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Igény van a színes programokra
KONCERTEK, KÉZMŰVES KIRAKODÓK, BEMUTATÓK HÉTVÉGENKÉNT

A kínálatra komoly igény mutatkozik, a Zalakaroson
nyaralók szívesen fogadják a programokat, élénk forgalom
mutatkozik esténként a Gyógyfürdő téren. A közelmúlt
programjaiból fotóink segítségével mutatunk ízelítőt.
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SZELEKTÍV GYŰJTÉS

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2020. (II. 14.) a 2020. évi igazgatási
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelete alapján a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a

2020. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET
nyári időszakban: 2020. július 20-tól 2020. augusztus 23-ig,
téli időszakban: 2020. december 28-tól 2021. január 3-ig tart.
A nyári időszakban történő igazgatási szünet időtartama alatt a
feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a hivatal
ügyeletet tart.
A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

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

Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–14.00
Kedd: 8.00–12.00
Szerda: 8.00–12.00, 12.30–14.00
Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs
Péntek: 8.00–12.00

OTTHONRA IS
IGÉNYELHETŐK GYŰJTŐZSÁKOK
A nyári időszak beköszöntével 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:
Hét

Dátum

Nap

Hulladék típusa

30.
34.
38.
42.
46.
50.

2020.07.23.
2020.08.20.
2020.09.17.
2020.10.15.
2020.11.12.
2020.12.10.

Csütörtök
Csütörtök
Csütörtök
Csütörtök
Csütörtök
Csütörtök

papír és műanyag
papír és műanyag
papír és műanyag
papír és műanyag
papír és műanyag
papír és műanyag

Együttműködésüket a településünk tisztasága,
rendezettsége érdekében köszönjük!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

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

További esetleges változásról értesíteni fogjuk Önöket, egyúttal
kérjük, kísérjék figyelemmel az aktuális menetrendeket.”
Zalakaros Város Önkormányzata
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Ifát fizetni nem kell, bevallani viszont igen
2020. ÁPRILIS 26-TÓL DECEMBER 31-IG VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A 140/2020. (IV. 21.) Kormány rendelet 5.§-a
értelmében 2020. április 26-i naptól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó
alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie
és befizetnie az önkormányzati adóhatóság
felé.

mányzatok a bevallásokban szereplő megállapított, de be nem szedett adó összegét
igényelhetik meg állami támogatásként. Zalakaros esetében az érintett időszakra eső elmaradó ifa összege közel 200 millió Ft, mely
jelentős hiányt okoz a város költségvetésében.

FONTOS azonban, hogy az
adót ezen időszakban is meg
kell állapítani és továbbra havonta be kell vallani (elektronikusan vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.
Csak abban az esetben nem
kell bevallást benyújtani, ha a
„megállapított” idegenforgalmi
adó összege 0 Ft (azaz nulla Ft).
Akkor tekinthető a megállapított
idegenforgalmi adó összege nulla
Ft-nak, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég
sem illetve akkor is, ha volt ugyan
volt vendég a szálláshelyen ám ők
valamennyien adómentes jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.
Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég
is eltöltött minimum egy vendégéjszakát az
adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes egészében el
kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és be kell nyújtani az előírt határidőig.
Az adó tehát bevallásra kerül, de az adófizetési
kötelezettség nem kerül előírásra.
Kérjük, hogy valamennyien tegyenek eleget e kötelezettségüknek, hiszen az önkor-

– Az idegenforgalmi adó bevallásokat –
ahogy fentebb említettem – továbbra is tárgyhót követő hó 15. napig kell benyújtani az adóhatóságnak. A szálláshelykezelő szoftver által
előállítható az idegenforgalmi adóbevallás alapjául szolgáló kimutatás, mely segítségével az
idegenforgalmi adó bevallás nyomtatvány kitölthető. A bevallások benyújthatóak az önkormányzati hivatali portálon keresztül elektronikusan vagy papír
alapon a honlapunkról letölthető
nyomtatványon.
A fentiekben leírtak alapján
kérjük tehát, hogy az adóbevallási
kötelezettségüknek,- ami nem jár
adófizetési kötelezettséggel - tegyenek eleget. Ez mindannyiunk
közös érdek, hiszen a bevallás
eredményeként önkormányzatunknak olyan pénzeszközök felhasználására lesz lehetősége,
amelyből városunkat szebbé, élhetőbbé tudjuk tenni és biztosítani
tudjuk intézményeink (óvoda,
bölcsőde, háziorvos, ügyelet stb)
zavartalan működését még ezekben a nehéz időkben is.

Zalakaroson a papír alapú vendégkönyv vezetése az idei évtől nem kötelező.
– Az NTAK rendszerébe napi szinten – a
vendég érkezésekor - kell a szállásadóknak a
vendégforgalmi adatokat rögzíteni és zárni. Az
NTAK az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését folyamatosan figyelemmel kiséri, annak
elmaradása esetén a helyi adóhatóságot ellenőrzés lefolytatására hívja fel. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása pénzbírsággal
sújtható!

Segítő együttműködésüket köszönjük bízva
abban, hogy minél előbb elindulhat a turizmus
városunkban!
Jó egészséget és biztonságos vendégfogadást kívánunk!
Zalakaros, 2020. június 19.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző

A NYILATKOZATTÉTELI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL
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

4

2020. július 23.

Zárolt tételek, spórolás, lobbi
MEGTAKARÍTÁSOKRA VAN SZÜKSÉG A KÖLTSÉGVETÉSBEN
Több mint 100 millió forint összegben zárolt költségvetési tételeket a képviselő-testület legutóbbi, soros ülésén. A koronavírus járvány utáni első nyilvános ülését július 4-én tartotta a testület, melyen
az egyik legfontosabb napirendi pont a költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges intézkedések meghozatala volt.
Az előkészítő anyag rámutat: a
járvány miatt a magyarországi turizmus szinte teljesen leállt a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet három hónapos idejére,
melynek hatása súlyosan érinti városunk önkormányzatának költségvetését is. Előzetesen közel 200
millió forint bevétel kieséssel számolt a hivatal az üdülőhelyi támogatás, a helyi adók, valamint a működési bevételek vonatkozásában.
Az országgyűlés azonban június
16-án elfogadta azt a törvényt,
mely szerint a településeket 2020.
december 31-ig nem illeti meg az
üdülőhelyi támogatás, vagyis az
idegenforgalmi adó után járó 1 forintos kiegészítés. Ez a döntés további 129 millió forintos hiányt generált
a
város
idei
évi
költségvetésében.
Mindezek miatt a testület több
előirányzat zárolását rendelte el.
A kieső bevételek pótlására 46,4
millió forintot helyeztek tartalékba,
a rendelkezésre álló általános tartalékból átcsoportosítható összeg

15 millió forint. Az augusztus 15.
utánra tervezett rendezvények ös�szegét, 8,6 millió forintot zároltak,
a közösségi háztól 3 millió forintot
ugyancsak. Ők csak a nemzeti ün-

nepeket, az adventi programokat
rendezik meg a következő időszakban. Az önkormányzat működési
kiadásait 1,76 millió forinttal csökkentették. Közel 4 millió forintos
megtakarítást jelent, hogy idén
nem üzemel a száraz csúszda, 1,5
millió forintos megtakarítás, hogy
a városnapi lakossági vendéglátás
elmarad. Jelentősen, 3,5 millió fo-

rinttal csökkentek a reprezentációs
célra szánt költségek is.
A testület ugyanakkor úgy határozott, hogy a költségek további
csökkentése érdekében meg kell
vizsgálni a turisztikai szervezetek
marketingre tervezett költségeit,
valamint a költségvetésben szereplő beruházási, felújítási előirányzatok jövő évre halasztásának lehetőségét.

Hangsúlyozták azt is, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanok értékesítése céljából ingatlan forgalmazók megkeresése
szükséges. Felkérték a polgármestert, hogy a település érdekében
kiemelkedően fontos beruházások
megvalósítása érdekében egyedi
kormányzati támogatások megszerzése érdekében tegyen lépéseket.

VÁROSI ÜNNEPEK

Októberi
időpont is
szóba jöhet
A rendezvényekkel kapcsolatban hozott korlátozások, újabb intézkedések és
bizonytalanságok miatt, illetve egyéb rendezvényekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek okán változhat a
város nap eddig szeptember
5-re módosított időpontja.
Az már rövid idő alatt, hónapokkal ezelőtt eldőlt, hogy a
megszokott július közepi városnapi rendezvénysort nem
lehet megtartani a járványhelyzet és az ebből fakadó
korlátozások miatt. Ezek után
vetődött fel, hogy Zalakaros
Város Napjának új lehetséges
időpontja szeptember 5., amikor a fürdő az 55. születésnapját ünnepli, így az esemény a
központi témáját is adná a városnapi rendezvényeknek.
Az eltelt időszakban nyilvánosságot látott kormányzati
nyilatkozatok a nagy létszámú
rendezvényeket illetően, valamint egyes programok megrendezésére kiírt pályázati, támogatási lehetőségek újabb
megfontolás tárgyává tették
az idei városnap időpontját.
Az idén ünnepli ugyanis
fennállásának 90. évfordulóját
az önkéntes tűzoltó egyesület,
mely ünnepi programjait a városnapi programokhoz szeretné és tudná igazítani, ehhez
pályázati lehetőség is adott. A
pályázatok sorsa azonban – és
a nagyrendezvényeké is – még
hetek múlva dől el. A testület
ezért úgy határozott, a városnap időpontjára lehetőségként
egy újabb, október 10-i időpontot is megjelöl, hogy a városnap, a fürdő-ünnep és az
önkéntes tűzoltók ünnepe egy
bővített, rangosabb rendezvénysor égisze alatt valósulhasson meg, amennyiben erre támogatási lehetőség nyílik.
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Amint annak Önök is tanúi,
városunkban fennakadás nélkül
folynak az új városközpont építésének munkálatai.

Év végére elkészül
LÁTVÁNYOSAN HALADNAK A VÁROSKÖZPONT ÉPÍTÉSI MUNKÁI

A Fürdő Hotel melletti területen
látogató központot alakít ki a kivitelezési munkákkal megbízott Szabadics Zrt. Szabadics Roland, a projekt vezetője elmondta: a
látogatóközpont rendezvények
szervezésére is alkalmas lesz, a
munkavégzést pedig az elmúlt hónapokban is folytatni tudták.
– A központ április végén szerkezetkésszé vált, májusban a tetőszerkezet is a helyére került,
ezt követően elkezdődhettek a
belső szakipari munkák. Az épületben létrejön egy 200 négyzetméteres előcsarnok, mely kiállításoknak ad helyet, és létesül egy
300 négyzetméteres rendezvényhelyiség, amely térben kettéosztható lesz. A központ közelében
épül fel egy kiszolgáló épület egy
korábbi építmény átalakításával,
ez már teljesen elkészült, csak a
színezése várat magára – mutatott
rá Szabadics Roland.
A projektben az épületekhez
kapcsolódva egy 3000 férőhelyes
rendezvényteret is kialakítanak, itt
térburkolást, parkosítást és közművesítést végeznek, látványelemeket
helyeznek el, szökőkutat és öntözőrendszert építenek ki.
Mindezeken túl a rendezvénytéren egy fedett szabadtéri színpadot
is létrehoz a kivitelező. Ugyanakkor
a beruházás keretében bővítik az itt
található parkban lévő játszóteret,
a focipálya helyén fitneszparkot és
400 méteres futópályát alakítanak
ki, továbbá felújítják a kertmozi világítástechnikáját.
Fontos körülmény, hogy a most
kiépülő tér bekapcsolódik a város
bicikliút hálózatába, így könnyen
megközelíthető lesz. A tér délkeleti
oldalán parkoló biztosítja az autós
megközelítést.
Szabadics Roland elmondta: bár
a koronavírus miatt kialakult nehézségek – többek közt a beszállítások akadozása – megérintették a
projektet, de nem befolyásolják a
határidőt, így az év végi határidőt
betartva teljesülni tud a beruházás.
Szabadics Roland arra is kitért,
hogy az épület modern külseje és a
belső dizájn miatt egyedinek számít majd a településen.
– Ezt a hatást a rendkívül sok
üvegfelület, klinker burkolat és a
különböző dőlésszögű tetők találkozása kelti majd. Itt érdemes
megemlíteni, hogy a tető szerkezete egy különleges szigetelést és
burkolást kap. Úgy gondolom,
hogy ezzel a reprezentatív megjelenéssel egy üde színfoltot nyer a
település.
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A nyugati part legjobbjai
együtt indítják a nyarat – ez a
szlogenje annak a forgalomélénkítő kedvezményrendszernek,
amelyről megállapodást írt alá a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a
Helikon Kastélymúzeum, a Zobori Kalandpark és a Zalakarosi
Fürdő. Az együttműködést a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
is üdvözli. Az MTÜ szerint a hálózatban való gondolkodás kézzel
fogható tartalommal tölti meg a
desztinációkat.
A nyugat-balatoni régió négy
kiemelkedő turisztikai szereplője
együttműködésének köszönhetően azok a vendégek, akik az egyik
létesítménybe jegyet váltanak, egy
20%-os kupont kapnak, amelyet a
másik három helyszínen használhatnak fel.
„Ezzel az együttműködéssel itt
a Nyugat-Balaton térségében egy
olyan kínálatot tudunk biztosítani az ide érkező turistáknak, és
remélem, minél több ide érkező
turistának, hogy akár rossz időben, akár jó időben, akár szezon
előtt, akár szezon után fog tudni
magának olyan programot találni,
amiért érdemes ide eljönni” – tájékoztatott Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója.
A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park 14 bemutatóhelyen mintegy
fél millió látogatót fogad évente.
Az igazgatóságnak több partneri
megállapodása is van, ilyen együttműködést azonban most először
írtak alá. Fontos céljuk, hogy minél

Best of Balaton
EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÉRSÉG TURISZTIKAI SZEREPLŐI KÖZÖTT
több emberrel szerettessék meg a
természetet.
„Ami körülvesz minket és természeti csoda, az nagyon-nagyon
kis földrajzi távolságokon található meg. Ennek a kedvezmény-

években számos fejlesztés valósult
meg és kiemelt figyelmet fordítanak a családokra. A komplexum a
térség egyik legnépszerűbb attrakciója, az együttműködés aláírásával
pedig a vendégeik mellett kiemelt

rendszernek is ez az alapja, hogy
nagyon kis távolság, földrajzi távolságon belül elérhető a látogatók számára, elérhető a természet, kultúra, szórakozás hármasa
jelen esetben egy négyes együttműködés keretében” – emelte ki
Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki
Nemzeti park Igazgatóság igazgatója.
A Zalakarosi Fürdőben az elmúlt

figyelmet fordítanak a desztináció
más népszerű turisztikai célpontjaira is.
„Abban gondolkodunk, hogy
nem csak önző módon a saját érdekeinket nézzük, hanem nézzük
a kollégákat, nem szoros értelemben vett versenytársakat. Segítsünk a vendégeinknek abban,
hogy ők jól érezzék magukat az
itt töltött időben és szívesen, él-

Bűnmegelőzési iroda a fürdőn
ÖNKÉNTESEK A STRANDOLÓK VÉDELMÉÉRT
A fürdő számára idén nyáron is kiemelkedő
fontosságú a biztonság. Ehhez az egészségügyi
szempontokon kívül a bűnmegelőzés is hozzátartozik. Naponta négy diák végez önkéntes
munkát – a rendőri testületet képviselve – a
strandolók védelmének érdekében.
– A strand területén járőröznek, sétálnak egy
formapólóban és segítséget tudnak nyújtani a
fürdőzőknek, illetve, ha valami olyan cselekményt
látnak, ami törvénysértő, akkor felhívják a figyelmét a szolgálatot ellátó kollégáknak, akik majd
intézkednek ezen a területen. Fontos az, hogy
lássák őket, éppen ezért mindig úgy látják el a
szolgálatot, hogy mindig a fürdőzők között, a
fürdőzők közelében dolgoznak. Ezáltal már a látványukkal is megelőzik a bűncselekményeket –
nyilatkozta Tóth László, a ZMRFK bűnmegelőzési
alosztályvezetője.
A tanulók a társaságon és a hangulaton kívül a
tapasztalatszerzés miatt szeretik ezt a fajta segítségnyújtást.

– Segítünk, útbaigazítunk, tolmácsolunk, akinek
kell, én vagyok a tolmács. Segítünk az elveszett
gyerekeket megtalálni, őket nagyon szeretjük, nagyon aranyosak tudnak lenni, a játszóház mellett
nézni is szoktuk őket. Fagyizunk, nagyon jó nyári
hangulatunk van itt – tette hozzá Böröczki Luca.
A kortárssegítők szolgálati ideje alatt egyáltalán
nem, vagy csak minimális bűncselekmény történt a
fürdő területén az elmúlt tizenöt évben.

ménydúsan gondoljanak ránk
vissza” – mondta Podlovics Péter, a
Zalakarosi Fürdő zrt. vezérigazgatója.
A zalaszabari kalandparkban
nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is találhatnak maguknak
szórakozási lehetőséget. A park
vezetői az együttműködéssel szeretnék ráirányítani a figyelmet a
Kis-Balatonra is, amely a régió szerves része és számos kikapcsolódási
lehetőséget kínál az ide érkező turistáknak.
„Azt gondoltuk, együtt négyen mi olyan valamit tudunk
nyújtani, olyan étlapot tudunk
adni egy családnak, hogy amikor
otthon Budapesten, Debrecenben,
Székesfehérváron a kanapén ül és
azt dönti el, hogy hova menjünk
nyaralni, pihenni hétvégére, akkor
igenis egy ilyen együttműködés,
egy ilyen közös étlap befolyásolni
fogja már ott a döntésüket” –
emelte ki Szabadics Zoltán, a Zobori Élménypark tulajdonosa.
Az együttműködést a Magyar
Turisztikai Ügynökség is üdvözölte.
Könnyid László elmondta, az elmúlt hónapok visszaesése után bíztatóak a számok. A múlt héten
mintegy 60 ezer vendégéjszakát
regisztráltak a Balatonnál, július-augusztus hónapokra pedig százezer
fölött van a foglalások száma. Az
MTÜ fontosnak tartja ezeket a
megállapodásokat, hiszen így lehetőség van az adott desztinációkat
valódi tartalommal megtölteni.
„Térségi szereplők nem versenytársat látva egymásban elkezdenek együtt gondolkozni, a látogatófolyamot megpróbálják kicsit
irányítani és egymás attrakcióit
akkor ajánljuk az ide látogató
családoknak, amikor éppen nálunk vannak. Nos, ennek a végeredménye lehet az, hogy a régióba látogató vendégek még több
élménnyel térnek haza, növelik a
régió ismertségét és nagyobb
esély lesz arra, hogy aztán egyszer visszatérnek” – hívta fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökés vezérigazgató-helyettese.
A 20%-os kedvezményre jogosító kuponok már elérhetők az
együttműködésben részt vevő
partnereknél. A megállapodás nem
csak a nyári szezonra, hanem egész
évre szól, így azok is ki tudják használni a lehetőséget, akik ősszel
vagy télen érkeznek a térségbe.
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Átadás előtt a látogatóközpont
A KIS-BALATON ÉLŐVILÁGÁT MUTATJÁK BE
Akár a Tüskevár című könyv története is megelevenedhet a látogatók előtt, akik megtekintik a Fekete István Emlékhelyet. A Kis-Balaton élővilágát bemutató kiállítóhelyen többek között aranysakált,
rétisast, vadmacskát és természetesen a vízi madarakat is megismerhetik az érdeklődők. Ezek mellett egy Fekete Istvánnak emléket állító
sarkot is megszemlélhetnek, ahol az író könyvei is megjelennek. Az
emlékhely korábban egy 50’-es években épült kutatóház volt. Tavaly
mintegy 22,5 millió forintból rekonstruálták a Diás-szigettel együtt.
Naponta kétszer látogathatják meg a helyszínt az érdeklődők.

POLICE CAFE
„Police Café” keretében
mint az már júliusban megtörtént, augusztusban is érkezni fog egy alkalommal a
fürdőre a rendőrségtől egy
munkatárs, akivel a rendőrségi tevékenységről, megelőzésekről lehet beszélgetni,
kérdéseket tudnak a vendégek feltenni a rendőröknek,
mindezt egy finom kávé mellett. Ezzel az új szolgáltatással is meg kívánja erősíteni a
biztonságérzetet a rendőrség Zalakaroson.

rendkívül tájékozott Fekete István munkásságában és a műveit
tekintve.” – mondta el Fejes Éva
turisztikai referens.
A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park helyszíneit évente mintegy
650.000-en látogatják. A Kis-Balaton ezek közül az egyik legnépszerűbb attrakció. Hamarosan további
fejlesztések is megvalósulnak ezen
a területen. A Diás-szigethez veze-

gadni, de még az is lehet, hogy
60.000-ret. Ekkora igény mutatkozna ugyanis a Kis-Balaton felkeresésére. Csak hát a korábbi egyszerű
kis túravezetés meg tanösvény
nem tudott magával vinni 5-6000
látogatónál többet. Ez egy télen-nyáron nyitva tartó ökoturisztikai látványosság lesz, hiszen a Hévíz, Keszthely, Zalakaros útvonalon
fekszik, azoknak a fürdőknek a
mentén, ahol a turizmus télen-nyáron egész évben biztosított.” - ismertette dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár.
A látogatóközpontot egyelőre
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt még nem
tudják megnyitni. Várhatóan szeptembertől azonban már várják a
vendégeket ezen a helyszínen is.

Térfigyelő kamerarendszer
A közelmúltban megtörtént
a műszaki átadása annak a
térfigyelő kamerarendszernek,
melynek első ütemében az eddig meglévőkön túl további kamerákat, köztük rendszámfelismerő kamerákat helyeztek ki. A
kamerák rögzített felvételein
visszakövethető
rendszám
alapján is minden a kamerák
előtt elhaladó jármű, mely
nagyban segítheti a rendőrség
munkáját egy esetleges bűncselekmény kapcsán.

ILLUSZTRÁCIÓ

„A látogatók kifejezetten
szokták élvezni ezt a kirándulást.
Ez egy igen-igen különös és rendkívül pozitív hangulatú kirándulás szokott lenni. Amikor a csoportokkal kijövünk a Diás-szigetre,
ugye aki már ide kijön hozzánk,
őbenne már van egy érdeklődés.
És érdekli Fekete István, ez nagyon örömteli egyébként, hogy
rengeteg idelátogató vendégünk

tő utat korábban a vendégek saját
járműveikkel, a kiemelt területen
pedig gyalog tehették meg, azonban lehetőség nyílik a közeljövőben elektromos golfautóval és kenuval is megközelíteni a helyszínt.
A végső simítások és a befejező
munkálatok vannak már csak hátra
a Kis-Balaton Látogatóközpontnál.
Ez is az 1,2 milliárd forintos projekten belül valósul meg. A különleges
objektum zöldtetővel készült. A kis
ökológiai lábnyomot hagyó épület
hűtését és fűtését talajszondák segítségével oldották meg, a villamosságról naperőműpark gondoskodik.
A belső térben 3D-s moziterem,
gyermekfoglalkoztató, játszótér és
étterem is lesz a kiállítások mellett.
„Úgy gondoljuk, hogy mintegy
40.000 látogatót fogunk tudni fo-
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Röviden Csekkolj be Magyarország
ÖTLETEKET VÁRNAK
A HASZNOSÍTÁSRA
Az új egészségház megvalósításával felszabadul a Fő
utca 6. szám alatti épület
ilyen célú igénybevétele.
Kérjük, írják meg ötleteiket, amelyek a közösség érdekeit szem előtt tartó hasznosításra vonatkoznak.
Milyen funkciót látnának
ott szívesen?
A javaslatokat papíralapon
a Hivatal postaládájában,
elektronikusan pedig a referens@zalakaros.hu e-mail címen várjuk 2020.augusztus
30.-ig.
Zalakaros
város önkormányzata

KIDNESS városába!

Az idei év megpróbáltatásai
után elérkezett a közös kalandok
és a találkozások ideje, amely
nagy türelmet igényelt mind a
gyermekek, mind a szülők részéről. A fürdőváros most mindenkit arra buzdít, hogy válassza a
biztonságos belföldi nyaralást a
családbarát Zalakaroson, ahol a
„Kidness” az új wellness.
Az idén 55 éves Zalakarosi Fürdő által híressé vált város az ország
egyik kedvenc úti célja, ha wellness
hétvégéről, vagy egy családi nyaralásról van szó. Zalakaros ugyanakkor kedvelt célpont a Balatonon
szabadságukat töltők körében is.

bolcs, a Kidness koncepció kidolgozója.
Magyarország Kidness városának határai tehát nem a települések határai, hiszen a Zalakarosi Fürdő és zalakarosi szálláshelyek
mellett a zalaszabari Zobori Élménypark, valamint a térségben
működő szolgáltatók összefogásáról van szó.
A város és a vállalkozások vezetői örömmel nyitják meg az első
zalakarosi Kidness nyarat.
Zalakaros polgármestere, Novák
Ferenc elmondta, az elmúlt évtized
szolgáltatásfejlesztései szinte kivétel
nélkül arról szóltak, hogy a gyerekekkel érkező családok nyaralása

ÚJ FOGORVOSI
SZÉK
Korszerű, modern fogorvosi székkel gazdagodott a
fogorvosi rendelő.
Az önkormányzat pályázat
útján nyert 3 millió forint támogatást a szék beszerzéséhez, melyhez a fennmaradó 3
millió forintot önerőként biztosította. A széket már 2020.
július 15-én beüzemelték.
A Jegenye sori új egészségház létesítésére – mely helyet ad a védőnőnek is – 60
millió forintos támogatást
nyert el a város.
A közbeszerzés kiírása hamarosan megtörténik, a kivitelezés, megvalósítás a jövő
évben várható.

TÁJÉKOZTATÁS
Újabb szolgáltatás áll a zalakarosiak és a vendégek rendelkezésére. Mobil ATM üzemel a Gyógyfürdő tér 10.
alatt, a Tourinform mellett.

A Kidness kampány lényege,
hogy a Zalakarosra szállást foglaló
családok 3–12 éves gyermek tagjai
az akcióban résztvevő kidness
szálláshelyeken igazolványokat
vehetnek át, amelyek különböző
előnyökre, többletszolgáltatásokra jogosítják fel tulajdonosukat.
Az igazolványokhoz többek között egy egyedi kidness-strandlabda jár a Zalakarosi Fürdőre jeggyel
rendelkező gyerekeknek, de díjmentesen tesztelhetik Magyarország egyetlen hullámvasútját is a
Zobori Élményparkban. Mindezek
mellett a térségi szolgáltatók
meglepetései és nyereményjáték
is színesítik a programot. Célunk,
hogy ezek az élmények már az
utazástervezés fázisában, potenciális, foglalható termékként legyenek elérhetők - foglalta össze a
kampány lényegét Kovács Sza-

még komfortosabb, még élménydúsabb legyen. A megvalósult fejlesztéseket és attrakciókat szeretnék
megtölteni tartalommal, egy olyan
egyedi termékkapcsolással, amelyet
egy kifejezetten gyermekeknek szóló és előnyöket kínáló rendszerrel
tesznek még komplexebbé.

A program egyik zászlóshajója a
Zalakarosi Fürdő négyévszakos
gyermekvilága. Az élményfürdő
egyébként Magyarországon elsők
között alapított kölyök klubot, és
azóta is az ország első számú vizes
úticélja a kisgyermekes családok
körében - tette hozzá Podlovics
Péter, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
Czimondor Nándor, Zalakaros
turizmusért felelős alpolgármestere elmondta, a négyévszakos vízi
élményeken túl Zalakaros modern
játszóterekkel, virágos parkokkal és
olyan interaktív tanösvényekkel
várja a gyerekeket, ahol séta közben játékos módon ismerkedhetnek meg a természeti értékekkel.
Szinte nincs olyan hotel, panzió,
vagy apartman a városban, amely
ne nyújtana gyermekbarát feltételeket és szolgáltatásokat a Zalakarosra látogató családok részére.
Ezekre az adottságainkra szeretnének ráerősíteni a kidness programmal.
A kidness-kalandok ezzel még
nem érnek véget, hiszen Zalakarosról mindössze 10 percre található
az ország legtöbb attrakcióját felsorakoztató gyermekparadicsom, a
Zobori Élménypark, ahol fedett térben és szabadban megannyi kaland, többek között az ország
egyetlen hullámvasútja várja a gyerekeket.
A Kidness márka megalkotásával a meglévő termékeinket kapcsoljuk össze, egy olyan élménylánccá, amely ezeket együttesen
teszi egy szerethető, felfedezésre
váró élményvárossá, ahol minden a
gyerekekről szól. - fogalmaz Szabadics Zoltán, a Zobori Élménypark
tulajdonosa.
További információk a kampányról: www.zalakaros.hu/kidness

TISZTELT ZALAKAROSIAK!
Mint azt Önök is tapasztalhatták, a képújság június végétől nem
elérhető.
A régi technika régóta nem tudott megfelelő minőségű szolgáltatást nyújtani Önöknek, most pedig teljesen leállt.
A képviselő-testület biztosította a működés feltételeinek megfelelő technika cseréjéhez szükséges forrásokat. Amint lehet, a rendszert
újraindítjuk.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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Tisztelt zalakarosiak!
2020. július 18. volt a városnapi ünnepünk tervezett időpontja, 24. éve mindig Szent
Anna ünnepe előtt tartjuk
egyik legjelentősebb rendezvényünket. Először – a közel negyed évszázad alatt – most
nem.
Természetesen, amint lehet,

ünnepelni fogunk. A születésnap
az születésnap. Ebben az évben
máskor, más módon tesszük.
Zalakaros újkori történelmének egyik legnehezebb időszakát
éljük. Ami legfontosabb: eddig az
egészségünket megőriztük!
Gazdasági helyzetünk – finoman fogalmazva is – nehéz.
Településünk történelme fo-

lyamán többször került szinte kilátástalan helyzetbe. De az élniakarás, az összefogás mindig
meghozta az eredményt, a túlélést, a jövő reményét.
Most is erre van szükség!
Ha erőinket egyesítjük és nem
szétforgácsoljuk, példát merítünk
a múltból, Zalakarosnak lesz jövője!

Novák Ferenc
A két legnagyobb veszedelem,
a háborúk és a járványok, a történelemben nem kerülték el településünket. Ne felejtsük, 2–3 évtizede a szomszédos országokban
harcok folytak, a különböző betegségek megjelenése pedig sajnos valószínűsíthető.
Ha azonban ezt a két legnagyobb veszedelmet nevesítjük,
akkor megvan ezek ellentétpárja
is, melyeket úgy hívnak: béke és
egészség.
Sok múlik rajtunk, mindkettő
területen. Utóbbiért sokat tehetünk életmódunkkal, az egészségügyi ajánlások betartásával. De
nemcsak fizikai, a testi egészség a
fontos, hanem talán még fontosabb a lelki, azaz mentális egészségünk. Ha ez rendben van, békében vagyunk magunkkal és a
környezetünkkel, más emberekkel
is. Együttműködés, értékeink
megbecsülése, a jobbra törekvés
kell hogy jellemezze életünket.
Tisztelt Karosiak!
Városunk az egyik legnépszerűbb turisztikai cél hazánkban, a
legtisztább, legbiztonságosabb,
legvirágosabb települések közé
tartozik.
Ezekre legyünk büszkék, becsüljük meg ezeket az értékeket,
tegyünk érte!
Ismerőseimnek, barátaimnak
születésnapjuk alkalmából két
dolgot szoktam kívánni: „Legyél
egészséges és boldog!” Harmadikként még hozzá szoktam tenni:
„legyenek igaz barátaid!” És
mindezek után jön csak a pénz, a
gazdagság kívánása!
Jó egészséget és boldog születésnapot Zalakaros!
Novák Ferenc
polgármester
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Szabadtéri koncertet adtak
ZENÉLŐ MAGYARORSZÁG
Szabadtéri koncerttel várták a
Magyar Rádió szimfonikus zenekarának tagjai a Zalakarosra látogatókat július 4-én. A Zenélő Magyarország
program
részeként
meghirdetett – flashmob jellegű –
előadást a Dísz téren tartották.
A több mint 80 tagot számláló
együttes 8 fős kamaraprodukcióval
lépett színpadra a fürdővárosban. A
zenészek az elmúlt hetekben játszottak már Szarvason, Orosházán,
Várpalotán, Hollókőn és folyamatosan járják az ország különböző
pontjait. Koncertjeiken felcsendülnek Vivaldi, Bach szerzemények és
további remek barokk szimfóniák.
– A Zenélő Magyarország című
produkció részesei vagyunk. Több
csapat járja az országot, különböző régiókba látogatunk el a zenei
együttesekkel. Most egy barokk
koncerttel készültünk az itteni közönségnek – mondta el Igaz Andrea, a Magyar Rádió Zenekar tagja.

FELHÍVÁS – TISZTELT KAROSIAK!
Köszönöm a koronavírus okozta veszélyhelyzetben tanúsított
együttműködésüket, és a szabályok betartását.
Magyarországon a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet szerinti veszélyhelyzetet az Alaptörvény 54. cikk (3) bekezdése szerint megszüntette az Országgyűlés felhívása alapján a Kormány 2020. június
17-én. Azt azonban észben kell tartanunk, hogy a veszélyhelyzet
feloldásával a koronavírus még nem tűnt el, a kockázat még mindig
fennáll. Mint köztudott, környezetünkben újra nagyobb számú megbetegedések történtek, amelyek a jelentős turizmust is lebonyolító
településünk számára is fokozottabban veszélyt jelent.
A feloldást követően is voltak és vannak olyan rendelkezések,
egyéni szabályok, melyeket be kellett, és most is be kell tartanunk,
mint például a szájmaszk viselése kereskedelmi egységekben vagy a
tömegközlekedési eszközökön. Korábban már kértem Önöket a
boltokban történő maszkviselésre, a kormány döntése pedig azt jelenti, hogy KÖTELEZŐ viselni, melyet ellenőrizni és szankcionálni
fognak! Kérem, ne az utóbbi miatt tegyék ezt, hanem saját és mások
egészségének védelme érdekében!
Nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, hogy a higiéniára figyeljünk oda fokozottabban, hiszen mindenki érdeke, hogy vigyázzunk egymásra. A vendégek lassan visszatérnek városunkba, több
inger, kontakt érheti az embert, ezért is fokozottabb figyelem szükséges az intézményekben, illetve a közösségi tereinkben, mindenütt.
A veszély nem múlt el!
Jó egészséget, türelmet kívánok mindenkinek!
Köszönettel:
Novák Ferenc
polgármester

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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Úszótábor – gyerekeknek
Úszótáborozást szervezett az
érdeklődő, úszási ismeretekkel rendelkező gyermekek részére Stégli
János, a város sportszervezője.
A táborba jelentkező gyerekek
egy héten át napi két alkalommal
úszás edzéseken vettek részt az
edző irányításával, emellett azonban jutott idő sok-sok játékra, pancsolásra is. A fedett és strandi részt
egyaránt használták a táborozók.
Akik most lemaradtak, augusztus
folyamán ismét jelentkezhetnek
úszás táborba, melynek időpontja
augusztus 10-14.

2020 kilométer – egy hét alatt
ZSIGA CSABÁT ZALAKAROS IS FOGADTA ÚTJA SORÁN
Egyedülálló sportteljesítmény,
turisztikai küldetés és beteg gyermekek gyógyításának támogatása
– így foglalhatjuk össze a fonyódi
Zsiga Csaba elmúlt hetét, melynek
Zalakaros is részese lehetett.
A sportoló arra vállalkozott,
hogy egy hét leforgása alatt 2020
kilométert teker le, útja során meglátogatva és a hazai közönség előtt
bemutatva országunk izgalmas vidékeit, nevezetességeit, városait, s
nemes vállalásként daganatos
gyermekek gyógyításához szükséges készülékre gyűjt támogatást, és
hívja fel erre a figyelmet.
Zsiga Csaba maga is daganatos
beteg, melanomája miatt 12 alkalommal műtötték és kezelték már,
betegsége azonban nem hátráltatja sportcéljai teljesítésében. Ezek
között eddig egyedülálló az Iron
Bike, melynek során 7 nap alatt,
napi átlag 300 kilométert teljesítve
tesz meg 2020 kilométert a sportember. Csaba július 6-án startolt
Hévízről, és a mai napon tér vissza indulási
helyére, Fonyódra.
Július 12-én Zalakaros városa is fogadta őt.
A város elején bringás
„küldöttség” várta Csabát, hogy a Zalakarosi
Fürdő fogadóépülete
elé együtt kerékpározzon vele. A
kíséret tagja volt Kovács Szabolcs, a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Végh Andor önkormányzati képviselő, Szekeres Éva, a
Zalarosi Fürdő marketing vezetője,

Karádi Szabolcs és Jankovics Ferenc,
a Teker Egyesület képviselői, a
Mapei Tour de Zalakaros szervezői,
valamint a sajtó munkatársai.

kapunál Novák Ferenc polgármester és Podlovics Péter, a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatója fogadta a
sportolót. Mindketten méltatták
kerékpáros és emberi teljesítményét, kiemelve, hogy Zalakaros,
mint az egészség városa, maximálisan támogatja az ilyen jellegű célok
megvalósítását.
A méltó fogadás ezzel nem ért
véget, hiszen a sportoló tiszteleté-

re és a támogatás jelenként a fürdő
másnap egy órával korábban kinyitott, hogy a kerékpáros kipróbálhassa a zalakarosi gyógyvíz jótékony hatásait, gyógyító erejét.
Ahogyan Csaba fogalmazott: fáradt tagjai a fürdőzés után új erőre
kaptak, és bízik benne, hogy Zalakarosra később visszatérve még
több gyógyító kényeztetésben lehet majd része.

TÁJÉKOZTATÁS
A csapat egy tiszteletkört tett a
ZeneKaros rendezvényen, az ottani
közönség hatalmas tapssal tisztelgett a nem mindennapi sportteljesítmény és a küldetés előtt, majd a
fürdő előtt felállított jelképes cél-

Tájékoztatjuk a Puchheim-Zalakaros partner kapcsolatban résztvevő zalakarosi vendéglátó polgárokat, hogy a 2020. október 8-11re tervezett puchheimi polgárok Zalakarosra látogatása elmarad.
A Német-Magyar Egylet vezetője, Nagel Anna tájékoztatása szerint
2021 tavaszára várható látogatásuk. A pontos időpontról a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni.
Novák Ferenc polgármester
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