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Ragyognak a csillagok
ÚJABB DÍJAT NYERT EL AZ ART HOTEL
Az egyetlen három csillagos
szálloda az országban jelenleg
az Art Hotel, amely immár ötödik alkalommal került a Szállás.
hu által meghirdetett az Év
Szállása verseny élmezőnyébe.
A zalakarosi Art Hotel az elmúlt év végén meghirdetett és
online díjkiosztóval zárult versengésben a második helyen
zárt, a karosi szállodák közül
egyébként egyetlenként a legjobbak között.
– Büszkék vagyunk az elismerésre, hiszen az mindig szakmai
zsűri ítélete alapján születik
meg. Ötödik alkalommal kerültünk be az első három helyek
egyikére, többször zárhattuk

Tóth Zoltán szállodavezető az Art Hotel által elnyert díjakkal.

Megérkezett...

már a szállodák versenyét első
helyen is – mondta el Tóth Zoltán, a szálloda vezetője. – Soha
nem győzöm azonban eléggé
hangsúlyozni, hogy ez a díj nem
az enyém. Ezt az elismerést mi
valamennyien, akik itt dolgozunk, ebben a szállodában, értük
el, hoztuk össze. Ez pedig csak
úgy lehetséges, ha jó csapattal,
stabil munkatársakkal dolgozunk. Az eredményeinken is látszik, hogy ezt a szállodát mindenki kicsit a magáénak is érzi.
Több munkatársunk szinte már
családtagnak számít, hiszen vannak, akik a hotel 25 éves fennállása óta immár huszadik éve dolgoznak itt.
(Folytatás a 10. oldalon.)
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Zalakaroson több mint 30 legkülönbözőbb státuszú, létszámú
civil szervezet működik a településünkön. 2011 óta hagyomány,
hogy vezetőiknek januárban
megköszönöm munkájukat, a
szervezetek tagságával pedig általában májusban a civil napon
találkozunk. A köszönet mellett
önkormányzatunk a Civil Alappal
anyagilag is segíti a működésüket, elismerve a település életében betöltött szerepüket.
Az elmúlt esztendő a közösségek életében is rendkívüli volt, a
pandémia alapvetően megakadályozta, vagy legalábbis alaposan
megnehezítette működésüket.
Az emberi kapcsolatok szűkülé-

Köszönet a civileknek!

se nagy károkat okozott, de emellett erősítette az összefogás érzését, a kapcsolatok fontosságát.
Sajnos nagyrészt elmaradtak a
próbáik, a találkozások, a közös élmények, a fellépések.
Természetesen változások történtek ezen a területen is, igy például a legnagyobb a Turisztikai
Egyesület élén, de létrejött az év
utolsó napjaiban a régebb óta baráti társaságként működő Futrinkák bejegyzett egyesületté válása,
és folytathatnánk a sort.
A 90 éves tűzoltó egyesület

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
az új, 2021. évre érvényes matrica hiányában az edények ürítését nem végzi el!
Kérjük Önöket, hogy a hulladéktároló edényeket az új, a 2021
évre aktuális érvényesítő címkével, melyek az elmúlt időszakban kipostázásra kerültek, szíveskedjenek ellátni.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a karácsonyi fenyőfák
gyűjtési napja 2021. január 30. (szombat).
A karácsonyi fenyőfát a gyűjtés napján kell kihelyezni – a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban – a közterületre (a hulladékgyűjtő edényzet
helyére) reggel 6.30 időpontig.
Az elszállítandó karácsonyi fenyőfát úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza,
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint
a gyűjtést végző gépjármű és annak személyzete által jól megközelíthető legyen.

FEBRUÁRBAN NEM TARTANAK
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
Februárban a járványügyi helyzet és az azzal kapcsolatos tiltó
rendelkezések miatt nem lehet megtartani a lakosság által talán
már megszokott és várt városi fórumot.
Novák Ferenc polgármester lapunknak elmondta: a lehetőségek
szűkülése miatt a városban élőket az önkormányzat még nagyobb
odafigyeléssel igyekszik tájékoztatni a várost érintő ügyekről, így a
Karosi Krónika hasábjain, az önkormányzat hivatalos facebook-oldalán és minden rendelkezésre álló kommunikációs csatornán keresztül
osztják meg a zalakarosiakkal a szükséges információkat és tájékoztatnak a várost érintő döntésekről.
Mindezek mellett – hangsúlyozta a polgármester – elektronikus
úton is lehetőség van információk kérésére, hiszen a hivatalban a munka folyamatosan zajlik, az ügyféltalálkozások lehetőségének átmeneti
szüneteltetése nem jelenti azt, hogy a hivatal munkatársai telefon vagy
levélbeli megkeresés útján ne állnának az ügyfelek rendelkezésére.
– Bízunk abban, hogy mihamarabb helyreállhat a megszokott
rend és személyes találkozásra is lehetőségünk adódik – mondta
Novák Ferenc.

megyei elismerésben részesült a
járvány elleni védekezésben nyújtott közreműködéséért.
Ezüst Klubunk ebben az évben
20 éves, míg a Zalakaros Templomáért Közhasznú Közalapítványt 25
éve hozta létre önkormányzatunk.
Az elismeréshez, az évfordulókhoz gratulálunk, további jó munkát
kívánunk!
Tisztelt Vezetők!
Az év eleji személyes találkozó
elmarad, bízzunk a tagsággal való
találkozásban!
Tisztelt Vezetők, tisztelt tagság!

Ezúton is megköszönöm a civil
szervezeteink: egyesületeink, alapítványaink, művészeti csoportjaink vezetőinek múlt évi munkáját!
Sokszor elmondtam, Zalakarost
ne csak a fürdő, az épületek, utcák
halmaza jelentse, hanem legyen
mindebben az emberek, a csoportok, a közösségek élete és működése. Büszkék vagyunk Önökre!
Köszönöm!
További sikereket, sok-sok élményt és mindenkinek jó egészséget kívánok!
Novák Ferenc polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján
végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sűrűn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után kerülnek letakarításra.
Az utak
gépi hóeltakarítása érdekében kérjük,
lehetőleg ne
parkoljanak
az úttest szélén, ezzel lehetővé teszik
a gyorsabb
hótolást és a
járművek károsodásának
a veszélye is
kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényeket az ürítés napján tegyék ki (ne előtte nap), ily módon is segítve az éjszakai hóeltakarítást.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli
időjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek – 19/2014. (VI. 21.) – megfelelően a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az ingatlana mellett lévő burkolt területeken (gyalogjárdán, kerékpár-, és gyalogutakon).
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P, 7.00–15.00: 93/340-924
Ügyeleti telefonszámok: +36-30/5523-425
+36-30/5837-240
+36-30/5284-520
Segítő közreműködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezető
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Polgármesteri döntések
a veszélyhelyzet idején
Amint az ismeretes, Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet
hirdetett ki 2020. november 4-étől. A veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott megjelölt kivétellel, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
A fenti időponttól hozott polgármesteri döntésekről ezúton
adunk tájékoztatást.
KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR IGAZGATÓVÁLASZTÁSA
Sinkovics Norbertet nevezte ki
újabb öt évre a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatójának
Novák Ferenc polgármester. A vezetői állásra még az elmúlt év októberében írta ki a pályázatot a
képviselő-testület.
BURSA HUNGARICA
Zalakaros Város Önkormányzata továbbra is támogatja a település felsőoktatásban résztvevő fiataljait, így a korábbi évekhez
hasonlóan 2020-ban is csatlakozott
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez,
és pályázatot írt ki a tanulmányaikat felsőoktatásban folytató, illetve
2021 szeptemberében megkezdő
hallgatók részére. A pályázatokat
elbírálva a polgármester két tanulmányi félévre, 10 hónapra 5000 Ft/
hónap ösztöndíj támogatást állapított meg mind a 6 pályázó részére.
A támogatás összköltsége 300.000
forint.
HÁZIORVOSI ÜGYELET
A képviselő-testület október
21-i ülésén úgy határozott, hogy az
önkormányzat továbbra is vállalja a
2021. évre a háziorvosi ügyelet saját
fenntartásban való működtetését,
és a települések által a társulási
határozat szerint megállapított
hozzájárulásán felüli részt, amen�nyiben a feladat ellátásához nem
kell külső szolgáltató igénybevételét megtennie. Ennek érdekében az
ügyeletben jelenleg részt vevő és
potenciálisan bevonható háziorvosokat is megkeresték, hogy emelt
díjazás mellett milyen szerepet vállalnának az ügyeleti feladatellátásban. A tárgyalások eredményeképp minden esély megvan arra,
hogy külső szolgáltató bevonása
nélkül működtesse a város az ügye-

leti rendszert. Mindezek alapján a
polgármester úgy határozott, hogy
az önkormányzat az idei évben a
háziorvosi ügyeletet a jelenlegi formájában működteti tovább, tehát
az önkormányzat szervezi meg az
ügyeleti ellátást, köt szerződést az
orvosokkal, szakszemélyzettel, a
feladatellátásban résztvevő önkormányzatok részére feladat-ellátási
szerződéssel biztosítja az ügyeleti
ellátást. Az ügyeletben résztvevő,
az önkormányzattal szerződéses
jogviszonyban álló orvosok óradíját
2021. január 1-től emelt összegben
állapították meg, a háziorvosi
ügyelet 2021. évi költségvetését az
emelt óradíjakkal, illetve a feladatellátásban részt vevő önkormányzatok 250 Ft/fő/hó hozzájárulásával
(ez nagyságrendileg a 2020. évi
hozzájárulásuknak felel meg) tervezik meg a város költségvetésében. A kapott normatívák a működési költségek harmadát fedezik,
ezért szükséges extra hozzájárulást
biztosítani az önkormányzatnak
ehhez, amely kiemelten fontos
szolgálatatásnak tekinti a mindenkit érintő egészségügy területét.
EGÉSZSÉGHÁZ
Sikeresen pályázott az önkormányzat egészségház kialakítására
a TOP (Területi Operatív Program)
pályázat keretében. A fejlesztés a
Jegenye sori épület átalakításával
és bővítésével valósul meg. A bővítés részen háziorvosi és védőnői
szolgáltatás funkció kerül kialakításra, a tevékenységekhez szükséges gyógyító, szolgáltató és kiszolgáló helyiségekkel. Az épület
bővítés a meglévő épület keleti oldalán valósul meg, illetve az orvosi
ügyeletnek, fogorvosi rendelőnek
és mentőállomásnak már helyet
adó épülethez egy északi átközlekedővel csatlakozik. Polgármesteri
határozattal elindult a kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, mely eredménytelennek minősült, így újabb eljárást írtak ki.

SÁTOR
Az új rendezvénytér kialakításával a jelenlegi helyén álló nagysátor szerepe is megváltozott. Elköltöztetése, más helyütt való
hasznosítása túl költséges lett volna, de további maradása, biztonságos működtetése a statikai vizsgálatok eredményétől függ. E munkák
elvégzésére az önkormányzat a
szeptember 17-i ülésén döntött ennek anyagi fedezetéről, amely
443.000 Ft.
ZALAKAROSI TURISZTIKAI
NONPROFIT KFT.
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. benyújtotta 2021. évi
előzetes üzleti tervét. Az egyesület
esetében Novák Ferenc polgármester a jelen járványügyi helyzet miatt kialakult és előre nem látható
pénzügyi változások önkormányzati költségvetésre gyakorolt negatív hatására figyelemmel felkérte
az egyesület elnökét az üzleti terv
javaslatának átdolgozására, valamint az első negyedévre 1.000.000
Ft/hó támogatást biztosított az
egyesület részére. A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. esetében a
fenti okokból a 2021. évi előzetes
üzleti terv költségminimalizálás
mentén történő átdolgozását kérte a polgármester, valamint az idei
év első negyedévére 2 millió forint
havonkénti összegben támogatást
biztosított az ügyvezető és a Tourinform-iroda munkatársainak bérköltségére, az iroda bérleti díjára és
a közüzemi díjakra.
VILLAMOS ENERGIA
KÖZBESZERZÉS NYERTESE
A képviselő-testület október
21-i ülésén közbeszerzési eljárás indításáról döntött villamos energia
beszerzésére a 2021–22-es évekre.
Az eljárás nyertese az E.ON Energiakereskedelmi Kft. lett nettó 18,76
Ft/kWh ajánlati árral.
TÁMOGATÁSOK
Az elmúlt időszakban több támogatási forma mellett kétszázezer forint keretösszeggel 40 személy, illetve család számára nyújtott

támogatást a város karácsonyi élelmiszercsomag formájában karácsony előtt. A segítséget a szociálisan leginkább rászorulók kapták, a
Szociális Alapellátó Szolgálat vezetője, a családgondozó és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
szociális ügyekkel foglalkozó köztisztviselője javaslatát figyelembe
véve.
KERÉKPÁRÚT
Decemberi lapszámunkban írtunk arról, hogy a Magyar Falu
Program keretében az önkormányzat 31.849.678 forint támogatásban részesült. A projekt keretében 325 fm-en meglévő
önálló kerékpárút szakasz felújítása történik az Alma utcáig. A kiviteli tervek elkészítésére ajánlattételi
felhívást
írt
ki
az
önkormányzat. Az eljárás nyertese a Linakron Mérnöki Kft. bruttó
1.333.500 forint ajánlati árral, a
pénzügyi fedezet a megítélt pályázati támogatásban rendelkezésre áll.
EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÜLETÉNEK
HASZNOSÍTÁSA
Az egészségház épületének
hasznosítására várt ötleteket az
önkormányzat. Jelenleg a védőnői
szolgálat működik az épületben,
amely az új egészségház létrejöttével modernebb körülmények között folytathatja a munkáját. Érdeklődés mutatkozott volt orvosi
helyiségek iránt, ezért pályázati
felhívást bocsátott ki a polgármester a volt fogorvosi rendelő bérbeadására, a pályáztatás kiinduló árát
(bérleti díjat) 40.000 Ft + áfa/hónap összegben határozva meg,
mely a közüzemi díjakat nem tartalmazza.
BORHÁZAK
A rendezvénytéren álló borházak további sorsáról született döntés. A Turisztikai Egyesület tulajdonában lévő, rendkívül rossz
állapotban lévő borházak az új
rendezvénytér létrejöttével elveszítették korábbi szerepüket, felújításuk nagyon költséges lenne, ezért
a tulajdonosok az eladásukról döntöttek, melyet az önkormányzat
tudomásul vett.
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A kultúra az élet művelése
GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
Az idei esztendőben sajnálatos módon elmarad művészeti csoportjaink kultúra napi bemutatkozása és az ehhez kapcsolódó, munkájukat elismerő köszönetnyilvánítás is. Az alábbiakban a közösségi
ház igazgatója, Sinkovics Norbert a Magyar Kultúra Napjához kötődő
gondolatait közöljük. Illusztrációként csoportjaink korábbi műsorairól
készült fotókat láthatnak. Bízunk abban, hogy hamarosan újra indulhatnak a lelkes próbák, és a nyáron már gyönyörködhetünk a csoportok színvonalas bemutatóiban is!
A Magyar Kultúra Napját 1989
óta ünnepeljük január 22-én, Kölcsey Ferenc ugyanis ezen dátumon
tisztázta le költeményét, amely aztán Erkel Ferenc zenéjével Magyarország nemzeti himnusza lett.
„Az ünnep a különbözés. Az
ünnep a mély és varázslatos rendhagyás.
Az ünnep az élet
rangja, felsőbb értelme” – vallja Márai
Sándor. 1823-ban e napon fejezte be a szatmárcsekei
szoba
csendjében az akkor
33 éves Kölcsey Ferenc
a Himnusz megírását,
mely Erkel Ferenc zenéjével valódi magyar
néphimnusszá vált, s
legyünk bárhol a világon, összeköt bennünket, egyetlen magyar embert sem hagy
érintetlenül, tiszteletet
adunk neki és másoktól is megköveteljük
azt. A magyarság Himnusza az évszázadokon át szorongatott,
kétségbeesett nép közbenjáró
imádsága a mi megtartó Istenünkhöz. Nemzeti imádságunk születése napját, január 22-ét, legújabb
kori történelmünk avatta a Magyar
Kultúra Napjává, mely felhívja a fi-

gyelmet tárgyi, szellemi értékeinkre.
A magyar kultúra bennünk van,
minden szavunkkal, cselekedetünkkel alakítjuk azt, hatalmas erőforrásunk, melyre építhetünk, melyre építenünk kell, s melynek megőrzése,

Nem szabad elfelejtenünk, annak idején, a reformkorban Kölcseyék a magyarságtudat erősítése
legfontosabb eszközének a magyar nyelv ügyét tartották. Nagyjaink felismerték, hogy magyar kultúra nem létezhet magyar nyelv
nélkül. A nyelvünk a legnagyobb
nemzeti kincsünk, mely vagyoni,
társadalmi helyzetünktől, lakóhelyünktől függetlenül a miénk, magyaroké.
„Az a tény, hogy anyanyelvem
magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs

továbbadása mindannyiunk kötelessége, hisz csak így válhatunk a világ
kultúrájának egyenrangú részeseivé.
Ahhoz, hogy más nemzetek, népek
kultúráját tisztelni tudjuk, először a
saját kultúránkat kell megbecsülni.

fogható” – szögezte le Kosztolányi.
A magyar kultúra igazi tartalmát a zene, az irodalom, a történelem, a múltunk és hagyományaink
mellett az anyanyelvünk, a ma-

gyarságtudatunk, értékeink, és emberségünk adja.
A Magyar Kultúra Napjáról országszerte megemlékeznek – a különféle művészeti ágak különleges
rendezvényekkel róják le tiszteletüket a jeles dátumon. Irodalmi estek,
hangversenyek, beszélgetések,
előadások és díjátadók sora kíséri a
január 22. körüli időszakot. Településünkön immár hagyományos módon a helyi művészeti csoportok
minden évben színvonalas műsorral készülnek a Magyar Kultúra
Napjára. Sajnos a jelenlegi helyzet
nem teszi lehetővé, hogy művészeti csoportjaink a próbáikat, összejöveteleiket megtarthassák és
bemutatkozzanak a
Magyar Kultúra Napján. Bízunk benne,
hogy hamarosan ismét együtt, méltóan
meg tudjuk ünnepelni
neves napjainkat. A
kultúra
összetevői
nem másodlagos kérdések, nem holmi formális, díszítő elemek
egy nép, egy nemzet
életében. Ellenkezőleg: ha a kultúra nemes és jó, nemesebbé
és jobbá teszi az embert – a nemzetet –,
ha alantas és rossz:
alantassá és rosszá.
Csoóri Sándor ekként
fogalmazott: „a kultúra rendszer, hajlam, örökség, kormányzó erő”!
Sinkovics Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár, igazgató
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2021. évben új kihívások elé
néz Kovács Szabolcs, a Turisztikai
Nonprofit Kft. volt ügyvezetője,
akinek jogviszonya közös megegyezéssel 2020. december 31gyel megszűnt.
A Kft. vezetője az elmúlt
években számos projekt gazdájaként ért el országos szinten is
meghatározó eredményeket, és
vívott ki szakmai elismerést magának.
Novák Ferenc polgármester ezúton is köszöni Kovács Szabolcs
zalakarosi fél évtizedes munkáját,
további sikereket és jó egészséget
kíván neki.
A Kft. új vezetője Ódor László
ez év január elsejétől, akinek feladata eddig a gyógyhelyi fejlesztés
szakmai koordinációja volt, de a
Kft. vezetőjeként is gondozza e
területet a továbbiakban is.

Személyi változások
a város intézményeiben
Ódor László elmondta, hogy a
zalakarosi turisztikai szereplőkkel, valamint az önkormányzati
intézményekkel szoros együttműködésben dolgoznak azon,
hogy a jelenlegi vészterhes időkben is fenntartsák az érdeklődést
városunk iránt. A helyi, a térségi
és az országos kommunikációban
egyaránt a hitelesség és belső
kohézió jelenlétét igyekeznek fokozni.
A kft-t érintő ügyekben Ódor
László a gyogyhelyikoordinator@
zalakaros.hu címen érhető el.
További személyi változás,

Ódor László lett a Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Többlettámogatást kapott
a gyógyhelyközpont

hogy január elsejétől a a Közösségi Ház munkatársaként végzi
sportszervezői feladatait Stégli
János, így ő sport ügyekben a
Zrínyi u. 2. szám alatti civil házban
található meg, illetve a sport@
zalakaros.hu e-mail címen lehet
vele virtuális kapcsolatot létesíteni.
Új vezetője lesz március elsejétől a közös hivatalnak is. A jegyzői álláshelyre benyújtott pályázatok
elbírálása
rövidesen
megtörténik, természetesen olvasóinkat tájékoztatjuk e változásról is.

Környezetszépítő
verseny
MOST ADVENTKOR
IS MEGHIRDETTÉK

Az elmúlt év végén született
kormányzati döntés arról, hogy
város a több mint másfél milliárd
forint költségvetésű GINOP-os
gyógyhelyközpont pályázatát
további 200 millió forinttal támogatja Magyarország Kormánya.
– Önkormányzatunk anyagi lehetőségei a járvány miatt erősen

beszűkültek, így nagy segítség a
projekt sikeres megvalósítása érdekében nyújtott támogatás –
mondta el a jó hír kapcsán Novák
Ferenc polgármester.
További örömteli hír, hogy megtörtént a műszaki átadása a település életében meghatározó szereppel bíró gyógyhelyi központnak,
annak minden eleme elkészült.

A tényleges működés tavasztól
indul, a komplexum üzemeltetését
a Turisztikai Non-profit Kft nyerte
el pályázat útján – jelezte a polgármester. - A gyógyhelyi központ kialakításával Zalakaros szellemi, kulturális,
turisztikai
központja
született meg. Éljünk ezzel a nagyszerű lehetőséggel, közösen tegyük azzá!

Mint ahogy azt az előző
számunkban is írtuk, 2020 advent időszakára is meghirdette az önkormányzat a környezetszépítő versenyt.
A
járványügyi intézkedéseknek
eleget téve a versengésre ez
alkalommal elektronikus úton
nyílt lehetősége nevezni a lakosoknak, s a zsűrizésre létrejött ad hoc bizottság is online
értékelt.
Sok fotó érkezett be a felhívásra, a bizottság által ezek
alapján hozott döntést lapunkban közöljük. A korábban megszokott, lakossági fórum keretében történő
díjátadásról sajnos ez alkalommal le kell mondania az
önkormányzatnak.
Íme, a nyertesek, akik 15
ezer forint értékű utalvánnyal
lettek gazdagabbak: Bozsik
Tiborné, Kelemen Lilla, Kovács
Zoltán, dr. Lukács Dorottya.
Gratulálunk! Zalakaros város önkormányzata ezúton is
köszöni mindenkinek a versenyben való részvételét!
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Egész évben lehet regisztrálni
COVID-19 ELLENI VÉDŐOLTÁS – MAGUNKÉRT ÉS EGYMÁSÉRT IS FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK
A COVID-19 betegséget okozó vírus közel egy éve velünk van, és
úgy tűnik, mint vírus itt is marad. Azért, hogy a vírus okozta súlyos
szövődményeket mindinkább kiküszöböljék, és a jelenlegi, hatalmas
mennyiségű megbetegedést visszaszorítsák, az oltásokra irányul a
világ figyelme.
Miután azonban a COVID-19
esetében egy új kórokozóról van
szó, párhuzamosan számos országban kutatják és fejlesztik a megfelelő vakcinát. Több országban már
elkészültek az oltóanyagok, sőt,
egyes államokban már engedélyeztek egyes típusokat, és az oltások is
megkezdődtek. Így van ez hazánkban is.
A kormány több csatornán folytat tárgyalásokat a vakcinák beszerzéséről, és hazánkban is megkezdődtek
az
oltóanyag
fejlesztések. Ezzel párhuzamosan
már hónapok óta regisztrálhatunk
a vakcinainfo.gov.hu oldalon az oltásra, a regisztráció lehetősége
egész évben nyitott előttünk.
Vannak, akik bizonytalanok a
kérdésben, többnyire, mert úgy érzik, túl rövid volt az oltóanyag fejlesztési ideje, nem ismerjük az oltás
mellékhatásait, hosszú távú következményeit.
És vannak, akik számára nem
kérdés, hogy oltassák-e magukat.
Kötő Attila képviselő, a Zalakarosi Fürdő felügyelő bizottságának
elnöke elkötelezetten az oltás mellett áll.
– Amikor az ember környezetében sorra történnek a tragédiák, barátokat temetünk el, akiknek a vírus szövődményei
okozták halálukat, akkor nincs
min gondolkodni – véli a képviselő. – Az én baráti körömben is
történt megdöbbentő tragédia,
és van olyan kedves ismerősöm,
aki szerencsére már kikerült a
kórházból, de 20 napot oxigén-támogatással töltött bent, és még
hosszú hónapok kellenek, amire
azt mondhatja, hogy tényleg
rendbe jött. Ezek után úgy gondolom, nincs helye oltásellenességnek. Kételynek persze lehet,
de hány kötelező oltásunk van
ma, amelyek, ha nem volnának,
pusztító betegségeknek lennénk
kitéve? És hány olyan oltást adatnak be maguknak sokan mindenféle kérdőjel nélkül, amik „csak”
ahhoz kellenek, hogy mondjuk az
USA-ba utazhassanak, vagy egy
afrikai szafarira elmehessenek…?

ennyit kell tennem, természetesen megteszem!
Baloghné Fábos Éva, az óvoda
vezetője ugyancsak szükségesnek
tartja a védőoltást.
– Meggyőződésem, hogy a jár-

– Én regisztráltam magamat a
védőoltásra, ezt tudom ajánlani
mindenkinek.
Hivatásom, életkorom, egészségi állapotom mind-mind indokolja ezt, de nemcsak saját egész-

Kötő Attila

Baloghné Fábos Éva

Novák Ferenc

Ezen az oltáson pedig az életünk
múlik, múlhat. Mégis kételkedünk, gondolkodunk? Családom
minden tagja regisztrált már az
oltásra. Végzős orvosként leányom is megerősített abban,
hogy ezt megtegyük. Szüleim
egészségügyi szempontból veszélyeztetettek, a szentestét nem
tölthettük velük, hogy semmit ne
kockáztassunk. Én igenis szeretném őket megölelni idén karácsonykor, szeretném, ha együtt
vacsorázhatnánk, szeretnék velük
minél hosszabb időt tölteni még
sok évig…és ha ehhez mindössze

vány előtti életünkhöz csak akkor
tudunk visszatérni, ha a lakosság
széles köre megkapja a védőoltást. Tény, hogy még nincs elég
tapasztalat a vakcináról, például
nem ismerjük az esetleges mellékhatásokat, hiszen ahhoz több évnek is el kell telnie, ennek ellenére úgy gondolom, amint sorra
kerülhetünk, élnünk kell az oltás
lehetőségével. Többféle oltóanyag létezik, ezek közül nem mi
választhatunk, azt kell majd elfogadnunk, amit az oltási központban kapunk, ez az, ami számomra
egyelőre kevésbé elfogadható.

ségem védelmét, hanem – úgy
vélem – másokét is biztosíthatom
ezáltal – fogalmazott Novák Ferenc polgármester. – Mindezek
mellett teljes mértékben azonosulni tudok Ferenc pápa véleményével, aki egy tévéinterjúban erkölcsi kötelességnek nevezte a
COVID-19 elleni védőoltást. Úgy
vélte, erkölcsileg mindenki számára kötelességnek számít, hogy
beolttassa magát. A katolikus
egyházfő szerint nem éri meg az
oltás megtagadása, mivel „az
egészségeddel, az életeddel játszol és a többiek életével is”.
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A koronavírus járvány második hulláma továbbra sem kíméli a mindennapjainkat, a turizmus pedig az az ágazat, amit
hatványozottan érint. A Zalakarosi Fürdőn Podlovics Péter és
csapata nagy erőkkel készül az
újranyitásra, és a vendégmentes
időszakot tervezésre fordítják.
– Az üzleti terv elkészítése
idén a megszokottnál is nagyobb
kihívás elé állított bennünket,
mindenre van A és B tervünk, az
üzemeltetés és a kommunikáció
tekintetében is – kezdte a vezérigazgató.
– Újranyitáskor az első és legfontosabb feladatunk a látogatói
bizalom újraépítése lesz. Elsőként az, hogy olyan feltételeket
és környezetet teremtsünk, ahol
a vendégek a körülményekhez
képest maximális biztonságban
érezhetik magukat. Természetesen erre vonatkozóan korábban
már jelentős lépéseket tettünk:
emelt számú fertőtlenítő ponttal, beléptetéskor UV fertőtlenítő kapuval, a távolságtartás szabályainak betartásával. Szigorúan
a létszámkorlát betartásával fogunk a jövőben is üzemelni,
olyan helyeken, mint például a
szaunavilág, kiemelten figyelünk
erre. Bizonyos szempontból szerencsés helyzetben vagyunk: a
biztonsági távolság betartása a
nagy, tágas tereknek köszönhetően viszonylag könnyen megoldható, a medenceterek szellőztetése megoldott, és kültéri
medencék is rendelkezésre állnak. Összességében bizakodóak
vagyunk, a telítettséget pedig
igyekszünk naprakészen kommunikálni vendégeink felé a rendelkezésre álló felületeken.
Jelenleg az a feladatunk,
hogy az ország legismertebb és
legnagyobb családi fürdőjeként
minél nagyobb tömegeket szólítsunk meg, mindezt márkaépítő kampányainkkal tesszük. Célunk,
hogy
év
végére
visszaépítsük azt az állapotot,
ahol egy évvel ezelőtt, a vírust
megelőző időszakban voltunk.
Ha ezt, és a biztos alapokon álló
gazdasági feltételeket újra megteremtettük, akkor mehetünk
tovább terület- és téma specifikus kampányokra és fejlesztésekre – tette hozzá Podlovics Péter.
A vezérigazgató elmondta azt is:
a kormány által nyújtott bértámogatásnak köszönhetően a fürdő
munkatársai ezekben a hónapokban is állományban vannak és dolgoznak, és folytatódik a gyakorlati
oktatás is a masszőr tanulók részére.

Startra készen
TERVEZÉS, FELKÉSZÜLÉS, CSELEKVÉS A ZALAKAROSI FÜRDŐN

Egyeztetés az idei évről.
– Arról, hogy a szolgáltató
szektorban dolgozók számára elvárás lesz-e a védőoltás, jelenleg
még nincs tudomásunk. A napokban a turisztikai sajtóban megjelent elemzések szerint tömeges
oltásokra a második negyedév
Ha Vízkereszt, akkor házi áldás. A Zalakarosi Fürdő vezetése
is kérte ezt a lehetőséget, melynek eleget téve Dr. Háda László
plébános áldotta meg az épületet. A szentelés az otthonok
mellett ugyanis intézményeknél
is szokás, a szertartás befejező
gesztusaként a ház bejárati ajtajának szemöldökfájára írják fel a
C + M + B betűket, amelyek a
latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”,
vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a néhány betű egész
évben, nehéz és szép pillanatokban, örömben és gyászban emlékeztet arra, hogy Krisztus áldó
keze minden körülmények között felettünk van.

végén lehet számítani, így talán
a harmadik negyedév során megszűnhetnek a megszorítások is.
Ugyanezen
makrogazdasági
elemzések szerint a járványügyi
korlátozások
megszüntetése
után gyorsan élénkülhet a turiz-

mus belföldön, ez mindannyiunk
számára bizakodásra adhat okot,
ugyanakkor az újraindulás időpontját lehetetlen megmondani,
a belföldi turizmus április-májusban talán fokozatosan újraindulhat már.

HÁZSZENTELÉS VÍZKERESZT IDEJÉN
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Tavasszal bezárt az ország, a
nyári időszakban kissé fellélegezhettünk, november 10. után
azonban ismét korlátozásokkal,
szabályozásokkal kell együtt élnünk a vírusveszély miatt.
Egyének, családok, vállalkozások kényszerülnek arra, hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez, megtalálják a lelki és
gazdasági „túlélés” lehetőségeit.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy
egyes vállalkozások miként tudtak a megváltozott helyzetben
talpon maradni, hogyan hatott
rájuk a tavaszi bezárás, és hogy
élik meg a november óta tartó
korlátozásokat.
– Tavasszal március 13-án nyitottunk, de szinte azonnal be is
kellett zárnunk, hiszen a korlátozásokat ezen a napon a kormány
ki is hirdette – elevenítették fel az
elmúlt évet Demény Zsolt és Szilvia,
a Kilátó Borozó üzemeltetői. – Próbáltuk megtalálni a lehetőséget
arra, hogy működtetni tudjuk a
borozót. Úgy döntöttünk, munkába állunk, elvitelre készítünk tálakat, s szolgáltatásainkat a közösségi média segítségével ajánljuk.
Az általunk kínált lehetőségek
nagy érdeklődésre tartottak számot, óriási öröm volt mindannyi-

Zár, n

HELYI VÁLL
unknak, hogy ennyien tisztelnek
meg a bizalmukkal. Az újra nyitástól teltházzal dolgoztunk, többen
az elmaradt ballagási összejöveteket is nálunk pótolták be, számos
családi rendezvénynek lehettünk
helyszíne.
Összességében elmondhatom,
hogy nagyon jó szezont zártunk.
Az őszi korlátozások minket már
nem érintettek, ugyanis novemberre „normális” időkben is bezárjuk a borozót. Nagy kérdés,
hogy az idén március közepére
tervezett nyitásunk megvalósulhat-e. Amennyiben nem, úgy a
tavaly is alkalmazott lehetőségekkel indulunk, azaz elvitelre készítünk tálakat, de mindenképp nyitunk! Fontos, hogy éltünk az
általunk foglalkoztatott munkatársunkra vonatkozó kormányzati
támogatással is, és a helyi iparűzési adó mértékének csökkentése is
remélhetőleg pozitívan hat a gazdálkodásunkra.
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nyit, újra zár

LALKOZÁSOK JÁRVÁNY IDEJÉN
Dobrádi Mónika, a Szilágyi Cukrászdát üzemeltető kft. ügyvezetője úgy fogalmazott: a márciusi bezárás
nagyon
megijesztette
mindannyiukat, hiszen három család és 22 alkalmazott iránt tartoztak és tartoznak felelősséggel. Sokat vártak a kormánytól, ám az
azonnali intézkedések az ő vállalkozásukat nem tudták segíteni.
– Munkatársaink munkanélkülire mentek, az újranyitás utáni
időszakban ez szerencsés lépésnek
bizonyult, hiszen az akkor megjelent újabb, a tovább foglalkoztatást támogató kormányzati lépés
hatalmas segítséget jelentett, immár a mi vállalkozásunk számára
is. Április végén kiszállítással, tortarendeléssel indultunk újra. A
nyár rendkívül forgalmas volt cukrászdánkban. Szívmelengető volt,
hogy amint újra nyithattunk jöttek a vendégek, minden szabályt,
előírást lelkiismeretesen betartottak. Nem panaszkodom a szezonra, annak ellenére fantasztikus
volt, hogy a külföldi vendégek
nem jöhettek. Bebizonyosodott,

hogy a hazai vendégkör bizalmát
maximálisan élvezi a cukrászda. Ez
hihetetlenül jó érzés!
Dobrádi Mónika elmondta: a
novemberi lezárás már kicsit felkészültebben érte cégüket, sejteni le-

hetett a kormány lépéseit, így ez
már nem volt akkora hidegzuhany
senkinek, mint a márciusi zárás.
Igaz, a második hullám során foganatosított szabályok megengedőbbek is – fogalmazott az ügyvezető.
– Nyitva lehetünk, és vendégeinknek köszönhetően nyitva is
tudunk lenni, ráadásul a hét minden napján! Nyilván nincs akkora
forgalom, mint amikor szabadabban lehetett jönni-menni, be tudtak ülni az emberek, de a vállalkozásunkat működtetni tudjuk, és
büszkén mondhatom, hogy egyet-

Tavasszal elvitelrre készültek a finomságok
a Kilátó Borozóban.

len alkalmazottunktól sem kellett
megválnunk. Az újabb kormányzati támogatásokról pedig nagy
elismeréssel tudok szólni, a kisvállalkozásoknak ez sokat segített
ismét. Az idei évben megjelenő
pályázatok pedig ugyancsak sok
lehetőséggel kecsegtetnek, mi
magunk is tervezzük, hogy ezek
segítségével meg tudjuk valósítani a teraszunk fedését.
Bízunk abban, hogy márciusban
fellélegezhetünk, újra fogadhatjuk
a korábban megszokott körülmények között vendégeinket.

A Szilágyi Cukrászda is alkalmazkodott a járványhelyzethez. Isten sütik elvitelre.

Egyesületté alakult a Zalakarosi Futrinkák
A FUTÓSPORT NÉPSZERŰSÍTÉSE AZ ELSŐDLEGES CÉL
Egyesületté alakult a korábban baráti körként működő Zalakarosi
Futrinkák. Az alakuló ülésre még elmúlt év októberében került sor, az
új egyesületet 2020 december végén jegyezték be Zalakarosi Futrinkák Futó, Rekreációs és Szabadidős Sport Egyesület néven.
– Már többször is felvetődött a
jogos igény, hogy ne csupán baráti
társaság legyünk, hanem „hivatalos” keretek között tudjunk működni. Így lehetőségünk lesz többek között pályázatokon részt
venni, hogy rendezvényeinket
még színvonalasabbá tudjuk tenni, ezáltal több embert tudjunk
bekapcsolni a szabadidősportba –
mondta Szabadicsné Madaras Katalin, az egyesület elnöke.
– Egyesületünk célja elsősorban a futósport mint szabadidősport feltételeinek megteremtése, bővítése, de szeretnénk
megteremteni a futás mint versenysport feltételeit is városunkban. Rendszeres sportolási lehetőséget
kívánunk
biztosítani

hobb- és versenysportolóknak, illetve a diákoknak is.
Az egyesület tevékenységi körét
is meghatározták a „futrinkák”,
ezek: az amatőr és a hobbifutás
széles körben történő népszerűsítése, tartalmas és egészséges szabadidő eltöltési lehetőség megteremtése, rekreációs programok
szervezése, a mozgásszegény életmód elleni küzdelem példamutatással a fiatalok számára. Mindezek
mellett az egészséges életmód promotálása, a dohányzás és a drog
elleni alternatíva nyújtása a sport
keretében, amatőr és versenyfutók
segítése, közösségépítés. Kiemelt
cél az amatőr, utcai futóversenyek
szervezése, és szeretnének az esélyegyenlőtlenség jegyében testi és

lelki fogyatékkal élők számára is
lehetőséget teremteni arra, hogy
közös sportolás alkalmával a futás
szépségét átélhessék.
– Tizenkét alapító tagunk van,
ők voltak jelen az alakuló ülésünkön, de azóta már többen csatlakoztak hozzánk – így az egyesület
elnöke. – Eddig is jelentős részt
vállaltunk Zalakaros sportéletében, ha csupán a Kis-Balaton futóversenyre gondolunk, mely országos meghirdetésű, de itt
említeném meg a minden év decemberében rendezett jótékonysági futásunkat is. Országos versenyeken képviseljük Zalakaros
városát. Ezek között kiemelkedik
az Ultrabalaton, ahol már hetedszerre fogunk rajthoz állni! Ös�szeállítottuk az éves programtervezetet, és arra döbbentünk rá,
hogy ezeket a programokat eddig
is csináltuk. Szinte minden hónapban lesz rendezvényünk. A közös-

ségi futásainkat heti rendszerességgel szeretnénk megtartani,
ezeket elsősorban a facebookon
tudjuk majd meghirdetni. Akik
szívesen vennének ezeken részt,
kövessék a facebookon a Zalakarosi Futrinkák SE oldalt!
Szabadicsné Madaras Katalin
hangsúlyozta: az egyesületnek bárki lehet tagja, aki elfogadja az
Alapszabályt és befizeti az évi 5000
forint tagdíjat. A tagság kötelezettséggel nem jár, de nem titkolt
cél, hogy a tagok csatlakozzanak a
programokhoz; várnak pártoló tagokat és támogatókat is. Az érdeklődőknek az elnökség bármely tagját segíteni tud kérdés esetén:
Szabadicsné Madaras Katalin, Molnár Veronika, Szécsényi Szabolcs,
Hegyi Mónika, Blaha Mónika és
Eignerné Simon Andrea örömmel
áll bármilyen kérdés esetén rendelkezésre, valamint él a kapcsolat a
facebook-oldalon keresztül is.
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– Kiemelt célunk volt már csak
emiatt is, hogy minden dolgozónkat meg tudjuk tartani a bezárások idején is. Ehhez segítséget
nyújtott a kormányzati bértámogatás, illetve jelenleg is élünk ennek lehetőségével. Arra számítok,
hogy március közepén indulhat az
élet újra nálunk. Ami azt illeti,
vendégeink is már alig várják a
nyitást, naponta csörög a telefon,

Ragyognak a csillagok
hogy mik az indulással kapcsolatos
terveink, ajánlataink. Vendégkörünk jelentős részét a törzsvendégek teszik ki, úgy látom, bennük
nagy az utazási hajlam. Így minden okunk megvan feltételezni
azt, hogy a nyitás után komoly
foglalásokkal számolhatunk.

Tóth Zoltán elmondta: a nyári
időszakban teltházzal működtek
tavaly is. Most, a kényszerpihenő
idején munkatársaikkal együtt
ugyanúgy bejárnak a hotelbe,
mintha nyitva lennének, az időt
pedig felújításokra fordítják.
Padlószőnyeg csere, festések,

karbantartási munkák végzése
teszi ki idejüket, emellett tervezgetnek is. Az Art Hotel ugyanis
napelemes rendszer kiépítését
tűzte ki célul, a 25 millió forintos
projekt megvalósításához pályázati támogatásra is számítanának.

RAJZPÁLYÁZATOKAT
DÍJAZTAK
Advent fényei – rajzpályázat,
Pacsa 1–2. osztály, 3. helyezett: Várhelyi Zselyke – Zalakaros. Különdíj:
Domonkos Cintia – Zalakaros. Felkészítő tanár: Kiss Alexandra Eliza.
A díjazottak az okleveleket valamint a díjakat és a résztvevők az
emléklapokat postai úton kapták
meg, s intézményünkben a karácsonyfa alatt került átadásra.

TISZTELT OLVASÓINK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Karosi Krónika kiadója, a zalakarosi székhelyű
Zalai T-MA könyv- és lapkiadó
Kft. erre az esztendőre vonatkozóan hat hónapos időtartamra kapott megbízást az újság kiadására. A lap havonta
egy alkalommal, ez eddig 12
helyett 10 oldalon jelenik majd
meg.
A döntés költségtakarékossági okok indokolták.

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

