedett, a pedagógusokat
pedig virággal, pezsgővel, szerény
vendéglátással köszöntötte az önkormányzat.

www.cobrakaros.hu
COBRA-KAROS Vagyonvédelmi
és Biztonságtechnikai Kft.

Riasztórendszerek
távfelügyelete
kivonuló szolgálattal.
Riasztórendszerek
szerelése
Vállaljuk apartmanházak, nyaralók,
családi házak,
üzletek, telephelyek
stb. távfelügyeletét!
Havidíj:
4000 forinttól (+ áfa)
ELÉRHETŐSÉG:
8749 Zalakaros,
Petőfi u. 38.
Telefon:
06-93/340-906
06-30/911-1534

Nyárindító programok az oviban
ELBALLAGTAK A LEENDŐ ISKOLÁSOK
Ha május utolsó vasárnapja – akkor gyermeknap! Erre a napra az óvodapedagógusok különböző programokat szerveztek. Május utolsó napján szülői felajánlásként a „Tekergő bábszínház” fergeteges előadása szórakoztatta az óvodásokat. Ezután következtek az óvodapedagógusok gyermeknapi ajándékai: kipróbálhatták az apróságok a csillám tetoválást, horgászjátékot. Ezeken kívül lehetőségük nyílt kutyával való
ismerkedésre, simogatásra. A délelőttöt táncház zárta. Az önkormányzat egy tábla finom csokival ajándékozott meg valamennyi óvodás és bölcsődés kisgyermeket.
A nyár kezdete egyben az óvodától való elköszönés ideje is. A járványügyi előírásokat szem előtt tartva
mindhárom csoport külön tartotta meg ballagási ünnepségét. Ebben az évben 19 kisgyermek búcsúzott el
az óvodától dalokkal, versekkel. Az ünnepélyességet oldották a vidám zenék, dalok, játékok, a szappanbuborékfújás.
A Katica csoport elköszönt a nyugdíjba vonuló Bazsó Ferencnétől, ahogy mindenki ismeri:Hugi nénitől.
Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

FELLÉPETT
A KÁVÉSZÜNET
ZENEKAR
A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár gyermeknapi koncertre
várta a kertmoziba a Móra-iskolásokat és a zalakarosi gyermekeket.
Az ifjúságot a Kávészünet zenekar szórakoztatta, melynek tagjai
megzenésített verseket adtak elő
klasszikus és kortárs versekből. A
gyerekek hatalmas tapssal jutalmazták a fellépőket, volt közös
éneklés, rengeteg tapsolás, visszatapsolás, és nem maradt el a színpad előtti „rajongás” sem.
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Próbaüzemben a Karos Korzó
VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL VÁRNAK MINDENKIT
A nyár beköszöntével fontos
mérföldkőhöz érkezett Zalakaros
legújabb attrakciója: városunk új
rendezvényközpontja 2021. július
1-től próbaüzem keretében kezdi
meg működését.
A június elején szárnyra kelt s a
lakosság körében is közzé tett „ötletbörze” eredményeképp pedig
immáron megszületett a létesítmény informális elnevezése is,
amely nem más, mint: Karos Korzó.
A rendezvénytér a nyár folyamán minden este változatos és
színes programkavalkádjával várja
majd az ide látogató vendégeket
és a helyi lakosokat. A folytatásban
az egész évben nyitva tartó központ új lehetőséget kíván azoknak
biztosítani, akik városunkban az
őszi és téli időszakban kikapcsolódni, szórakozni szeretnének. Színházi
és koncert programjaival egyszerre
kívánja megszólítani városunk lakosait és az itt pihenő vendégeket
is. A generációk széles köréhez
szeretnének szólni, legyen szó
trendi könnyűzenei koncertről
vagy egy sikeres színházi előadás
zalakarosi bemutatójáról.
A rendezvények látogatását
elősegíti a Szőlő utca felől megközelíthető új parkoló, azonban a
városközpont parkolói is csupán
1-2 perc sétával elérhetők. Városunk méltán büszke ápolt és nagykiterjedésű zöldterületeire, amelybe a Karos Korzó modern vonalai
egyértelműen belesimulnak, ezzel
kiindulópontja vagy célja lehet sétáknak, futóedzéseknek, bringázásnak egyaránt. A Karos Korzóval

kapcsolatos hasznos információk –
programok, a központ nyitvatartása, terembérlet lehetőségei – hamarosan elérhetők lesznek a
zalakaros.hu oldalon. Addig is a
telefonon vagy interneten érdeklődők számára a Tourinform-iroda
elérhetőségei állnak rendelkezésre.
(+36-93-340-421, tourinform@zalakaros.hu)
– Az elmúlt évtől fogva rengeteg kihívás elé állított mindannyiunkat a koronavírus okozta
helyzet, különösképpen pedig
épp városunk gazdaságának motorjában, a turizmusban eredményezett a járvány hatalmas vis�szaesést. Bár az ágazat minden
erejét latba vetve igyekszik talpra állni, mégis rendkívüli mértékű negatív hatást gyakorolt
mindez Zalakaros életére, radikálisan bekorlátozva a város
pénzügyi lehetőségeit. Mégis e

körülmények közt – az idegenforgalom újbóli felvirágoztatásának reményében – töretlen lelkesedéssel haladunk a fejlesztések
útján, annak reményében, hogy
Karos Korzó városunk új szín-

foltja s élményközpontjaként
férkőzik be mihamarabb az ide
érkezők és az itt lakók szívébe
egyaránt – jelezte Ódor László, a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. vezetője.

Ismét véradást
szerveztek
A múlt év végi Zalakaros Város Önkormányzata és az Országos
Vérellátó Szolgálat által szervezett véradás sikerén felbuzdulva, illetve
a nyári időszak nehézségeit segítve a vérkészlet megerősítéséhez járult
hozzá városunk a 2021. június 2. szerdán a Civil Házban rendezett véradással. A járványhelyzet bizonytalanságai, illetve az egészségügyi előírások miatt sajnos lehetett számítani a korábbihoz viszonyított csökkent részvételi számra, de a megjelentek véradásával közel 72 emberen
tudnak majd segíteni a szakemberek, ami a helyzethez képest nagyon
jó eredménynek tekinthető.
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A biztonságra törekednek
SZABÁLYOK A FÜRDŐBELÉPÉS SORÁN
A Zalakarosi Fürdő mindig is nagy hangsúlyt fektetett a vendégei
és a dolgozói egészségének védelmére, az előírások betartására.
Alapvető céljaink között szerepel, hogy a hozzánk látogatók biztonságos körülmények között pihenhessenek.
A hatályos jogszabályok alapján
védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt, illetve az ő kíséretében
érkező 18 év alatti személy veheti
igénybe létesítményünket.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. Korm.
rendelet határozza meg, hogy az
uszodák és fürdők milyen feltételek mellett látogathatók.
Az egyik legfontosabb kritérium, hogy a fürdőlátogatás csak
érvényes védettségi igazolvánnyal
megengedett. Az oltáskor kapott
igazolás, PCR, vagy bármely egyéb
negatív teszteredmény nem jogosít fel belépésre.
A védettségi igazolvány bármely személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmány

bemutatásával együtt érvényes,
amit a fürdő munkatársai belépéskor kötelesek és jogosultak ellenőrizni (az igazolványon szereplő
adatokat az üzemeltető nem rögzíti, azokról másolatot nem készít).
Azon 18. életévüket be nem
töltött személyek, akik védettségi
igazolvánnyal nem rendelkeznek,
csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyelete mellett
látogathatják a fürdőt.
Vendégeink részére maszk viselése nem kötelező.
A 194/2021. (IV.26.) kormányrendelet rendelkezései értelmében a
munkavállalóink részére, akik védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek, a vendégtérben a szájmaszk viselése kötelező.

A fürdőlátogatás a koronavírus
ellen védett személy számára elérhető, amennyiben olyan állam által
kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított
védettségi igazolást Magyarország
elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelő miniszterrel egyetértésen kiadott rendeletében
megállapította.
Az egyes érintett államok Magyarország által elfogadott védettségi igazolásainak mintáiról az
alábbi linken tájékozódhatnak:
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es.../vedettsegi-igazolasok
A kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe véve, azon – kevés
– munkavállalónk számára, akik
nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, a szájmaszk viselése a
vendégtérben kötelező.
Zalakarosi Fürdő

WEST BALATON-KEDVEZMÉNY TÁJÉKOZTATÁS
A WEST BALATON kedvezmény igénybevételének folyamata az alábbiak szerint alakul:
1. A szállásadó által kiállított kártyaigényló lappal
a vendég a Tourinform irodában 500 Ft kaució
ellenében megkapja a WEST BALATON kártyát.
2. A kedvezmény kártya ezt követően kerül aktiválásra.
3. A Tourinform iroda munkatársai erre a célra
telepített terminál segítségével a kártya érvényességét ellenőrzik, erről egy bizonylatot
nyomtatnak, amely a vendég itt tartózkodásának ideje alatt felhasználható!
4. A vendég a Zalakarosi Fürdőn az érvényes
WEST BALATON kártya, illetve a kinyomtatott
bizonylat együttes felmutatásával veheti igénybe a kedvezményt!
A Zalakarosi Fürdő a WEST
BALATON kártyával rendelkező vendégek részére az alábbi
kedvezményt
biztosítja
2021.05.28-tól visszavonásig:
• Felnőtt napijegyből 10 %
kedvezmény
• Diák/ nyugdíjas napijegyből 10 % kedvezmény
• Gyermek napijegyből 10
% kedvezmény
• Baba napijegyből 10 %
kedvezmény

• Kiegészítő Gyógy- és Termálvilág jegyből 10 %
kedvezmény

„Éld át
a gyógyulást
és légy újra
Önmagad”
A koronavírus fertőzést
követően hetekig, sőt akár
hónapokig is fennmaradhatnak a tünetek, melyek az
életminőséget jelentősen
befolyásolják.
Olyan tünetegyüttesről beszélhetünk, amelyekkel rengetegen küzdenek azok közül,
akik átestek a fertőzésen, és
amelyek a tudományos kutatások szerint akár 5–7 hónapig is
jelen lehetnek szervezetünkben, ezért azok enyhítésére, kezelésére ideális lehet valamilyen
célzott kúrát igénybe venni.
A leggyakoribb tünete a fáradtság, a légszomj, a koncentráció- és memóriazavarok megjelenése, azonban ezeken túlmenően
is szerteágazó panaszok – különféle légúti, szív- és érrendszeri,
véralvadási, idegrendszeri, mozgásszervi, pszichiátriai, emésztőrendszeri, fül-orr-gégészeti vagy
bőrgyógyászati problémák – alakulhatnak ki.

A belépőjegyek egész napra érvényesek nyitástól zárásig és egyszeri belépésre jogosítanak fel.
A kedvezmények egymással nem összevonhatóak. A Fürdőlátogatás feltétele a védettségi igazolvány felmutatása.
A Tourinform iroda nyitvatartásáról az alábbi
linken tájékozódhatnak! https://zalakaros.hu/kapcsolat
Köszönjük együttműködésüket!
Podlovics Péter
vezérigazgató

A Zalakarosi Fürdő ezek kezelésére kínál megoldást.
– Új kezeléscsomagunkkal
segítünk, hogy vendégeink
visszatalálhassanak önmagukhoz, a normális életükhöz, vis�szaszerezhessék fittségüket.
Kiválóan felszerelt gyógyászati részlegünkkel, egyénre szabott kezelésekkel, orvosi konzultációval
és
kiváló
szakemberekkel várjuk a hozzánk látogatókat. Sajnos személyes tapasztalattal a hátam
mögött tudom, hogy milyen
nagy szükség van ezen tünetek
kezelésére – jelezte a kezelési
lehetőség kapcsán Podlovics Péter vezérigazgató.

8

2021. június 24.

Könyvbe foglalták a fürdő fél évszázadát
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL VALÓSULHATOTT MEG A KIADVÁNY
„TITKUNK A VIZÜNK” – Zalakaros Fürdőjének fél évszázada címmel
jelent meg kiadvány a fürdő fennállásának 50. évfordulójához kötődve. A könyv már az elmúlt évben nyomdába került, hivatalos bemutatását azonban a korlátozások késleltették, így arra csak a közelmúltban kerülhetett sor.
A kötet a Hungarikum pályázat
„Karosi értékek mentén” című pályázat keretén belül valósult meg
az Agrárminisztérium támogatásával. A pályázatot a Közösségi Ház
koordinálta, a szerkesztési és tördelési munkákat a zalakarosi székhelyű Zalai T-Ma Kiadói Kft. végezte.
A könyvet a Zalakarosi Fürdőn
mutatták be a sajtó képviselői jelenlétében.
Novák Ferenc polgármester elmondta: a kiadvány méltó dokumentuma a fürdő történetének.
– A valós építkezések mellett a
szellemi is fontos – hívta fel a figyelmet. – Örvendetes, hogy helyi
értékeit Zalakaros is számon tartja, és büszkék vagyunk arra, hogy
a Zalakarosi Fürdő a megyei értéktárban is helyet kapott, jelezve: városunk értéke a település
határain is bőven túlmutat.
A polgármester szólt arról is,
hogy a könyv írója, Halász Imre sok
szállal kötődik Zalakaroshoz, így
minden tekintetben hitelesen tudta bemutatni a várost és annak
múltját, értékeit.
A szerző, dr. Halász Imre elmondta: történészi szempontból
izgalmas volt a könyv írása, ahogyan a település története is az.
Zalakaros szigetszerű fejlődése

ugyanis egészen egyedi, hiszen egy
elhaló faluból tudtak várost „varázsolni”. Mint mondta: a szerkesztés
során törekedett arra, hogy csak
dokumentálható anyagok kerüljenek a könyvbe, azaz csak olyasmik,
amiket hiteles forrásokkal lehet

BALLAGTAK,
BÚCSÚZTAK
Lezárult a tanév és elbúcsúztak a Móra-iskola nyolcadik osztályosai is az intézménytől.
Mind a tanévzáró, mind a
ballagás ismét szokatlan körülmények között zajlott.
A tanévzárót az 1–7. osztályosok számára külön tarották meg, a
nyolcadikosoknak pedig a ballagási ünnepség előtt adták át a bizonyítványokat.
A ballagásra csak védettségi

igazolvánnyal mehettek be a családtagok, korlátozott létszámban.
A ballagóktól Grófné Csatos
Andrea intézményvezető és Novák
Ferenc polgármester köszönt el, a
hetedik osztályosok képviseletében Szécsényi Szófia búcsúzott.
Az ünnepségen adhatta át a
polgármester a képviselő-testület
által odaítélt Kiváló Tanuló díjat. A
kitüntetett Horváth Sára lett, aki
kiváló teljesítményével érdemelte
ki az elismerést.

alátámasztani.
A könyv lektora, Kaposi Zoltán,
a PTE Közgazdaságtudományi karának marketing és turizmus szakértője arra mutatott rá: a könyv
interdiszciplináris alkotás, azaz tu-

nak. Kiemelkedően jónak tartotta
a fürdő marketing tevékenységének bemutatását a „szájmarketingtől” az útikönyveken át a jelenig.
Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója elődeinek mondott kö-

dományos, de széles közegbe is illeszkedik.
Ritkaságnak nevezte, hogy történeti feldolgozását tekintve egészen a jelenkorig tart, és izgalmasnak találta a gazdasági adatokat,
melyek töretlen fejlődést mutat-

szönetet mindazért a munkáért,
melyre a fürdő folyamatosan alapozhatott. Hangsúlyozta: ezt a
munkát kívánják folytatni és új területeket is bevonni, ezek között a
fürdő mint sportközpont működését nevezte meg.

9

2021. június 24.

Vidám gyermeknap

Vidám gyermeknapot szervezett a város apróságai számára a turisztikai egyesület. A gyerekeket Nemvicc Elek bohóccal, arcfestéssel, csillámtetoválással, gyermekmenüvel és szerencsekerékkel várták.

FELKÉSZÍTÉS
A BALATON
ÁTÚSZÁSRA
A Karos Sprint Úszóklub
ismét lehetőséget biztosít a
Balaton átúszáson részt venni
kívánók számára a próbatételre való felkészülére.
A Balaton átúszásra 2021.
július 31-én kerül sor, amen�nyiben az időjárás is engedi.
A felkészítés Stégli János
sportszervező vezetésével
történik, minden héten hétfőn, szerdán és pénteken
17.30 perctől a strandfürdő
sportmedencéjében. Érdeklődni e-mailben a sport@zalakaros.hu címen, vagy telefonon Stégli Jánosnál lehet a
06-302273223-as számon.
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Pollentámadás
FONTOS A KASZÁLÁS, GYOMMENTESÍTÉS
A következő időszak nehéz
lehet az allergiások számára,
mert a száraz, meleg idő felerősítheti az allergiás tüneteket – közölte Nékám Kristóf
allergológus.
A kánikulában még minimális
pollentermelés is erősítheti a
tüneteket, például az orrnyálkahártya gyulladását, illetve felerősödnek az alsó légutakat irritáló
környezetszennyező hatások is
– hangsúlyozta az orvos.
Nékám Kristóf elmondta: várhatóan erős pollenszezon várható; a következő hetekben a
fűpollenek, július második felében pedig a gyompollenek, például a parlagfűpollenek terjednek intenzíven.
Az elmúlt öt évben a felmé-

rések szerint megduplázódott
az allergiások száma, és ma már
a lakosság 30-40 százaléka produkál allergiás tüneteket – ismertette az allergológus.

Különösen fontos, hogy környezetünket tartsuk rendben,
hangsúlyt helyezve a parlagfű
mentesítésre és a gyomirtásra,
kaszálásra!

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

