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A forradalomra emlékezett a város
HŐSÖK MA IS ÉLNEK KÖZTÜNK
Az októberi forradalom és
szabadságharc emléke, hősei előtt
tisztelgett városunk az általános
iskola előtt álló kopjafánál.
– Október 23. megünneplése
nem arra hivatott, hogy a gyászos
emléket idézzük fel, hanem elsősorban arra, hogy arra emlékezzünk: az ország népe képes volt
a kommunista terror szörnyű évei
után felszabadultan hinni, reménykedni és cselekedni. 1956 fontosságát jól mutatja, hogy ez lett
köztársaságunk születésének, kikiáltásának időpontja is – mondta beszédében Czimondor Nándor
alpolgármester.
– A mi utunk azoké, akik 1956
örökségét akarták folytatni. Országból hazát, lakóhelyből szülőföldet, lakosokból polgárokat, népből nemzetet akartunk építeni.
Az alpolgármester úgy fogalmazott: most, ebben a nehéz időszakban is találkozhatunk hősökkel.
– Segítsük, támogassuk őket,
mindazokat, akik kiváló szakmaisággal, emberséggel teszik nemcsak rászabott feladataikat, hanem

önként vállalt, közösségépítő tevékenységüket is, akik ebben a
különlegesen nehéz helyzetben is
mindent megtesznek, hogy hivatásukat minél magasabb színvo-

nalon végezhessék, óvják egészségünket, segítik a rászorultakat.
Ha sok ilyen mindennapok hőse
ember él és dolgozik településünkön, akkor Zalakaros előrehalad.

A beszédet követően a Dalárda-Vegyeskar ünnepi dalcsokrát
hallgathattuk, majd a helyi intézmények vezetői helyezték el koszorúikat a kopjafánál.
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TISZTELT
LAKOSSÁG!
A koronavírus terjedése miatt kihirdetett járványügyi készültségre tekintettel az Önök
és a saját védelmünk érdekében 2020. szeptember 21.
napjától a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatalnál a
személyes ügyfélfogadás csak
indokolt esetben és kizárólag
ügyfélfogadási időben történik.
A MASZK VISELÉSE ÉS A
BEJÁRATI AJTÓ MELLETT TALÁLHATÓ JOBB OLDALON ELHELYEZETT KÉZFERTŐTLENÍTŐ
HASZNÁLATA BELÉPÉSKOR
KÖTELEZŐ!
Ügyfélfogadási időn kívül az
épületben csak az itt dolgozó
kollégák tartózkodhatnak.
Telefonon és emailen történő megkeresésre természetesen továbbra is lehetőség van,
kérjük éljenek az elektronikus
ügyintézés lehetőségével.
Vigyázzunk egymásra!
Torma László aljegyző

Szociális célú tűzifa
TÁJÉKOZTATÁS AZ IGÉNYBE VÉTEL FELTÉTELEIRŐL
A tisztelt lakosságot már korábban tájékoztattuk, hogy a képviselő-testület augusztusban döntött
arról, hogy pályázatot nyújt be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.
A pályázat elbírálásra került, Zalakaros Város Önkormányzata 120 m3 tűzifa támogatásban részesült. A
pályázati kiírás előírja, hogy a támogatásban részesített önkormányzatok rendeletükben szabályozzák a
szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. A képviselő-testület október 21-i ülésén
megalkotta a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet.
Az önkormányzat legfeljebb 3 m3, de minimum 1 m3 tűzifát biztosít annak, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
c) időskorúak járadékában részesül, vagy
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy
g) 3 vagy annál több gyermeket nevel és családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók – az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem
haladja meg, vagy
h) ápolási díjra illetve beteggondozási támogatásra jogosult, vagy
i) közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy
j) 65 év feletti egyedülálló nyugdíjas, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét
nem haladja meg, vagy
k) családjában – kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók – az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 2,5-szeresét nem haladja meg.
A támogatás megállapítása kérelemre indul. A nyomtatvány elérhető az önkormányzat honlapján, az
önkormányzati hivatal előterében elhelyezett dobozban, a szociális étkeztetésben részesülők részére az
ebédet kiszállító önkormányzati munkatársaknál, a házi segítségnyújtást végző gondozóknál. A kérelmeket 2020. november 20-ig lehet benyújtani az önkormányzathoz.
Zalakaros Város Önkormányzata
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Már a belső munkálatok is folynak
ÉLETKÉPEK A RENDEZVÉNYTÉRRŐL

Elkészült az új rendezvény- és látogatóközpont jelentős része, a
tető és a padló közt állnak a falak, jelenleg a burkolási és a belsőépítészeti munkálatok vannak soron.
Ezt hamarosan a bútorzat elhelyezése követi és már jöhet is a tél, a
belső munkálatok elkészültével már nem zavarja semmi, hogy szakmailag
is előkészüljön a stáb a helybéliek és a vendégek igényeinek kiszolgálására.
Most, hogy áll a ház, az ilyenkor szokásos viták zajlanak: milyen legyen
a berendezés, hogyan legyenek bebútorozva a helyiségek, hogyan álljanak a színpadi és a nézőtéri lámpák és hogyan fog működni a hangosítás?
Az új rendezvénytér szabadtéri munkálatai is gőzerővel folynak, hamarosan pedig a zöldterületek formálására is sor kerül.
Nagyon köszönjük újból és újból az ötleteket és a javaslatokat, melyekkel hozzánk fordulnak! A jelen elvárásai közt a jövőnek építkezünk, és az
emberek támogatása nélkül ez nem menne, ezért is köszönjük megértésüket az esetlegesen okozott kellemetlenségekért!
Zalakaros Város Önkormányzata

FŐHAJTÁS AZ ARADI VÉRTANÚK
EMLÉKE ELŐTT

Október 6-án az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
Aradon kivégzett tábornokairól emlékezett meg városunk. Főhajtással és koszorúval tisztelgett az aradi vértanúk emléke előtt
Novák Ferenc polgármester és Sinkovics Norbert, a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója.
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Emberéletek múlnak a részvételen!
KÉT HELYSZÍNEN IS SZERVEZNEK VÉRADÁST VÁROSUNKBAN
Két helyszínen is tartanak véradást városunkban 2020. december
2-án, szerdán.
Délelőtt 11 órától egészen 14 óráig a Zalakarosi Fürdőben, 15 órától 19 óráig pedig a Civil Házban lehet vért adni. A véradásokon a
járványügyi intézkedések betartásával az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai rendszeresen végeznek fertőtlenítést, a megjelenteknek kötelező a szájmaszk viselése.
– Az elmúlt időszakban Zalakaroson sajnos nagyon alacsony
részvétellel zajlottak a véradások,
ezen szeretnénk sokak összefogásával változtatni, az önkéntesek
számának növelése érdekében –
jelezte lapunknak a vérellátó szolgálat vezetője, Ottlakán Beatrix.
A véradásszervezés fellendítésé-

vel kapcsolatban Zalakaros intézményeinek, gazdasági szervezeteinek vezetői 2020. október 6-án
találkoztak a Városházán. A megbeszélésen részt vett a Móra Ferenc Általános Iskola, a Zalakarosi
Óvoda, a Civil Ház, a Karos-Park
Kft. illetve a Turisztikai Nonprofit
Kft. vezetője, a Szociális Alapellátó

Szolgálat intézményvezetője, a védőnő, valamint a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatója
is. Ottlakán Beatrix,
az Országos Vérellátó Szolgálat véradásszervezője a
találkozóra Győrből érkezett, és
köszönetét fejezte ki az érintettek aktivitását illetően.
– Mindenkit biztatunk a véradáson való
részvételre, hiszen a jelenlegi egészségügyi helyzetben több,

KEDVEZŐ VÁLTOZÁSOK AZ AUTÓBUSZOS MENETRENDBEN!
A nyáron bevezetett, a korábbiakhoz képest csökkentett (járványügyi) menetrendeket felülvizsgálva – a beérkezett észrevételek
és az utasigények alapján – 2020. szeptember 28-ától újra több busz
közlekedik Budapest és Zala megye között.
A változás érinti településünket is, így a 1182 számú Budapest–Keszthely–Hévíz–Zalakaros–Nagykanizsa-vonal megszűnik, helyette településünk szeptember 28-tól az újrainduló és naponta kétszer közlekedő
1183-as (Budapest–Zalakaros–Nagykanizsa) járatokkal érhető el.
Budapestről 10.30 és 19.00, Zalakarosról 9.05 és 17.05-kor indulnak az
autóbuszok.

korábban rendszeres véradó sajnos kiesett a rendszerből,
különböző okok miatt
nem adhatnak vért,
a vérkészítményekre azonban továbbra is legalább
annyi
szükség van, ha
nem többre –
hangsúlyozta Ottlakán Beatrix. –
Várunk
minden
egészséges véradót a
fent megadott időpontokban a két helyszínen! Minden csepp számít!
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Zalakaros a belföldi vendégek célpontja
A HÉTVÉGÉK ÉS AZ ŐSZI SZÜNET JÓ EREDMÉNYEKET HOZ
Az országhatárok zárva maradnak, a kormány döntését már mindannyian ismerjük. A turizmusból élőknek ez a lehető legrosszabb hír,
főként az őszi időszakban, amikor egyébként alapvetően a külföldi
vendégekre alapoztak az elmúlt években a szállodák, szálláskiadók.
Városunk is megsínyli sajnos ezt
a döntést, bár mi még azon szerencsések közé tartozunk, akik kevésbé jártak pórul.
– Furcsa paradoxon, de Zalakarosnak most az az előnye, amit
eddig hátrányként tartott számon és küzdött ellene. Mégpedig
a kevesebb külföldi vendég. Természetesen más turisztikai településekhez viszonyítok; míg több
helyen a külföldi vendégek adták
a turisztikai eredmények jelentős

részét, nálunk ez a belföld volt.
Most külföldi vendég alig akad,
nálunk viszont, mivel belföldön
jól bevezetett hírünk volt és van,
a hazai vendégkör továbbra is jelen van, és ez bizony szerencsés
helyzetet teremt – mondta el Czimondor Nándor alpolgármester.
Az őszi hónapok a szállodák
foglaltsága tekintetében így kedvezőbben alakultak sok más településéhez képest, s a foglalásokat
erősítette az is, hogy Zalakaros ko-

moly kampányt indított a magyar
turistákat megcélozva.
– Az őszi szünetre szinte minden szálloda komoly foglaltsággal
büszkélkedhet, a tavalyi évi adatok közel 85 százalékát tudják
hozni, és ez kifejezetten jónak
számít. Amennyiben a jelenlegi
helyzet marad, tehát nem vezetnek be még komolyabb szigorításokat, nem lesz teljes zárás az élet
több területén, akkor úgy gondolom, a decemberi foglaltságok is

kedvezőbbek lesznek. Az biztos,
hogy a vendégek most kivárnak,
nem szívesen foglalnak jó előre
szállást, így tehát sok a bizonytalanság mindannyiunk számára –
jelezte Czimondor Nándor.
Mint mondta: a magánszállások
esetében az őszi időszak minden
évben gyengébbnek mondható,
bár sok vendég éppen a biztonságosabbnak vélt körülmények, a kevesebb „kontakt” miatt választ magánszállást.

TOURINFORM-TALÁLKOZÓ

MEGÉRKEZETT AZ INFLUENZA ELLENI
VÉDŐOLTÁS
TISZTELT LAKOSSÁG!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy az influenza elleni oltóanyagok
megérkeztek a háziorvosi rendelőbe.
Az oltás beadása előre egyeztetett időpontokban történik, melyre igényüket a 93/340-343-as vagy a 20/397-7942 -es telefonszámon
jelezhetik.
A háziorvos továbbra is kéri, hogy a járványhelyzet miatt – a váróban kialakuló zsúfoltság elkerülése érdekében – a rendelésre minden esetben kérjenek időpontot a fenti telefonszámok valamelyikén!
Megértésüket köszönjük!

TISZTELT BETEGEINK!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a zalakarosi háziorvosi rendelés a COVID ideje
alatt *csak időpont előjegyzéssel történik* a Jegenye sor
8. szám alatt.
Időpontot rendelési időben a
93/340-343 telefonszámon tudnak foglalni; a doktornő rendelési időn kívüli elérhetősége
munkanapokon 8-16 óra között
a +36 20/397-7942.
Kérjük a fenti intézkedés betartását!
Megértésüket köszönjük!

Budapesten került megrendezésre az Országos Tourinform
Találkozó, ahol a zalakarosi Tourinform-iroda kollégái, Molnár
Veronika irodavezető és Horváth Zoltán mutatták be a megújult
Zalakarosi Tourinform-irodát és szolgáltatásait. A rendezvényen
Horváth Zoltán 5 éves jubileumi elismerésben részesült, melyhez
szívből gratulálunk.
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Ismét van állandó
háziorvosa a városnak
BEMUTATJUK DR. ANGI MÓNIKÁT
Régóta húzódó probléma oldódott meg a közelmúltban városunkban, mely minden lakót érint: október elsejétől végre ismét van háziorvosa Zalakarosnak.
Dr. Angi Mónika Balatonkeresztúron él férjével, onnan bejárva
látja el a háziorvosi teendőket városunkban. Mint mondja: háziorvosi
ügyeletet egyelőre nem tudott emellett vállalni, hiszen a keszthelyi
sürgősségi ellátásban vesz részt ügyeletesként, ez pedig „nagy szerelem” számára, s amíg mód van rá, nem szeretne megválni e feladatkörétől.
– Nagyon szeretem
a sürgősségi munkát,
igaz, nagy a pörgés, de
épp ez, ami vonzó többek között számomra
ebben. Az erdélyi, Hargita megyei Gyergyószentmiklós mentőegységénél
kezdtem
munkámat, négy évig
mentőszolgálatot teljesítve, s ez erősen meghatározta az életemet,
a sürgősségi munkához

Sürgősségi munkan közben, védőfelszerelésben.
való vonzódásomat – mondja.
Igen, Angi Mónika „nyakas székely”, Gyergyószentmiklóson született 1979-ben, szülei ma is Erdélyben élnek, húga és ő azonban már
évek óta Magyarországon lakik.
– Általános orvosi asszisztensként végeztem a középiskolai
évek után, s mint mondtam, mentősként kezdtem dolgozni. Többnyire orvos nélkül láttuk el a
munkánkat, egy asszisztens és egy
sofőr volt a mentőegység tagja.
Minden esethez mentünk, infark-

tus, szülés, minden elképzelhető
orvosi eset szerepelt az általunk
ellátott feladatok között. E munka során döntöttem el, hogy felvételizek az orvosi egyetemre. Sikeres felvételit tettem, 2014-ben
végeztem el az egyetemet. Románul kellett tanulnunk és vizsgáznunk, így kétszeresen is nehéz
volt a tananyag, és nekem az is
furcsa volt, hogy évfolyamtársaim
nálam jóval fiatalabbak voltak. Az
egyetemet követően érkeztem
Magyarországra, hogy rezidensi

éveimet itt töltsem. Nem titok: az
volt a célom, hogy majd Kanadában folytatom. Ám közben megismerkedtem a férjemmel, így Kanada helyett Balatonkeresztúron
telepedtem le – mondja mosolyogva a doktornő.
Rezidensi éveit Pécsett végezte,
s háziorvosi ügyeletekben és a
keszthelyi sürgősségi ellátásban
vett eddig részt.
– Sokat gondolkodtam a háziorvosi praxison, amit végül
is elvállaltam,
de megtartottam a sürgősségi munkámat is
mellette. Korszerű, felszerelt
rendelő a zalakarosi, asszisztensemmel nagyon szeretek
együtt dolgozni, és sok zalakarosival találkoztam már a
rendelőben, illetve az általános iskolában is
jártam, hiszen a
gyermekek a kötelező oltásokat
már tőlem kapták meg. Nagyon
boldog
vagyok, hogy
sok izguló kisgyereket sikerült megnyugt a t n o m ,
számomra
is
egyfajta próba volt ez – árulta el
a doktornő.
A mindennapok sűrűek, így talán
nem véletlen, hogy a doktornő szabadidejében „nyugtató” hobbit űz:
csodálatos horgolt tárgyak kerülnek
ki a kezei közül. Táskák, virágtartók,
díszdobozok, melyek elsősorban családját, barátait, közeli ismerőseit örvendeztetik, hiszen a legtöbb munka
hozzájuk kerül. És a szabadidőben
ott a kis család gyönyörű cicája is, aki
igazán jó néven veszi a gondoskodást, figyelmet és törődést.

Új nyitva tartási renddel, rövidített időszakban várja a vendégeket a fürdő, kivételt képeznek az ünnepi időszakok.
– Milyen megfontolások vezettek ahhoz, hogy a fürdő rövidített nyitva tartással folytassa az évet? – kérdeztük Podlovics
Pétert, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatóját.
– Kétségkívül a 2020-as év a
gazdaság egészét tekintve egy
rendkívül embert próbáló időszak,
különösen, ami a turizmust illeti.
Mindenhol súlyosak a károk, de
erre az ágazatra ez hatványozottan jellemző.
A szeptemberi határzárral elvesztettük a vendégek nagyobb
részét. A bevételek csökkenésére
reagálni kellett, értelemszerűen
a költségeinket is csökkenteni
szükséges, mégpedig úgy, hogy a
lehető legkevesebb kárt szenvedje el a fürdő, a lehető legkevesebb
hátrány érje a munkatársainkat,
és ami a legfontosabb, mindezekből a vendégeink a legkevesebbet
érzékeljenek.
A rövidített nyitva tartásra
vonatkozó kérdésre válaszolva a
döntés meghozatalát egy helyzetelemzés előzte meg, ahol saját
adatainkat és a fürdővel összeköttetésben álló hotelek véleményét is kikértük. A rövidített
nyitva tartás kizárólag az alacsonyabb forgalmú hétköznapokat
érinti, azon belül is azon részlegeket, ahol a kihasználtság az
említett időszakokban rendkívül
alacsony volt. Sajnos, ide tartozik
az új szaunavilág is. Azonban ez
nem azt jelenti, hogy szauna
nélkül maradnak a vendégeink:
az élményfürdő szaunái, a gyerekszauna, az infraszaunák változatlanul elérhetők.
A vendégeink ebben az időszakban jellemző utazási szokásaira építettünk, úgy, hogy a
frekventált hétvégéken (péntektől vasárnapig), valamint az iskolai szünetek, állami ünnepek és
hosszú hétvégék alatt változatlanul továbbra is teljes kapacitással, programkínálattal és szolgáltatás palettával üzemelünk.
A nyitva tartás optimalizálásával, a költségek csökkentésével
az a célunk, hogy túléljük ezt a
kritikus időszakot anélkül, hogy
a társaság tartalékait működési
költségekre fordítaná.
Jelenleg sajnos a kialakult
helyzet miatt a működési költségeink magasabbak, mint a bevételeink, így a tartalékokra nagy
szükség van.
Rendkívül bizonytalan a helyzet, ugyan vannak előrejelzések,
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Optimalizálták a nyitvatartást a fürdőben
de biztosan nem látjuk a végét, a
fürdőszakma vészharangot kongat.
Ezen intézkedések meghozatalának
a célja az volt, hogy drasztikus
lépések nélkül vészeljük át ezt az
időszakot, azaz elkerüljük a létesítmény bezárását, tehát kompromisszumokon alapuló optimalizálással csökkentsük költségeket. A

gozók munkaidő keretén, ahol a
vendégforgalom és a biztonságos
üzemeltetés ezt lehetővé tette. A
kulcsszó itt is a kompromisszum:
átszervezésekkel, csoportosításokkal igyekeztünk egy megoldást
találni. Bízunk abban, hogy ez
elegendőnek bizonyul, amíg stabilizálódik a helyzet.

kompromisszumok három oldalról
szükségesek: tulajdonosi és menedzsment oldalról, hogy mindenki érdekét szem előtt tartva hozzunk
döntéseket, továbbá munkavállalói
oldalról, hogy tartsanak ki, valamint
kérjük és hálásan megköszönjük a
vendégeink és partnereink megértését, együttműködését ebben
az átmeneti időszakban.
– Hogyan tudta ezeket a változtatásokat a két, a fürdővel
szoros kapcsolatban lévő szállodával egyeztetni a vezetés?
– A piackutatás legfontosabb
része volt a szállodákkal való előzetes egyeztetés, hiszen náluk is
hasonló trendek mutatkoznak a
vendégforgalom terén. A belföldi
forgalom főként a családi és wellness célcsoportot jelenti, amely a
hétvégékre, az iskolai szünetekre
koncentrálódik. Ahogy említettem,
eszerint optimalizáltuk a működést.
– Jelentett-e, illetve jelent-e a
közeljövőben a rövidített működtetés dolgozói elbocsátásokat?
– A tavaszi hullám óta határozott
idejű szezonális munkaszerződéseket kötöttünk, amelyeket a körülmények miatt a vendégforgalomhoz igazodva, a biztonságos
üzemeltetés érdekében nem tudtunk
meghosszabbítani.
Az állandó, határozatlan idejű
munkaszerződéssel rendelkező
munkatársainknak továbbra is van
munkahelye. Kizárólag azokon a
területeken csökkentettünk a dol-

– Ebben a formában működik
év végéig a létesítmény? Van szó
év végéig esetleg bezárásról is?
– Nincs szó bezárásról, amen�nyiben a jogszabályi feltételek nem
írják elő, valamint a fenti intézkedésekkel sikerül fenntartani a biztonságos üzemeltetést, nem szeretnénk
bezárni.
Ahogy
összefoglalaltam: az egyes részlegek nyitvatartását optimalizáltuk
a vendégforgalomnak megfelelően,
valamint a munkatársak beosztásával és munkaidőkeretének átszervezésével csökkentjük a működési költségeinket.
– Ugyanez a kérdés vonatkozik
az év elejére: mi várható, mire
számítsanak a vendégek, a dolgozók?
– A járványügyi, gazdasági és
jogszabályi környezet függvényében járunk el minden esetben, ezek
érvényesek év elején is.
– Legutóbbi beszélgetésünkkor
igazgató úr úgy nyilatkozott:
egyelőre úgy néz ki, hogy nullára
fut ki a fürdő gazdasági éve.
Tartható ez a nyilatkozat továbbra is?
– Jelen pillanatban ugyanígy áll
a helyzet, még egyelőre tartható,
hogy nullára fut ki az év. Minden
a működési költségeken és a belföldi vendégeken múlik. Bízunk
egy jó őszi és téli szünetben.
– Távozott a fürdő marketing
vezetője. Várható-e változás a
marketing munkában, illetve a

marketing irányokban? Mire fókuszálnak a megváltozott helyzetben?
– Sajnáljuk a távozását, a társaság fontos területe a marketing
tevékenység. Jelenleg saját hatáskörbe rendeltem a terület irányítását. Szerződött partnereinkkel
és a belső erőforrásainkkal oldjuk
meg a feladatokat és a jövő évi
tervezést.
Továbbra is fontosnak tartom
a városmarketinggel közös márkaépítő kampányokat, a belföldi
turizmus erősítését, mind helyi,
mind densztinációs színten, hiszen
a belföld az új külföld.
Idén minden bizonnyal elmaradnak a külföldi sítúrák, ami
helyett a belföldi, azon belül is a
wellness turizmus iránti érdeklődést
erősítjük kampányainkkal.
A Magyar Turisztikai Ügynökség
kampányait teljes erővel a belföldi turizmus újraindítására és erősítésére irányítja, ezt követjük mi
is. Fontosnak tartjuk a desztinációs gondolkodást, a régiós kommunikációt, a stratégiai partnerkapcsolatokat a térség jelentős
turisztikai szolgáltatóival, hiszünk
abban, hogy együtt emeljük, erősítjük egymást, ezzel a régió ismertségét is a vendégek fejében,
már az utazási döntés meghozatalánál.
Ami a jövő évi terveinket illeti,
a meglévő célcsoportok mellett
egy új célcsoportra is fókuszálunk.
A családi, senior és wellness célcsoportok mellett kampányaink
fókuszába kerül a sportrehabilitáció, amely hobbi, valamint profes�szionális sportolók elérését tűzte
ki célul. Egyébiránt ezáltal a városban zajló két rendkívül jelentős sportesemény: a kerékpáros és
futóversenyek kommunikációjában és
szervezésében is nagyobb részt kívánunk
vállalni.
– Továbbra is tartja-e magát az az elképzelés, hogy jövő
évben, akár saját
forrásból is, de megújítják a beléptető
rendszert? Vannak-e
ennek már konkrét
tervei, vagyis hogy
zajlik majd a folyamat?
– Határozott célunk, hogy mihamarabb
megvalósítsuk. Megtakarításunk elkülö-

nített része a beléptető rendszerre szánt összeg. Amennyiben a
spórolás hatékony, ha nem kényszerülünk ezen pénzeszközök működésre való fordítására, úgy igen.
– Ha jövő év elején is működik
a fürdő, milyen feltételekkel?
Vannak-e már erre tervek?
– Kiemelten fontos része az
üzemeltetés jelenlegi munkájának
a vírus elleni védekezés, ami szintén extra költségekkel jár. Nemrégiben elhelyeztünk egy rendkívül
környezetbarát fertőtlenítő kaput,
amellyel kiegészítettük a már meglévő fertőtlenítő pontjainkat. A
fogadóépületben ezen keresztül
juthatnak be a vendégek a fürdőbe. A berendezés egy pillanat alatt
megméri a testhőmérsékletet, majd
a mérést követően haladhat át a
fertőtlenítő kapu ködpermetén a
vendég. Előnye, hogy teljesen érintésmentes, biológiai úton lebomló
környezetbarát fertőtlenítő köddel
nemcsak a kezet, hanem a ruházatot, kiegészítőket, táskát, tehát az
egész felületet megszabadítja a
kórokozóktól. Gyors, hatékony,
sokkal több, mint egy kézfertőtlenítő.
Elsődleges és kiemelten fontos,
hogy a vendégeink és kollégáink
teljes biztonságban érezzék magukat nálunk, nekünk pedig az a
célunk, hogy mindent megtegyünk
annak érdekében, hogy a lehető
legnagyobb mértékben csökkentsük
a kockázatot.
A tervekre visszatérve számunkra most a kulcsszavak: biztonságos
üzemeltetés, kompromisszumokon
alapuló költségoptimalizálás, veszteségminimalizálás, belfödi marketing erősítése.
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Idén is Szőlőhegyi Piknik Zalakaroson
TÖBB HELYSZÍNEN, SZÍNES SZOLGÁLTATÁSOKKAL
Zalakaros idén is formabontó
téli piknikre invitál mindenkit
2020. november 6–7. között, a 2.
alkalommal megrendezésre kerülő Szőlőhegyi Piknik keretében. A
térségben működő borászatok
és szolgáltatók bevonásával több
helyszínen is tematikus, Márton-napi programokkal várják a
kicsiket és nagyokat egyaránt,
sőt, az előző évben megkedvelt
pincészetek mellett új résztvevőkkel bővül a piknik-repertoár!
A Szőlőhegyi Piknik helyszíneit
idén is ingyenes pincejárattal kötik
össze, hogy nyugodt lelkiismerettel
kóstolhassunk bele a térségi borok
és kulináris kincsek legjavába. Készítsük az ízlelőbimbókat, lesz itt
többek között libalakoma, kemencés kenyér készítése és libazsíros
kenyérkóstoló, borkóstoló és pálinkafőző bemutató – mindez a zalai
gasztronómia jegyében.
Akik pedig a sok finomság mellett kulturális programokra „szomjaznának”, számukra az egyes helyszínek színes programkínálata
nyújt majd felüdülést. Itt lesz velünk Berecz András, ének- és mese-

mondó, aki elhozza nekünk ízes,
színes anekdotáival tarkított, „Félbevágott pipafüst” című műsorát.
Andalító dallamokat hallgathatunk
majd gitáresten, tábortűz mellett,
mind ezek mellett, az érdeklődők
még hasznos ismeretekre is szert
tehetnek a Borsuli workshop-nak
köszönhetően.
Magyarország Kidness városában természetesen nem feledkeztek
meg
a
gyerkőcökről sem, hiszen a játékos kidness
túrák mellett kipróbálhatják majd, hogy milyen egy gördülő zongorán utazni, de
emellett kreatív foglalkozáson és mustkóstolón is részt vehetnek.
A programok mellett a helyszíneken természetesen főszerepben a bor lesz, erről
pedig helyi- és környékbeli borászatok
gondoskodnak majd.
A zalakarosi szálláshe-

lyek pedig külön erre az alkalomra
összeállított csomagokkal várják az
érdeklődőket! A programhoz interaktív túrafüzet is készül kvízjátékkal és kedvezménybónokkal.
A pincekalandok a Szőlőhegyi
Piknik programokkal nem érnek
véget, hiszen a Pincenavigátor webalkalmazással többek között játé-

kos túrákon is megtapasztalhatjuk
a hamisítatlan zalai pinceélményt,
sőt barangolásunkhoz különböző
kedvezményekre feljogosító e-pincekártyát is igényelhetünk.
A program az Interreg SIHU 184
program keretében valósul meg.
További információk: www.zalakaros.hu/szolohegyipiknik

Könyvbemutató
Szeretettel invitálunk mindenkit egy nem mindennapi programunkra, amelynek
témája „TITKUNK A VIZÜNK” – Zalakaros Fürdőjének fél évszázada című könyv
bemutatása.
A könyvet bemutatja a szerkesztő, író dr. Halász Imre professor emeritus, történész; Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere és Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója.
Helyszín:
Zalakarosi Fürdő főépülete („F” épület)
Időpont:
2020. november 11. szerda 11 óra
A könyv a Hungarikum pályázat keretén belül valósult meg.

A könyvbemutatóra a belépés díjtalan.
Zalakaros Város Önkormányzata
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
Zalakarosi Fürdő
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Matricával jelzik,
ha szükséges
A SÍRHELYEKET IDŐKÖZÖNKÉNT
ÚJRA MEG KELL VÁLTANI
Mindenszentek és halottak napja közeledtével egyre többen látogatnak ki országszerte a temetőkbe, mécseseket és koszorúkat helyeznek el a sírokon, megemlékezve szeretteikről.
A temetők felkeresésekor, látogatásakor nem mindig jut eszünkbe, hogy a sírhelyeket meghatározott időközönként újra meg kell
váltani, illetve a sírhely felett rendelkező személy adataiban beállt
változást egyeztetni kell a temetőgondnoksággal.
A temető működtetését a temetőkről és temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény, valamint
Zalakaros város önkormányzat
képviselő-testületének 13/2005/
VI.10. számú rendelete szabályozza,
melyeknek értelmében a temetési
hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejáratakor ki kell értesíteni a hozzátartozót arról, hogy a
sírhelyet újra meg kell váltani. A
temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez a sírhely megváltója, halála esetén pedig a törvényes öröklési rend szerint soron
következő közeli hozzátartozója.

A sírhely felett rendelkező személy, illetve az ő adataiban történő
változás miatt a kiértesítés hagyományos módon nem lehetséges,
vagy nem célravezető, ezért más
városokban bevált gyakorlatként a
síremlékekre felragasztott felhívást
tartalmazó matrica a megoldás.
A lejárt megváltási idejű sírokra,
illetve azon síremlékekre, melyeknél a hozzátartozók elérhetősége
nem ismert, kisméretű, diszkrét,
fekete-fehér matricát ragasztanak
fel, melyen a temető gondnokságát végző KAROS-PARK Városgazdálkodási Kft. elérhetőségei olvashatók. A matrica a síremléket nem
rongálja, könnyen eltávolítható.
A járványügyi helyzet miatt - lehetőség szerint - a megadott elérhetőségeken várják a hozzátartozók jelentkezését: Tel.: 93/340-924
(munkanapokon 8.00-14.00) E-mail:
karospark@zalakaros.hu

FELHÍVÁS
LEJÁRT SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSA ILLETVE
ADATEGYEZTETÉS
Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók figyelmét a lejárt sírhelyek újraváltásának szükségességére, illetve a sírhely felett rendelkező személyek
elérhetőségének fontosságára.
A temető működtetését a temetőkről és temetkezésről szóló 1999.
évi XLIII. törvény, valamint Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2005/VI.10. számú rendelete szabályozza.
A sírhelyek lejárati ideje a megváltástól számított 25 év, kripták
esetében 100 év.
Amennyiben a hozzátartozók elérhetősége nem ismert, a síremlékre könnyen eltávolítható, figyelemfelhívó matricát helyezünk ki, melyben kérjük a Tisztelt hozzátartozókat, hogy keressék a Karos-Park
Városgazdálkodási Kft-t az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Tel.: 93/340-924 (munkanapokon 8.00–14.00)
E-mail: karospark@zalakaros.hu
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2021
Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2021. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akiknek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 400%-át jelenleg (114.000 Ft), valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám esetében a 450%-át jelenleg
(128.250 Ft).
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben.
(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
A személyes pályázati adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A részletes pályázati kiírás a www.emet.gov.hu › felhivasok › bursa_hungarica és ahttps://onkormanyzat.zalakaros.hu/aktualis-palyazati-felhivasok internetes portálon olvasható, illetve tájékoztatás kérhető az önkormányzat hivatalában is.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik: felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022.
tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az
ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhel�lyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű- a 2020/2021. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik: a 2021/2022.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi
általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 5.
Helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.
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Ismét hatalmas érdeklődés
mellett rendezte meg városunk
a Teker kerékpáros egyesülettel
karöltve a Mapei Tour de Zalakarost. Városunk egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye 12 éves múltra tekint
vissza, az eltelt időszakban több
mint 21 ezer versenyző vett
részt rajta.

2020. október 29.

Tour de Zalakaros
A JÁRVÁNY SEM TÁNTORÍTOTTA EL A SPORTOLÓKAT

Az azonban bizonyos, hogy
ilyen nehéz körülmények között,
ennyi bizonytalanság mellett még
soha nem tartották meg az eseményt. A covid-helyzet alaposan
átírta a forgatókönyvet, az eredeti, júniusi időpont egyáltalán nem
volt tartható, a szeptember végére halasztott versenyt pedig számos egészségvédelmi intézkedés
mellett, illetve a pályák bizonyos
mértékű módosításával tartották
meg.
A futamokra ezúttal összesen
1270-en neveztek. A programsor
első napján a Szabadics Ride –
Company Challenge céges időfutamversenyt és a termáltónál kialakított pályán a Zobori Kids’ Ride by
Kross gyerekversenyt rendezték
meg.
A céges futamon városunk részéről a Zalakarosi Fürdő képviseltette magát, ők két csapattal is
neveztek a versenyre, ezúton is
tisztelet azoknak, akik vállalták a
megmérettetést.
Vasárnap került sor a 60 kilométeres Villtek teljesítménytúrára, a
33 kilométeres Karos Spa Kis-Balaton családi bringatúrára, valamint a
135 kilométeres Spirit Auto – Škoda
országúti maratonira.
A futamok kivétel nélkül komoly érdeklődést mellett zajlottak,
a gyermekek versenye különösen.
A szervezők úgy fogalmaztak:
fontosnak tartják, hogy a kerékpározás élményét minél fiatalabb korban kipróbálják az emberek, ezért
készültek a gyerekek számára is
futamokkal, sőt, családi bringatúrával és elektromos kerékpárokkal is
várták a sportolni vágyókat. A cél
ugyanis kifejezetten az volt, hogy a
versenyzés mellett örömbiciklizéssel népszerűsítsék ezt a sportágat.
Bár a megszokott kísérő programok idén elmaradtak, a díjkiosztót
szabadtéren, maszkban megtartották.
Az idei évre új pályaszakaszokat
jelöltek ki, és további intézkedéseket is bevezettek a 137 és 66 km-es
távokon. A rajtterületet két részre
bontották, A és B depóból indulhattak a versenyzők, és úgyneve-

zett lassú rajttal indult a mezőny. A
137 km-es távon az első 6 km útvonalába kerül egy új emelkedő, mely
Csapiból indult, egy kilométer hos�szú, átlagban 8 százalékos volt a
meredeksége. Az Erdész kilátóhoz
vezető hegymenet és az onnan lefelé vezető kanyargós lejtmenet
idén biztonsági okokból kimaradt
az útvonalból.
A versenyen az idei évben kerékpáros versenyzőként részt vett
Lubics Szilvia is. A futónő, több
Spartathlon győztese, az Atacama-sivatag magyar hősnője ezúttal
megmutatta, hogy kerékpár nyergében is remekül teljesít.
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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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Bekapcsolódtak az Országfutásba
Az októberi forradalom és szabadságharc tiszteletére ez
évben is bekapcsolódott az Országfutásba városunk.
Az amatőr sportolókat október 24-én
két futókörrel várták:
4,5, illetve 8 kilométeren próbálhatták ki
magukat. A kilátóhoz
felfutást egyik körön
induló sem úszta meg,
bizony meg kellett
küzdeni a finom frissítésért az emelkedőkkel
is, no és az esős idővel.
A csapat azonban
kétségkívül kitartó volt,
az Erdész kilátónál és
a Kuruk Hill pincénél
pedig jól esett a forró
tea, forralt bor, zsíros
kenyér, a bátrabbaknak
pedig némi lélekmelegítő is.
Tök jó Karosi Kirakodó címmel
rendezett az október 23-i hosszú
hétvégén kikapcsolódásra, kreatívkodásra alkalmas programokat a turisztikai egyesület.
A rendezvény nemcsak nevében, de eredményességét tekintve
is tök jó volt, nagyon sok érdeklődőt vonzott, a hosszú hétvégén
városunkban tartózkodó vendégek
örömmel vették a lehetőséget, és
sok környékbeli településen élő is
kilátogatott városukba.
A Gyógyfürdő téren kézműves

Tök jó Zalakaroson
KIRAKODÓ ÉS KÉZMŰVESKEDÉS A GYÓGYFÜRDŐ TÉREN
kínálattal, finom borokkal, gesztenyével, kürtős kaláccsal csábították a
közönséget, és nagy sikernek örvendett a kézműveskedési lehetőségként kínált cserépbaba- és rongytök készítés.
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