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Távozott a fürdő vezetője
A LÉTESÍTMÉNY ZÁRVA, A DOLGOZÓK SORSÁRÓL MÁJUS VÉGÉIG VAN DÖNTÉS
Közös megegyezéssel április 7-től megszűnt a munkaviszonya
Cziráki László vezérigazgatónak a Zalakarosi Fürdő Zrt.-nél.
Erről a többségi tulajdonos önkormányzat képviseletében Novák
Ferenc polgármester tájékoztatott. A többségi tulajdonos önkormányzatnak és a vezérigazgatónak eltérő elképzelései voltak a jelen
és jövő stratégiáit, teendőit illetően – mondta el Novák Ferenc a
döntés háttereként.
A polgármester felkérte a fürdő
felügyelő bizottságának tagját, Végh
Andort, hogy az új vezérigazgató
kinevezéséig felügyelje a fürdőt és
rendszeresen működjön együtt a
döntésekben a gazdasági társaság
vezetőhelyetteseivel, tegyen javaslatot a szükséges intézkedések megtételére.
Ami a közel kétszáz dolgozót
illeti, velük kapcsolatban a polgármester elmondta: a Zalakarosi Fürdő Zrt. felügyelő bizottságának és
a képviselő-testületi tagok többségének az előzetes egyeztetés során
kifejezett egyező véleménye szerint
a polgármester javasolta a Zalakarosi Fürdő Zrt. vezetőségének, a
munkáltatói jogokat gyakorló gazdasági igazgatónak, hogy a Zalakarosi Fürdő Zrt. állásidőn lévő dolgozói részére 2020. május 1. és

május 31. közötti időtartamra az
alapbérük 40%-a, de maximum
bruttó 150.000 forint kerüljön kifizetésre. A Zalakarosi Fürdő Zrt.
gazdasági és műszaki igazgatója
gondoskodjanak a strand területén
azon műszaki feladatok elvégeztetéséről – legkésőbb 2020. április
30-ig –, amelyek a fürdő strandi
részének indításához szükségesek.
A Zalakarosi Fürdő Zrt. gazdasági igazgatója és műszaki igazgatója
– akik jelenleg a vezérigazgató helyettesítését is ellátják – folytasson
le egyeztetéseket a képviselő-testület által delegált felügyelő bizottsági taggal és közösen határozzák
meg a minimális üzemeltetési feladatok mellett a fürdőn azon alkalmazottak körét, akik teljes foglalkoztatásban, illetve azokét, akik
állásidőn lesznek.

Zalakaros mindenkit visszavár!

Részletek a 8–9. oldalon
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TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a zalakarosi Képújság az alábbi paraméterek alapján érhető el:
átvitel: analóg
csatorna: S8
frekvencia: 154,25 Mhz
Az internettel nem rendelkező zalakarosi lakosok
a Képújság oldalán az aktuális zalakarosi helyzetről
folyamatosan frissülő információkat találhatnak.
Zalakaros, 2020. március 18.
Novák Ferenc polgármester

VÉDŐNŐI LÁTOGATÁSOK,
TANÁCSADÁS
A Zalakaroson illetékes védőnő is korlátozásokat vezetett be a
kisgyermekek fogadásával kapcsolatban. Hellerné Csináth Magdolna
elsősorban azt kéri, hogy a tanácsadóba csak egészséges gyermek és
szülő lépjen be. A váróban egyszerre egy felnőtt és gyermek tartózkodhat. A kézfertőtlenítés belépéskor kötelező.
Egészséges tanácsadásra kizárólag telefonon vagy e-mailen, messengeren kérhetnek időpontot!

VÁRANDÓS TANÁCSADÁS
Akinek van választott szülész-nőgyógyász szakorvosa, az egyeztesse a kötelező vizsgálatokat az orvosával! Védőnői várandós tanácsadásra van lehetőség, ám kizárólag egyeztetett időpontban. Az esedékes labor, belgyógyászati és egyéb vizsgálatok alakulásáról a
későbbiekben tájékoztatják a gondozottakat.

VÉDŐNŐI LÁTOGATÁS
Családlátogatás csak a legindokoltabb esetekben történik: újszülött,
fokozott gondozott esetében. A családlátogatás esedékessége ilyenkor telefonos, vagy online egyeztetéssel történik
Elérhetőségek: tel: +36 30 3856405 email: magdolna.heller@gmail.
com messengeren: Magdolna Hellerné Csináth.

EGÉSZSÉGÜGYI PANASZLÁDÁK
Egészségügyi panaszládák kihelyezésével segítik a betegek és
orvosok közötti kommunikációt.
Városunkban a Jegenye sori rendelőhöz egészségügyi panaszládát helyeztek ki, amelynek célja, hogy a rendelőt látogató betegek
az egészségügyi panaszaikról, tüneteikről úgy tudják tájékoztatni
háziorvosukat, hogy az átfertőződés esélyét kizárják.
A ládák tartalmát a rendelés idő alatt folyamatosan ellenőrzik
és a felmerült kérdéseket a betegekkel telefonon beszélik meg,
amennyiben nem szükséges személyes vizsgálat.
Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel, ne veszélyeztessük orvosaink és ápolóink egészségét! Ne felejtsék el a telefonszámukat megadni!

TISZTELT LAKOSSÁG!
TISZTELT
INGATLANTULAJDONOSOK!
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) szakmai javaslata alapján a Viridis-Pannonia Kft. döntött azokról az intézkedésekről, melyek
az új típusú – COVID 19 – koronavírus járvány miatt kialakult veszélyhelyzet ideje alatt biztosítják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
folyamatosságát.
A fent hivatkozott intézkedésben foglaltak alapján minden ingatlanhasználó köteles az ingatlanán az edények kihelyezése előtt,
illetve azt követően – lehetőségeikhez mérten – eseti fertőtlenítést végezni az edényeken.
Tájékoztatom, hogy az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényzetet tisztántartani a helyi rendeletben, illetve a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak
megfelelően.
A hatósági karanténnal érintett ingatlanról történő hulladékelszállítás esetén az ingatlanhasználó köteles a hulladékot duplán csomagolni és az edényben elhelyezni. Csomagolás hiányában
a Közszolgáltató megtagadhatja a hulladékszállítást.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Viridis-Pannonia Kft. ügyfélszolgálatán (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.) lehetőség van ADR minősítéssel
ellátott hulladék (veszélyes anyagok és hulladékok) gyűjtésére alkalmas zsák vásárlására, melynek díja 355 Ft + áfa/zsák.
Tisztelettel kérjük Önöket a fenti kötelezettségek betartására,
elkerülve ezzel a hulladékszállításnál felmerülő esetleges problémákat.
Zalakaros Város Önkormányzata

A ZALAKAROSI
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadást határozatlan ideig szünetel.
Az ügyfeleket a hivatal arra kéri, hogy ügyeiket elektronikus levélben vagy telefonon bonyolítsák! Személyesen, előre egyeztetett
telefonos bejelentkezést követően kizárólag halotti anyakönyvezés
végezhető, a házassági szándék bejelentését határozatlan ideig
nem fogadják.
A HIVATAL FONTOSABB TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEI:
a. Központ, Titkárság: 06-93/340-100
b. Igazgatás: 06-93/340-100/112
c. Üzemeltetés: 06-93/340-100/115
d. Adó: 06-93/340-100/105
e. Pénzügy: 06-93/340-100/102
További információk az ügyintézéshez kapcsolódóan:
Zalakaros Város Önkormányzatának honlapján található
www.zalakaros.hu
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Maszkok minden háztartásba
ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A VÉDEKEZÉSHEZ
Zalakaros város önkormányzata a saját költségvetéséből már a
veszélyhelyzet kihirdetésekor elkülönített ötmillió forintot a koronavírus megjelenésével kialakult
helyzet kezelésére, a szükséges
intézkedések megtételére.
Ennek egyik fontos eleme volt,
hogy a védekezés segítésére maszkok
szétosztásáról döntöttek.
Sajnos, e helyzetben hiába a gyors
reagálás, rendelés, a teljesítés a gyártók részéről csúszik. Éppen emiatt,
és az időbeni cselekvés érdekében,
az önkormányzat önkénteseket keresett a maszkok házilagos gyártására. Hunyadi Mátyásné és férje
összesen több mint ezer darab
maszkot, Bodor Katalin pedig közel
hétszáz szájmaszkot készített, melyhez az alapanyagokat az önkormányzat szerezte be. Így a megrendeltekkel együtt összesen 3275 db
szájmaszk készült. Erre összesen

1.388.770 forintot fordított az önkormányzat.
– A maszkokat első körben a
veszélyhelyzet kezelésében és az
intézkedések frontvonalában dolgozók kapták: az intézmények, a
szociális alapellátó szolgálat, a Karos-Park munkatársai, az önkormányzati dolgozók – mutatott rá Novák
Ferenc polgármester –, de az óvodások, iskolások is kaptak maszkokat. A zalakarosi önkéntes tűzoltók
kiemelt szerepet vállaltak a masz-

kok kiosztásában, így a segítségükkel háztartásonként két darab szájmaszkot tudott eljuttatni az
önkormányzat a karosi lakosokhoz.
Amennyiben valamelyik háztartásba véletlenül nem került maszk,
vagy esetleg indokoltan szükség
lenne további maszkokra, kérjük,
jelezzék Gerencsér László falugondnoknak a 30/619-5053 telefonszámon,
és azokat eljuttatjuk a megjelölt
címre.
Még egyszer köszönjük a szájmaszkok készítőinek, az önkéntes
tűzoltóknak, illetve minden veszélyhelyzetben való védekezésben
résztvevő munkáját és segítségét,
akik fáradhatatlan munkájukkal
segítik a mindennapi életet Zalakaroson!
A maszkok használata elsősorban
a kórokozók terjedését akadályozza
meg, ezért továbbra is azt kérjük,
aki teheti, maradjon otthon – hívta
fel a figyelmet a polgármester.

Áttervezés, újratervezés
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZKEDÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL
Nincs olyan önkormányzat a jelenlegi veszélyhelyzetben Magyarországon, mely tartani tudná az év elején elfogadott költségvetését, s a
közelmúltban hazánk miniszterelnöke is úgy nyilatkozott: újra kell tervezni az országos költségvetést is.
Helyi szinten mindenkit érzékenyen érintenek a bezárások, a turisták elmaradása. Zalakaros, mint alapvetően turizmusból élő település,
azok közé tartozik, akiket ez a helyzet megvisel.
– Várhatóan – március közepétől
június végéig számolva – 75–80
millió forint idegenforgalmi adó
bevételtől esünk el a járvány miatt
a tavalyi év bevételéhez viszonyítva. A Kormány idegenforgalmi adót
felfüggesztő döntése miatt – bár
ez a közlönyben még nem jelent
meg (április 20-ig – a szerk.) – ez 210
millió forint kiesést jelent, amen�nyiben nem lesz állami kompenzáció – foglalta össze lapunk érdeklődésére a város anyagi helyzetét
érintő egyik legnagyobb problémát
Novák Ferenc polgármester.
Mint mondta: az 1 Ft-os kiegészítés, melyet az állam ad a beszedett
idegenforgalmi adóforintok után,
majd 2022-ben érinti a város költségvetését, hiszen az állami támogatás mindig utólag érkezik, a teljes
turisztikai év lezárását követően.

Az iparűzési adó vonatkozásában
a járvány hatása a szeptemberi előleg fizetésnél mutatkozhat meg. A
gépjárműadó önkormányzatot megillető részének elvonása 10 millió
forint forráskiesést jelent.
– A bevételeket tekintve az önkormányzatnál mindenképp számolnunk kell a Fürdő Hotel időarányos
bérleti díj kiesésével – ez 3 hónapra 3.500.000 forint+áfa. Szintén
számolnunk kell a konyha étkezésidíj bevétel csökkenésével, hiszen
sem vendégétkezés, sem gyermekétkeztetés nincs. A nyersanyagköltség csökkenésében nyilván ez
meg fog mutatkozni, de az állandó
költségekben nem (energia, munkabér, járulékok, tisztítószer) – sorolta Novák Ferenc.
A kiadásokat tekintve rámutatott:
az önkormányzat valamennyi intéz-

ménye és szervezete tekintetében
csak a napi működéshez szükséges
kiadásokat engedélyezi. A beruházásokat, a felújítások lebonyolítását
felfüggesztették, csak a megkezdett
– szerződéssel rendelkező – fejlesztések folytathatóak.
– Áttekintettük a szerződéseket,
ahol jelenleg tényleges teljesítés
nem történik, a díjak kifizetését
felfüggesztettük. Felülvizsgáljuk
a költségvetésben átadott pénzeszközként jóváhagyott támogatásokat, legyenek azok rendezvények,
vagy
a
turisztikai
szervezetek támogatása. A civil
szervezetek támogatásáról a pályázatot kiírtuk, a döntést azonban
halasztjuk. Ugyanakkor működési
költségekre forrást igyekszünk
biztosítani.
A polgármester elmondta: a költségvetés részletes átdolgozását az
önkormányzati elvonások és kompenzációs lehetőségek pontos ismeretében tudják végrehajtani. A járványhelyzet miatt ötmillió forintos
keretet különítettek el az adódó plusz
költségekre, az összeg felett a polgármester rendelkezik.

ENYHÍTŐ
INTÉZKEDÉSEK
A kormányzati döntéseken
alapuló korlátozó intézkedések és
a koronavírus okozta járványügyi
helyzetre tekintettel tett ajánlások
következtében, valamint a gazdasági következmények enyhítése
érdekében több, gazdaságot érintő, segítő intézkedést hozott Novák Ferenc polgármester.
– Az intézkedéseket a képviselő-testület tagjaival egyeztetve hoztam meg – szögezte le a
polgármester. – Célunk az, hogy
segíteni tudjuk azokat a Zalakaroson működő vállalkozásokat,
kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet folytató cégeket és
természetes személyeket, amelyek
érvényes közterület-használati
engedéllyel vagy bérleti szerződéssel rendelkeznek.
A polgármester elmondta: az
önkormányzat tulajdonában lévő
üzlethelyiségeknél bérleti díj fizetési kötelezettség vonatkozásában
azon bérlők részére, akik a 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a
46/2020. (III.16.) Korm. rendelet
alapján az üzlethelyiségben folytatott tevékenységüket szüneteltetni kényszerülnek, 2020. március
17-től a szüneteltetés jogszabályi
kötelezettségének idejére a megállapított bérleti díj 50%-át elengedik.
Azon érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezők
részére, akik a közterületen lévő
felépítmény vonatkozásában rendelkeznek érvényes közterület-használati engedéllyel és a 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel a
46/2020. (III.16.) Korm. rendelet
alapján az üzlethelyiségben folytatott tevékenységüket szüneteltetni kényszerülnek, 2020. március
17-től a szüneteltetés jogszabályi
kötelezettségének idejére a megállapított közterület-használati díj
50%-át kérik be fizetendő díjként.
Azon egyéb érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezők, akik a 40/2020. (III.11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a már
engedélyezett közterület-használatot teljes mértékben megszüntetik, és erről nyilatkoznak a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal felé, a nyilatkozat megtételének időpontjától a közterület-használati díj fizetési kötelezettségük
teljesítése
alól
mentességet kapnak a veszélyhelyzet elhárulásáig.
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Lelassult az élet, de a munkák
INTÉZMÉNYI KÖRKÉP A JÁRVÁNY IDEJÉN
Lelassult az élet a járvány miatt
a város intézményeiben. A munkatársak jelentős része távmunkában látja el feladatait, de többen
a település mindennapi életében
is részt vesznek továbbra is. Hogy
hol, milyen módon zajlik most az
élet, azt mutatja meg intézményi
körképünk.
TOURINFORM IRODA
A vendégek személyes fogadása
ugyan szünetel, de a munkatársak
az aktuális háttérmunkákat folytatják.
– A pályázatfigyelés eredményeként folyamatosan új pályázatokat
tudunk benyújtani, új források bevonása érdekében, de projektmenedzsement feladatokat is ellátunk,
hiszen az elmúlt időszakban több
pályázatot is nyert a turisztikai kft,
ezeket fenn kell tartanunk és elő
kell készítenünk. Volt egy nagy

költözésünk is, a közelmúltban
megújult az iroda épülete, erről
hamarosan részletesen is beszámolunk. A tartalomfejlesztés, weboldal
és közösségi oldalak üzemeltetése
szintén napi szintű feladatokat jelentenek, mint ahogyan folyamatos
az adatbázisok ellenőrzése, feltöltése, a marketing tevékenységek és
a rendezvények előkészítése, valamint a hosszabb távú projektek
háttérmunkálatai is. Fontosnak
tartom, hogy akkor is kommunikáljunk a vendégeink felé, amikor
fizikailag nem lehetnek itt, ezért
több rovatot is indítottunk online
csatornáinkon. Ugyanakkor elő kell
készítenünk a gyors és hatékony
indulást, elsősorban a belföldi forgalomélénkítő kampányokra fókuszálva. Ahogyan alpolgármester úr
fogalmazott, „ha a lámpa zöldre
vált, mi itt leszünk” – tudtuk meg
Kovács Szabolcs ügyvezetőtől.
Az irodában dolgozók marketing

munkacsoportot szerveztek, ezek
természetesen online módon dolgoznak, ám így tudják a közös munkát, a napi szintű egyeztetéseket
megoldani.
A szállodákkal, szolgáltatókkal
összefogásban zalakarosi hűségutalványokat bocsájtottak ki, amellyel a
szálláshelyek lemondás helyett átfoglalásra ösztönözhetik a vendégeiket. Az utalványokkal különböző
kedvezményeket és többletszolgáltatásokat vehetnek igénybe azok,
akik lemondás helyett átfoglalással
segítik a szálláshelyeket ebben a
nehéz helyzetben – tette hozzá az
ügyvezető.
– Más turisztikai településekhez
hasonlóan a külföldi marketing
kampányok nálunk is leálltak, az
ehhez kapcsolódó büdzsét átcsoportosítják. Ehhez jelenleg készül
egy marketing intézkedési terv is,
a prioritást a belföldi vendégkörre
áthelyezve.
A Kft. ügyvezetőjének költségcsökkentési javaslatai alapján - melyet
a polgármester tudomásul vett – elmaradnak a jutalmak, és idén nem
pótolja az iroda a korábban tervezett
front office munkatárs állását. A
nyáron elmarad a korábban megszokott plusz két fő dolgozó alkalmazása is, így összesen az iroda
közel hétmillió forintot tud megtakarítani a bér és bér jellegű költségek vonatkozásban.
KÖZÖSSÉGI HÁZ
ÉS KÖNYVTÁR

Ihász Edit és Gerencsér Lászlóval az ebédet pakolják kiszállításra.

A közösségi ház vezetője és közművelődési munkatársa otthoni munkavégzésben és ügyeletben látja el
teendőit. Adminisztrációs feladatok,
a pályázatok gondozása, a partnerekkel való kapcsolattartás tartoznak
feladataik közé, illetve nagyon fontos,
hogy azokra a programokra, amelyek
már megtarthatóak lesznek, megfelelően és rugalmasan tudjanak felkészülni. Sinkovics Norbert igazgató
elmondta: május 31-ig minden rendezvényt lemondtak, a fellépőket
visszamondták. A június 1-től június
30-ig tartó időszakban megrendezésre kerülő programok tekintetében
várakozó állásponton van az intézmény,
az aktuális helyzet teszi függővé
programok lemondását vagy esetleg
későbbi időpontra halasztását.
– Július 1-től indulna a kertmozi, a kezdéshez már folyamatosan

kapjuk a hírleveleket, információkat.
Az biztos, hogy nagyon nehéz lesz
megfelelő filmeket választani, mert
sorra mondják le illetve teszik át
őszre a premier filmek bemutatóját.
Tehát majd abból kell választani,
ami éppen aktuális, ez viszont erősen befolyásolja a mozi pozitív
gazdasági működését – jelezte az
igazgató.
Részben ügyeletben, részben
otthoni munkában dolgoznak a városi és iskolai könyvtár munkatársai
is. Informatikai téren a könyvtár
szerda és csütörtök 10.00–14.00 óráig a DJP pont nyitva tartás felügyeletét biztosítja, illetve digitális segítséget nyújt a tanulóknak, szülőknek,
amennyiben arra igény van.
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
A zalakarosi óvoda – a törvényi
előírásoknak megfelelően – ügyeletet tart a járvány ideje alatt azoknak
a gyermekeknek, akiknek a szülei
dolgoznak, s gyermekük otthoni
ellátását nem tudják megoldani.
Baloghné Fábos Éva óvodavezetőtől megtudtuk: az óvodában levő
gyermekek foglalkoztatása az előírt
fokozottabb higiéniai előírások betartása mellett folyik. A szülők az
épületbe nem mehetnek be, gyermeküket a bejárat előtt az óvoda
dolgozói fogadják, és délután vis�szakísérik. Az óvoda dolgozói elvégezték az épület helyiségeinek,
bútorzatának teljes átfertőtlenítését
– kiemelten a gyermekcsoportok
bútorait, játékeszközeit. Ez vonatkozik az ügyelet idején a napi szintű
takarításokra is. A nem pedagógus
dolgozók az ügyeletben, ételkiszállításban és az óvoda területén adódó karbantartási és egyéb munkálatokban
vesznek
rész
a
szabadságoláson kívül.
A szülői felügyelet mellett az
otthonukban tartózkodó gyermekek
sem maradnak nevelő- segítő feladatok, elfoglaltság nélkül. Az óvodába
kijáró logopédus, fejlesztőpedagógus
felvette a kapcsolatot a szülőkkel, s
egyénileg irányítja a gyerekek fejlesztését. A csoportok óvodapedagógusai az ügyelet ellátása és szabadságolás mellett – mint normál
óvodai nyitva tartási időben – a
csoportnaplókba tervezik az aktuális heti témák tevékenységeit. Ezen
tevékenységekről különböző módokon – facebook , e-mail, sms – segí-
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k nem álltak le

sítanak. A Kft. munkáiról lapunk más
oldalán részletesen számolunk be.
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
A Közös Önkormányzati Hivatalban a jegyzői utasításokban megfogalmazott feltételek szerint történik
a munkavégzés.

– Ezek alapján a kollégák számára
a 2019. évi szabadságuk kötelező kivételét rendeltem el, továbbá a 2020.
évi szabadságok nagyobb mértékű
kivételét javasoltam, illetve a kisgyermekes szülőknek a home office lehetőségét biztosítottam. A többi
dolgozó többségénél is megteremtettük a home office feltételrendszerét, de ez több munkakörben nem
alkalmazható, illetve úgy gondoljuk,
hogy a lakosságnak is biztonságot
jelent, hogy problémáikkal – ha telefonon keresztül is – fordulhatnak
hozzánk és mi szükség esetén a helyszínen is tudunk intézkedni. Segítjük
a jelenlegi helyzet által felmerülő
problémák gyors megoldásával is a
településen a frontvonalban dolgozók
munkáját a feltételrendszerek biztosításával (maszkok, fertőtlenítők
beszerzése stb) – jelezte Szabóné dr.
Csányi Mariann jegyző. – A KÖH költségvetésébe minimális fejlesztések
kerültek elfogadásra, ezek beszerzését zároltuk, csak a működéshez minimálisan szükséges költségek kerülnek felhasználásra.
ÖNKORMÁNYZATNÁL
FOGLALKOZTATOTTAK
Az önkormányzati dolgozók közül a településgondnok az ebédhordásban, értesítések kihordásában
működik közre napi szinten, s ebben,
illetve más, járványhelyzettel kapcsolatos teendők ellátásában a többi
önkormányzati dolgozó is részt vesz,
és segítenek a napi szintű feladatellátásban a karbantartók is.

tik ajánlásaikkal a gyerekek otthoni
foglalkoztatását, fejlesztését.
– Ez új kihívást jelent az óvodapedagógusok számára, hiszen távmunkában, a szülők segítségével,
támogatásával kell a gyerekeket
foglalkoztatni. Ezért az ajánlott
tevékenységek megvalósításához
sok gyakorlatias, segítő instrukciót
is kapnak a szülők. A járvány, a szülők sajnálatos, kényszerű otthonléte mellett, talán pozitív hozadéka ennek az időszaknak a
családtagok örömteli együttléte
– hangsúlyozta Baloghné Fábos Éva.
KAROS-PARK KFT.
A kialakult helyzetre való tekintettel elhalasztják a tervezett infrastrukturális beruházásokat, köztük a
2020. évre tervezett 7 személyes
platós kishaszon gépjármű beszerzését is. A közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenységek szolgáltatását a Kft. végrehajtja teljes
mértékben, ha tevékenységüket
korlátozó döntés nem befolyásolja.
A munkaszervezésnél figyelembe
veszik az egészségügyi védekezés
javaslatait, dolgozóinak védőruhát,
védőeszközöket, fertőtlenítőt bizto-

KULTURÁLIS PROGRAMAJÁNLÓ
Tisztelt Lakosság!
Minden csütörtökön 19.00 órától, a zalakarosi Képújságban
AZ ELMÚLT ÉVTIZED MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN,
ILLETVE A FOLKLÓREST RENDEZVÉNYEKEN KÉSZÜLT
FELVÉTELEKET VETÍTJÜK LE ÖNÖKNEK.
Reméljük egészségben és lehetőség szerint otthonukban töltik az időt. Szeretnénk kicsit
hozzájárulni ahhoz, hogy – az otthoni teendők mellett –tartalmasan tudják megtenni ezt.
Zalakarosi Képújság az alábbi paraméterek alapján érhető el:
átvitel: analóg ,
csatorna: S8,
frekvencia: 154,25 Mhz
Tisztelettel:
Sinkovics Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató
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Digitális oktatásra tértek
HIÁNYZIK A KÖZVETLEN KAPCSOLAT TANÁRNAK IS,
Március 16-tól digitális oktatásban vesznek részt a diákok és a pedagógusok egyaránt. Egy hónap távlatából már mindenki kellő tapasztalatot szerzett az oktatás e formájáról, Grófné Csatos Andreát, a
Móra-iskola igazgatóját, valamint szülőket, diákokat kérdeztünk.
– Amikor az oktatási munkacsoport vezetője bejelentette, hogy
március 16-tól digitális oktatásra
térünk át, mi volt az első gondolata?
– Miniszterelnök úr bejelentéséből értesültem én is a digitális munkarendről. Amit gyorsan át kellett
gondolnom, hogy milyen módon,
hogyan és miről informáljam a szülőket, dolgozókat. A miniszterelnöki bejelentést hamarosan követték a kormány és minisztérium
határozatai, rendeletei is. Természetesen a fenntartótól is folyamatosan kaptam az információkat, így
még azon a hétvégén tudtam informálni én is az intézmény dolgozóit. A média is folyamatosan tájékoztatott, így nem érkezett
március 16-án reggel egy gyermek
sem iskolába – mondta el Grófné
Csatos Andrea.
– Hogy látja: sikerült-e a diákoknak (és a szülőknek) követni a
rendszert, a feladatokat?
– Fontosnak tartottam a kollégáimmal, hogy ne veszítsünk tanítási
napot, így már 16-án próbáltuk
áttekinteni a lehetőségeket és elkészíteni osztályonként, tantárgyanként azokat az ütemterveket, amelyek alapján végezzük a munkát.
Ekkor döntöttünk a KRÉTA rendszer
mellett is. A kezdeti nehézségek
után ma már elmondható, hogy egy
tanuló kivételével minden tanuló
szülei elérik a rendszert. Horváthné
Nagy Elvira intézményvezető helyettes nagyon sok segítséget adott
és ad folyamatosan a rendszer használatához.
Nem volt könnyű az átállás sem
pedagógusnak, sem tanulónak, sem
szülőnek. Több visszajelzést kaptunk,
amit ezúton is köszönök, hiszen így
tudtunk változtatni. Tudom, hogy
nehéz helyzetben vannak a szülők,
de sajnos nélkülük nem tudjuk ellátni feladatunkat.
– Vannak-e, voltak-e olyan tanulók, akiknek otthon nem állt
rendelkezésre számítógép, nyomtató, telefon,? Őket hogyan tudják
segíteni?
– Több formában is tájékoztattuk a szülőket és kértük, hogy jelezzék, ha problémát okoz a digi-

tális kapcsolattartás. A jelzések
inkább internet hiányára és az informatikai tudás hiányára vonatkoztak. Több lehetőséget kínáltunk
fel, és ezek a szülők a papír alapú
kapcsolattartást, feladatküldést
választották. A városi könyvtár is
felajánlotta a segítségét, hogy a
Digitális Jólét Pontot igénybe vehetik, persze előre egyeztetett
időpontban, akik szeretnék.
– Vannak-e olyan diákok, akiknek a felügyeletét nem tudják a
szülők megoldani?
– Az első hetekben 1-2 tanulónál
kérték a szülők, amit közben vis�szamondtak. Azóta nem érkezett
ilyen kérés.
– Miért a Kréta rendszert választották a kapcsolattartás formájaként? Googgle class room,
egyéb más felület, ami közvetlenebb
kapcsolattartást is biztosítani tud
tanár és diák között, nem került
esetleg szóba?
– A KRÉTA rendszer az a hivatalos felület, amit a pedagógusok
és a szülők már korábban is használtak és jövőre tervezzük, hogy
bevezetjük az e-ellenőrzőt is. Az
elmúlt hetekben jelentős fejlesztést
hajtottak végre a rendszeren, bővítve a lehetőségeket. Nem szabad
elfelejtenünk, hogy a mi iskolánkban
6-14 éves korú gyermekek járnak,

Az első osztályos Kovács Zalán.

és a 7-8. osztályosok kivételével,
szülői segítség, támogatás nélkül
önállóan nem tudják az eszközöket,
rendszereket megfelelő módon
használni, újabb programokat feltölteni a gépeikre. A szülői felügyelet a digitális világban úgy gondolom, a nagyobbaknál is nagyon
fontos. Minden tanuló rendelkezésére állnak otthon a tankönyvek,
munkafüzetek, és ezek segítségével
el tudják végezni a feladatokat.
Digitális anyagokat, feladatokat,
szorgalmi feladatként, gyakorlási
lehetőségként adjuk, tehát nem ér
hátrány amiatt senkit, ha ezeket
nem csinálja meg. Azt ugyanakkor
nem árt megjegyezni, hogy semmilyen digitális eszköz, anyag nem
helyettesíti a tananyag megtanulását, elmélyítését, amit a tanulóknak, és nem a szülőknek kell megtenni.
A zeneoktatásban, főleg a hangszeres órák esetén fontos a növendék és a tanára közvetlen vizuális
kapcsolata, ezért ők ezt lehetővé
tevő felületeket használnak.
– Mennyire veszitek szigorúan
a tanulókat jelen helyzetben: határidők, felmérések, osztályozás
tekintetében?
– Kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy a gyerekek folyamatosan haladjanak a tananyaggal
és jelenleg ezt úgy tudjuk nyomon
követni, ha visszajelzéseket kérünk
tőlünk. Tisztában vagyunk azzal,
hogy nem mindent sikerül határidőre megoldani, de igyekszünk meg-

értőbbek lenni és nem a büntetés
az első.
– Ha év végéig tart ez az oktatási mód, vajon hogyan lehet a
következő tanévnek nekiindulni?
Hónapokat kell vajon szánni arra,
hogy mindenki elsajátítsa az anyagot?
– Sajnos nem tudjuk megmondani, meddig tart a digitális munkarend szerinti oktatás, így a tantervi követelményekkel haladni kell.
Minden pedagógus átgondolta, hogy
melyek azok a tananyag részek,
amelyeket el kell sajátítani és melyek
azok, amelyeket a következő évi
anyaghoz tudunk kapcsolni. Biztos,
hogy kicsit hosszabbra fogjuk tervezni az év eleji ismétlést, de nem
hónapokkal. Próbáljuk nyomon
követni a tanulók haladását és megkeressük őket, illetve szüleiket, hogy
mi a probléma, mivel tudunk segíteni. Ebben a helyzetben a szülők
felelőssége is nagyobb.
– Hogy képzeljük el ezekben a
hetekben a tanárok és az igazgatónő mindennapjait?
– A pedagógusok és én is ugyanúgy végezzük a munkánkat, mint
máskor, csak sajnos a kíváncsi, mosolygós gyerekarcok helyett egy
monitort kell néznünk. Igyekszünk
az órarend szerinti időszakokban
feltölteni a feladatokat. A visszakapott munkák értékelése is több
időt vesz igénybe. Az én munkarendem nem változott. Munkaidőben az iskolában vagyok csakúgy,
mint több kollégám, akik most

Szörcsök Noel emelt szintű érettségire is készül – egyedül.
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át az iskolák
DIÁKNAK IS
karbantartási, takarítási, fertőtlenítési feladatokat, illetve adminisztrációs feladatokat végeznek.
– Mit gondol, a gyerekek men�nyire sínylik meg szociálisan az
egymástól való elzártságot?
– Erre nehéz válaszolni. Sokat
segíthetnek a szülők, családtagok
közös tevékenységgel, társasjátékkal. A nagyobbaknál fontosak a
kortársak és bízom benne, hogy ők
találnak lehetőséget a virtuális kapcsolattartásra is.
– Mit üzenne a Móra-iskolásoknak?
– Szeretném megköszönni a
munkájukat azoknak, akik igyekeznek időben elvégezni a feladataikat
és azoknak is, akik segítik társaikat
a tanulásban. Köszönöm a szülőknek
is a támogató együttműködést.
Azoktól a tanulóktól, akik nehezebben tanulnak, azt kérem, hogy kérjenek segítséget, jelezzék a problémájukat! Mindenkinek pedig azt,
vigyázzon magára!
Nemcsak a pedagógusoknak,
de a diákoknak és a szülőknek is
óriási kihívást jelentett, sőt jelent
a mai napig az otthoni tanulás.
Hegyi Mónika és Kovács Zoltán
az első osztályos Zalánnal és az
ötödikes Nimróddal igyekszik teljesíteni az otthoni feladatokat.
– Az első időszakot nem kívánom
senkinek, nagyon nehéz volt! Azt
sem tudtuk, mihez kapjunk? Hogy
lesz a jövőnk? Az iskola meg csak
ontotta a feladatokat felénk – ele-

venítette fel az első napokat Hegyi
Mónika. – Pár nap kellett, hogy
felocsúdjunk, megértsük, mibe is
keveredtünk. Eleinte csak a telefonon próbáltuk nézni a Kréta feladatait, de aztán rá kellett jönnünk,
hogy reggelente mindenki használja, így nehezen tölt be a rendszer.
Kiderült, hogy jó pár funkciót a
telefonon nem is látunk. Bevallom,
nagyon hiányzott a megfelelő információ az iskola részéről. Szülőktől, innen-onnan egymást segítve
próbáltunk megoldást keresni.
Szerencsére volt itthon régi számítógépünk, és hoztunk egyet papitól is, hogy mindkét gyerekünk
tudjon haladni. Most megpróbálok
egyszerre tanulni mindkét fiammal
már reggeltől, mert az egész napomat nem tudom teljesen csak a
tanításokkal tölteni; így is körülbelül 4-6 órát csak ezzel foglalkozunk.
A munka, a háztartás, a főzés és a
nagyszülők ellátása mellett több
idő nem jut a tanulásra. Nekem
folyamatosan ott kell lennem, amikor tanulnak. Zalán elsős, nyilvánvaló, hogy felügyelni kell a feladat
megoldását. Nagyon sokat kell
diktálom neki, előírni a kis füzetében a betűket, olvasni, számolni
vele. Nimród ötödikes, vele még
nehezebb a dolgom. Felügyelnem
kell, hogy biztosan megoldott-e
minden feladatot. Ráadásul nála ez
több csatornán történik, ami tovább
bonyolítja az életünket. A legtöbb
tantárgyból csak feladat megoldást
várnak a tanárok, mindenféle se-

Szörcsök Hunor időnként testvérei segítségét is igénybe veszi.

gítség nélkül. Őszinte leszek: sokszor
próbára teszi a családot például
egy-egy matek feladat megoldása,
elmagyarázása. Félünk tőle, hogy
a jövőben problémák jelentkeznek
emiatt a gyerekek eredményeiben.
Vannak korlátaink nekünk, szülőknek is! Emellett hiányzik a tanár-diák kapcsolat. Azt látom, hogy nagyon
örülnek a gyerekek, amikor egy
kicsit személyesebb hangvételű
feladatot, levélkét kapnak a tanároktól. Sok gyerek egyedül van
otthon, el sem tudom képzelni, ők
hogyan oldják meg a rájuk mért
feladatokat! Próbáljuk ezt a nehéz
időszakot mégiscsak szeretetben,
vidámságban átvészelni, hogy a
gyerekek ne lássák az aggodalmat
rajtunk. Tény azonban, hogy a legnagyobb feszültséget az iskola
okozza a családban.
A Szörcsök családban három
fiatalember is érintett az új oktatási renddel. Martin egyetemista,
Noel a Cerháti-szakközépbe jár,
Hunor a Móra-iskola nyolcadikosa.
Szüleik dolgoznak, a fiúk egyedül, és több esetben együttesen
birkóznak meg a feladatokkal.
– Azt látom, hogy a tanároknak
nagyobb kihívás az új oktatási rend,
mint nekünk – mondja az egyetemista Martin. – Kicsit szerencsés a
helyzetünk abból a szempontból,
hogy az anyagok mindegyike, melyekből tanulunk, készülünk, fel van
töltve, neten elérhető. Kezdődik
lassan a vizsgaidőszak, zárthelyi
dolgozatokat írunk e hetekben,
online formában természetesen.
Július 15-ig tart hivatalosan majd a
vizsgaidőszakunk, egyelőre nem
tudjuk, tartanak-e majd vizsgákat,
vagy milyen formában lesz számonkérés. Bármi elképzelhető. Messenger-csoportokat alakítottunk, ott
beszéljük meg az anyagokat, együtt

készülünk, de nagyon hiányzik a
személyes szakmai útmutatás, az
eszmecsere a tanárainkkal.
Noel végzős középiskolás, mint
mondja, nagyon megkönnyebbült,
hogy megtartják az érettségiket, de
nem titkolja: annak is, hogy a szóbeli elmarad.
– A felvételi rendszer szorosan
kötődik az érettségikhez, ha most
elhalasztották volna a vizsgákat, a
továbbtanulás is veszélybe került
volna – mondja. – Matekból és fizikából emelet szinten fogok érettségizni. Magamra vagyok hagyva a
felkészüléssel, de igyekszem megtenni, amit tudok. A többi tárgyból
is jobbára feladatokat kapunk, kevés
az online óra, nincs igazán kontaktus a tanárokkal. A Google Class
Room-ot használjuk, itt azért tehetünk fel kérdéseket, írhatunk a
tanárainknak, de nem biztos, hogy
azonnal kapunk választ. Azért ez
mégsem közvetlen kapcsolat, és az
bizony nagyon hiányzik.
A nyolcadikos Hunor is egyedül
birkózik a feladatokkal, de időnként
segítséget kap bátyjaitól is.
– A Krétán kapjuk a feladatokat,
sokszor nagyon nehéz a betöltés,
telefonról nem is érhető el minden
funkció. Zavaró, hogy az egész heti
feladatot megjeleníti a rendszer,
sok idő elmegy, amire kibogarászom,
mi is az aktuális éppen. Az osztályfőnökkel Messengeren kapcsolatban
van az osztályunk, más tanárokkal
igazán nem tartjuk a kapcsolatot.
Kapjuk a feladatokat és küldjük
vissza. Volt már dolgozatírás is, bár
a jegyeket még nem kaptuk meg.
A fiúk egyöntetűen úgy fogalmaztak: bizony hiányzik az iskola, a
„normális” kapcsolattartás, de nem
bíznak abban, hogy az idei tanévben
még ténylegesen visszamehetnek az
intézményekbe. Ahogyan abban sem,
hogy ballagásban például lesz-e részük.

Online letöltött anyagok segítik az egyetemista Szörcsök Martint.
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TISZTELT BETEGEINK!
A jelenlegi világhelyzet alapján Európa lett a koronavírus epicentruma, naponta számtalan áldozatot szed a járvány, a környező országokban minden nap városok kerülnek karanténba.
Akik influenzaszerű tüneteket észlelnek magukon: lázas, köhög,
torka fáj, orra folyik stb , akik COVID-2019 sújtott területekről érkezetek
vagy dolgoznak, és akik kontaktusba kerültek olyanokkal, akik az érintett fertőzött területről érkeztek haza, kérem, ne jöjjenek a rendelőbe! Telefonon kérjenek segítséget! Telefonszám:30-283 7924 vagy
30-973 3238.
A rendelő várójában egyszerre maximum 2 beteg tartózkodjon,
felső légúti panasszal érkező beteg ne tartózkodjon a váróban!
Táppénzes papír, gyógyszerfelírás és bármilyen adminisztrációs ügyben telefonon vagy időpontos egyeztetéssel, illetve messengeren előre jelzés alapján kiállítjuk a szükséges dokumentumot, ezzel megrövidítve a várakozást
E-rendszeren keresztül mindenki leleteit megkapjuk, emiatt nem kell
a rendelőbe jönni. Kérjük, hogy csak jelezzen, ha valahol valamelyik
szakrendelésen vagy esetleg kórházban volt!
Az eddigi megszokott vérvételek a járvány időszakban elmaradnak
az Önök és a Mi egészségünk védelmében.
Előzzük meg, hogy Nálunk ne legyen tömeges megbetegedés, ezáltal ne következzen be az egészségügyi rendszerünk túlterhelése!
AZ Alapos kézmosás fontosságát nem győzöm hangsúlyozni, mivel
a vírus sejtmembránja zsíroldékony, illETVE a koronáját egyszerű szappanos kézmosással tudjuk feloldani; így a vírus nem tud tapadni légzőrendszereinkben és ártalmatlanná válik.
Influenzaszerű tünetek esetében maradjon otthon! Köhögéskor, tüs�szentéskor használjon papírzsebkendőt, kerüljék a csoportos összejöveteleket, találkozásokat, a hétköznapi köszönési formákat, mint például a puszit és az ölelkezést. Otthonát minimum 2 óránként szellőztesse!
Boltba, gyógyszertárba a családból lehetőleg egy valaki menjen, de
ott tartsa be a legalább 1 méteres távolságot!
Ha valaki karanténba kerül, kérjük annak a betartását, mivel a megszegése másokra is veszélyt jelent.
Tegyünk egymásért, figyeljünk egymásra!
Köszönettel: Dr. Alemayehu Asnake

Bár városunk ezekben a hetekben kihalt és csendes, az utcákat
nem róják turisták és a lakosság is
csak szükséges esetben tartózkodik a közterületeken, a Karos-Park
Kft. dolgozói kint vannak, munkálkodnak, mindent megtesznek
azért, hogy a járványhelyzet elmúltával Zalakaros a megszokott
szépségével, megnyugtató környezetével fogadjon mindenkit.
– Mindazok mellett, hogy folyamatosan szépítjük a települést, elmondható, hogy olyan közszolgáltatási feladatokat látunk el, amit
nem lehet leállítani, szüneteltetni
úgy, hogy ne okozzon fennakadást
a mindennapi életben. Ezért a járványhelyzetre felkészülve próbálunk
alkalmazkodni napi munkavégzésünknél is, betartva az előírásokat,
fertőtlenítjük a gépeket, járműveket,
szerszámgépeket, kéziszerszámokat.
A dolgozók kiszállításánál és az olyan
munkavégzéseknél, ahol a 2 méteres
távolságtartás nem lehetséges, kötelező a szájmaszk viselete – ecse-

Zalaka
teli az új helyzethez is alkalmazkodó
munkáikat Biczó Tamás, a Karos-Park
Kft. ügyvezetője. – A kialakult vészhelyzetben a buszmegállókat, korlátokat, padokat, szelektív hulladékgyűjtő edényeket fertőtleníti a Kft.
napi szinten. Persze a napi rutin
feladataink eközben sem változtak
meg, hiszen a fűfelületeket kaszálni kell, a tavaszi virágokat ápolni
kell. A fóliasátrakban már februárban elkezdődött az egynyári virágok
előállítása, illetve a kannavirágok
hajtatása.
A kertészeti munkákat, így a Karos-Park Városgazdálkodási Kft. mindennapjait is az időjárás nagyban
befolyásolja, ehhez és a rendkívüli

FOGÁSZAT CSAK SÜRGŐS ESETEKBEN
Tekintettel a jelen helyzetre, a felelős viselkedés az, ha nem terheljük feleslegesen az egészségügyi rendszert, akár állami, akár magánszolgáltatóról legyen szó.
A fogászati ellátások során keletkező aeroszol olyan jelentős fertőző forrás lehet, ami mind a személyzet, mind a valóban sürgősségi ellátást igénylő betegre veszélyt jelenthet.
Ennek figyelembe vételével csak az alábbi sürgős esetekben lehet
igénybe venni fogászati ellátást:

Buszmegállók fertőtlenítése speciális fertőtlenítő szerek
alkalmazásával.

• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fogbél üregének megnyitása, foghúzás),
• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
• a szájüregen belüli tályog megnyitása,
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek
gyógyszeres ellátása,
• állkapocs-ficam visszahelyezése,
• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel
történő csillapítása, valamint
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).
Fenti indokok miatt a fogorvosi rendelés ideje a következőképpen
módosul: Hétfő: 11.00–15.00, Szerda: 11.00–15.00, Péntek: 8.00–12.00. Telefonon folyamatos elérhetőséget biztosít a doktornő (06/70/298-8990).
A tavaszi munkák egyike a fák koronaalakító metszése.
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aros mindenkit visszavár!
VÁROSSZÉPÍTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS JÁRVÁNYIDŐBEN IS
vészhelyzethez alkalmazkodunk nap
mint nap.
Biczó Tamás elmondta: az enyhe
tél módot adott arra, hogy a parkfenntartási tavaszi munkákat előbb
elkezdhessék. Így már viszonylag
korán hozzáfoghattak a fák koronaalakító metszéséhez, a külterületeken
elbokrosodott önkormányzati területek tisztítására is megfelelő időt
tudtak fordítani, s a felszíni vízelvezető árkok burkolatának javítása is
megtörtént.
A termáltó ökológiájának visszaállítását segítve az úszólevelűek vis�szatelepítése is befejeződött március folyamán. A növények jól tűrték
az átmeneti időszakot, a szállítást,
és már láthatóak a felszínre felúszott
új levelek. Várhatóan júniusban már
tündérrózsa pompázik ismét a termáltó felszínén – hívta fel a figyelmet
Biczó Tamás.
– Nem csak a termáltó ad azonban munkát ezen a területen, hanem
a tavat körbe vevő rekreációs park,
az ökopart is, melynél az évelő virágfoltok gondozása zajlik ebben az
időszakban.

A közelmúltban megtörtént a
Tourinform-iroda nyílászáróinak
cseréje és belsőépítészeti arculatának
átépítése, így az iroda környezetének rendbe tételéhez is hozzáfoghattak a Kft. dolgozói, többek között
térburkolat kialakítására került sor
a napokban.
Évek óta kiemelt figyelmet kapnak Magyarországon a játszóterek,
hogy jó minőségű, biztonságos játszótéri eszközök álljanak rendelkezésre a gyerekek számára. Sajnos, a
gyerekek jelen helyzetben nem látogathatják városunk játszótereit,
ám a játékok felülvizsgálatát elvégeztük, bízva abban, hogy mielőbb
újra birtokba vehetik azokat az
apróságok. A gyógyhelyes pályázattal kapcsolatos önkormányzati
feladatokat is végrehajtja a Kft.,
segítve a projekthez kapcsolódó
munkálatok előrehaladását. Ezek
között a Sportcentrum keleti oldalán lévő kerékpárút térkő burkolatát
bontottuk fel, megmentve a térkövet, mellyel más területek burkolása válik lehetségessé. A futópálya
salakanyagának
eltávolításával,

betárolásával pedig biztosítható sok
évre a teniszpályák felületfelújításához szükséges alapanyag.
Városunknak néhány éve új meghatározó színfoltja van a nyári kannavirágok után, a tavasszal két helyen
is hosszú sorokban pompázó tulipánok.
A városba érkezőket a piros-sárga-narancs színek gyönyörködtetik, az Arborétumnál pedig a rózsaszín és lila
árnyalatai ejtik ámulatba az utazót.
A díszcseresznye-fasor a napokban
borult virágba (sőt, meglehet, hogy
lapunk megjelenésekor már túl is lesz
a csodás virágzáson – a szerk.). A
napsütéses idő által a színhatások
még inkább felerősödnek, csodálatos
látvány tárul elénk. Sajnos a csapa-

dékhiányt pótolni kell, ezért a Kft.
dolgozói rendszeresen öntözik már
a virágokat.
Zalakaros üde zöld és tavaszi virágpompába borult arcát sajnos most
jobbára csak fotókon nézhetjük,
melyeket Zalakaros Hivatalos Oldalán
tárnak szemünk elé a Tourinform-iroda munkatársai, illetve a termáltónál
webkamera segítségévél is gyönyörködhetünk a változásokban.
Bármilyen is most a helyzet, egy
biztos: Zalakaros „naprakész”, gyönyörű, virágzó és pompás, így amint
ismét kitárhatja kapuit a város a látogatók előtt, kápráztató és szemet
gyönyörködtető lesz! Alig várjuk, hogy
minél többen láthassák!

Vízelvezető árkok elburjánzott növényzetének irtása, tisztítása.
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Nem vesznek el a SZÉP-kártyán
lévő összegek
A koronavírus-járvány és a világszerte meghozott korlátozó
intézkedések gyakorlatilag a nullára csökkentették a turizmust.
S bár most nem ez a legfontosabb, de valószínűleg idehaza
sokak SZÉP-kártyáján marad felhasználatlan összeg.

ELHUNYT
VARGA LAJOSNÉ
Hosszan tartó, súlyos betegség következtében március 30-án elhunyt Varga
Lajosné, a Hunguest Hotel
Freya szálloda igazgatója.

Idén május 31-ig a 2018-ban megkapott juttatást kellene elkölteni, de
aki eddig nem fordította meglévő
keretét üdülésre, pihenésre, most
biztosan nem fogja. A korábbi szabályozás szerint ilyen esetekben a
megmaradt summát a szolgáltató
visszautalta a munkáltatónak, a felhasználó számára tehát elveszett ez
a pénz, ám a szabály tavaly megváltozott, hívja fel a figyelmet Fata
László zalai származású juttatási
szakértő.
– A rendelkezés értelmében a
feltöltést követő második év május
31-ig fel nem használt egyenleget
már nem utalja vissza a szolgáltató
a munkáltatónak – fogalmaz –, azt

továbbra is eléri a munkavállaló,
ám a szolgáltató havi maximum 3
százalékot levonhat a régi egyenlegből.
Vagyis ennyivel csökken ugyan a
megmaradt keret, de az továbbra is
rendelkezésre áll, lehet belőle fizetni például utazáskor, étteremben,
fürdőkben, a választott zsebek szerint.
– Azoknál a munkavállalóknál,
akik átszerződtek a szolgáltatójukkal az új rendszerre, idén már ez a
módszertan érvényes – magyarázza
a részleteket Fata László. – Ha valaki nem használta fel a 2018-ban
feltöltött egyenlegét, akkor a határidő előtt két hónappal, vagyis a

napokban a szolgáltató értesíti
erről. Amennyiben mégsem költi el
május végéig, akkor azután is a
rendelkezésére áll, a levonható ös�szeggel csökkentve.
Ritkán ugyan, de előfordulhat,
teszi hozzá a szakember, hogy egy
munkavállaló nem szerződött újra a
SZÉP-kártya szolgáltatójával, ez esetben a 2018-as egyenleget, a korábbi
szabályok szerint, visszautalják annak
a cégnek, amelytől kapta a juttatást.
A turisztikai szakma egyöntetű
várakozása az, hogy a veszélyhelyzet
és a járvány elmúltával előbb a belföldi turizmust kell (és lehet) talpra
állítani, és ebben kulcsszerepe lehet
a SZÉP kártyának.

Törődés és szeretet
Varga Lajosné 1983 óta, a
szálloda nyitásától dolgozott
a Freyában, 1999 óta szállodaigazgatói beosztásban.
Több évtizedes kiváló szakmai munkája elismeréséül a
„Zalakaros turizmusáért és
vendéglátásáért” járó díjat
2012-ben vehette át a város
önkormányzatától.
Sikeres munkájával meghatározóan hozzájárult az
egész Hunguest Hotels szállodalánc színvonalas működéséhez és folyamatos fejlődéséhez, valamint aktívan
részt vállalt a szállodalánc
képviseletében a szakmai
közéletben. Mindezekért 2014ben a „Hunguest Hotelsért
Nagydíj” elismerésben részesült.
A koronavírus járvány
okozta vészhelyzet miatt szűk
családi körben búcsúztatatták
az ismert és elismert szakembert, kedves, szerény, de határozott munkatársat, ismerőst,
barátot, odaadó édesanyát,
nagymamát.

ÜZENTEK A MENTŐSÖK
– Nagyon meghatódtunk és nem tudjuk elégszer
megköszönni azt a szeretetet, törődést, támogatást,
amit mostanában kapunk – írja közösségi oldalán a
Zalakarosi Mentőállomás. – Tanúi lehettünk, lehetünk
egy olyan összefogásnak, amiről eddig csak álmodni
mertünk. Elsősorban nagyon nagy köszönetet szeretnénk mondani Mikola Szandrának, hogy elindított és
véghez is vitt egy olyan
dolgot, amire Zalakaros
város, és a környék települései büszkék lehetnek. Összefogtak és
vettek az állomás számára egy mosógépet,
és nagyon-nagyon sok
mosószert. Kötő Lászlónak köszönjük a szállítást is Téczeli Róbertnek és Téczeliné Vastagh
Editnek köszönjük a
rengeteg üdítőt.
Szeretnénk köszönetet mondani Zalakaros város polgármesterének, a pénzügyi
osztály vezetőjének és
a polgármesteri hivatal
dolgozóinak, mert több
millió forint értékben

támogatták a Mentőállomásunkat az átalakítás során,
és utána is. (Mentéstechnikai eszközök, új hűtő, Tv,
kompresszor, konyhabútor, nagy teljesítményű számítógép stb...)
Nem utolsó sorban a GYERKŐCÖKNEK is szeretnénk
köszönetet mondani, hiszen rengeteg szívecséket látunk az ablakokban.
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Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy 2020. április 10-étől – a fokozott erdőtűz kockázat miatt – az ország
teljes területén életbe lépett a tűzgyújtási
tilalom. Felhívjuk a figyelmet, hogy annak
ellenére, hogy Zalakaros város bel- és külterületén április 30-ig a szabadban szerdai és
szombati napokon 8–17 óra között történhet
az avar és kerti hulladék égetése, azonban,
ha általános tűzgyújtási tilalom van érvényben, abban az esetben az égetés tilos, a központi tilalom felül írja a helyi szabályozást.
Tájékoztatásul közöljük az önkormányzati
rendelet szabályait:
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestületének 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról (továbbiakban ÖR.) az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetéséről az alábbiak szerint rendelkezik:
– Zalakaros város bel- és külterületén avart
és kerti hulladékot május 1 – szeptember 15.
között a szabadban égetni tilos. Kerti hulladék
égetése szeptember 16. és április 30. között
szerdai és szombati napokon 8 – 17 óra között
történhet.

– Az avar és kerti hulladék égetése csak jól
kialakított tűzrakó helyen és telken történhet,
úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt
ne okozzon.
– Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
– A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

– A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad,
s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet el kell oltani.
– A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloldható.
– A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést!
Tekintettel a fentiekre, tisztelettel kérjük az
ingatlan tulajdonosokat,
hogy tartsák be a tűzgyújtási tilalmat a rendeletben szabályozott
időszakban.
Felhívjuk figyelmüket,
hogy az, aki a rendeletben előírtakat nem
tartja be és az ÖR-ben
megfogalmazott, ingatlantulajdonosokkal
szembeni kötelezettséget megszegi, százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal
sújtható.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Így tudja befizetni a közüzemi
számlákat kényelmesen, otthonról
Siófok, 2020. április 9. – Több alternatívát is kínál a Dunántúli
Regionális Vízmű a sárga csekk befizetésére. A szolgáltató, felhasználói védelme és biztonsága érdekében az online lehetőségeket
ajánlja. Aki teheti, így otthon maradhat, és könnyen, elektronikus
úton intézheti többek között a víz- és csatornadíjszámlák befizetéseit, hozzájárulva ezzel az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés
biztonságos és folyamatos fenntartásához.
A kialakult helyzet a mindennapok viszonylatában sok megpróbáltatás elé állít bennünket. A kijárási korlátozás betartásával, így azzal, ha
otthon maradunk, sokat tehetünk a koronavírus terjedésének megfékezéséért, valamint egymás és az idősebbek védelméért egyaránt. Mindez
azonban a legtöbb területet, így az ügyintézés módját is hosszabb távon
befolyásolja.
A fentiek okán a DRV Zrt. a postai úton érkező csekkek, számlák
befizetésre a következő alternatív módokat ajánlja az internet-hozzáféréssel vagy okostelefonnal rendelkező felhasználók esetében:
INTERNETES BANKI (NETBANKI, MOBILBANKI)
ÁTUTALÁSSAL
Az utalás egyaránt indítható mobiltelefonról (például banki applikáción keresztül) vagy számítógépről (weboldalon keresztül). A közlemény
rovatban kérjük, tüntesse fel a számlán szereplő fizetési azonosítót, vagy
a postai csekken a befizető azonosító rovatban feltüntetett hosszú számsort.
ICSEKK ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL,
A CSEKKEN LÉVŐ QR-KÓD HASZNÁLATÁVAL
Az iCsekk alkalmazás letöltését követően már be tudja olvasni a csekken található QR-kódot, majd bankkártyával ki tudja fizetni az aktuális
számláját. A DRV Zrt.-n kívül további szolgáltatók csekkjeit is egyszerűen
rendezheti, postai sorban állás nélkül.
INTERNETBANKON KERESZTÜL CSOPORTOS
BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL
Csoportos beszedési megbízás beállítása esetén nincs más dolga, mint
megadni a „Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél” rovatba a
számláján szereplő felhasználói azonosító szám utolsó 9 számjegyét (az

első számjegyet kell elhagyni). A szolgáltató így a soron következő hónapban már ezzel a megbízással vonja le a számla összegét.
VÍZCENTER RENDSZEREN KERESZTÜL
Amennyiben ezt a fizetési módot választja a felhasználó, úgy regisztrálnia kell a www.vizcenter.hu/drv oldalon. A folyamathoz a számlán
található felhasználóazonosító és a vízmérő gyári számának utolsó 4
számjegye szükséges. A regisztrációt követően nemcsak fizetni tud majd
az ügyfél, hanem megnézheti számláit, nyomon követheti befizetéseit,
valamint online ügyintézésre is lehetősége lesz.
E-SZÁMLA
Ha a postai csekk helyett e-számlát szeretne az ügyfél, akkor www.
dijnet.hu weboldalon kell létrehoznia egy felhasználói fiókot, majd a fiókba belépve a számlakibocsátók menüpontban kell kiválasztania és
regisztrálnia a DRV Zrt.-t. A fizetések bankkártyával vagy átutalással is
intézhetők. A kártyás fizetéshez elmenthetők a kártyaadatok, így egy
számla befizetése pár másodpercet vesz igénybe, így ez gyors, kényelmes,
egyszeri regisztrációt igénylő, papír- és készpénzmentes alternatívája a
sárga csekknek.
Internet-hozzáféréssel vagy okostelefonnal nem rendelkező felhasználóiknak a DRV azt javasolja, kérjék internet-hozzáféréssel vagy
okostelefonnal rendelkező rokonaik, ismerőseik segítségét, hogy
helyettük, nevükben befizessék a díjakat.
Ugyanezen célból kérik azokat az internet-hozzáféréssel vagy okostelefonnal rendelkező személyeket, akik idősebb személyeknek a bevásárlásokban segítenek, hogy a csekkek befizetésében is segítsenek, a
fentiekben jelzett fizetési módok valamelyikével.
A díjfizetésekhez szükséges adatok megtalálhatók a számlalevélben.
A DRV Zrt. folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzet
alakulását, és szükség esetén további intézkedéseket vezet be. Munkatársai ebben a kritikus egészségügyi veszélyhelyzetben is felelősségteljesen és elhivatottsággal végzik tevékenységüket. A társaság
mindent megtesz az általa biztosított közszolgáltatás zavartalan
fenntartása érdekében, melyhez felhasználói segítő együttműködését
ezúton is köszöni.

További információ:
sajto@drv.hu
www.drv.hu
DRV hivatalos Facebook-oldala
A DRV Zrt.-ről
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, amely 378 településen több mint 838 ezer
ember ivóvízellátását biztosítja, továbbá 211 településen közel 617 ezer ember számára gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról. A
többségi állami tulajdonú vállalat Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében szolgáltat.
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