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Ismét Novák Ferenc kapott bizalmat
LEZAJLOTTAK A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK
A szavazásra jogosult állampolgárok 44,46 %-a jelent meg
az október 13-i helyhatósági választáson városunkban. A polgármesterjelöltek közül a Fidesz-KDNP színeiben induló
Novák Ferenc 710 szavazattal ismét bizalmat kapott, így immár a
harmadik ciklust kezdheti városunk polgármestereként. A független jelöltként indult Szirtes
Balázs 250 szavazatot szerzett.

mányp á r t
színeib e n
ke r ü l t
be Czimond o r
Nándor és
Végh Andor, a testület független
tagjai lettek Stégli János, Vlasicsné
Dörgönye Márta és Magyarné Kovács Judit.
Dr. Szabóné Csányi Mariann
jegyző tájékoztatása szerint az új
testület alakuló ülésére október
28-án kerül sor.

A képviselő-testület korábbi
tagjai közül Kötő Attilának sikerült
eddigi helyét megtartani, aki a Fidesz-KDNP támogatásával indult a
választáson. A testületbe a kor-

Az előkelő harmadik helyezést sikerült megszereznie a Zalakarosi Fürdőnek az „Év Fürdője 2019.” szavazáson. A
megmérettetésben fej-fej mellett haladtak Magyarország leglátogatottabb, legkedveltebb
fürdői. Az első helyen a Harkányi, másodikon a Hajdúszoboszlói, harmadik helyen, bronzérmesként pedig a Zalakarosi
Fürdő végzett.
Az országos versenyt a termalfurdo.hu utazási portál hirdeti
meg minden évben, ahol ezúttal a
Zalakarosi Fürdő a harmadik helyen végzett. A legfontosabb,
hogy mindez a vendégek értékelése és szavazatai alapján történt.
– Az idén rekord számú szavazat gyűlt össze, több mint 8 ezren tették le a voksukat a Zalakarosi Fürdő mellett, soha
ennyien nem szavaztak még
ránk ezen a megmérettetésen –
kezdte Cziráki László, a Zalakarosi
Fürdő Zrt. vezérigazgatója.
– A Zalakarosi Fürdő az „Év
Fürdője 2018.” közönségszavazás
2. helyezettje volt, most 2019ben pedig 3. lett. Ez azt jelenti,

Újra dobogós helyen
HARMADIK HELYEZÉS AZ ÉV FÜRDŐJE SZAVAZÁSON
hogy nem egy kiugró eredmény
volt 2018-ban, hanem tartósan az
ország egyik legjelentősebb, legkedveltebb, leglátogatottabb
Fürdője Zalakaros.
Az online szavazás is kiválóan
mutatja, és a visszajelzések is azt
tükrözik, hogy a szolgáltatásaink
minősége és a fejlesztéseink
mind a vendégek kényelmét, kikapcsolódását és maximális komfortérzetét szolgálják. Jól haladunk
az
ötcsillagos
fürdőminősítés megszerzésének
irányába, a minősítési folyamat
reményeink szerint az év végére
lezárulhat.
Sánta Tibor, a termalfurdo.hu-t
üzemeltető portál ügyvezetője elmondta, nagy öröm, hogy ekkora
aktivitást váltott ki a kezdeményezés, a résztvevő magyarországi
fürdőkre összesen 153 133 érvé-

nyes szavazat érkezett. Korábban
a győztesek legalább egy hónappal a vége előtt átvették a vezetést, vagy már az elejétől az élen
álltak, idén azonban végig nagy
volt a küzdelem, az utolsó napo-

kig kiélezett volt a verseny és végül szoros eredmény is született.
Az „Év Fürdője 2019.” plakett
átadására szeptember 27-én, a
Turizmus Világnapján kerül sor a
Zalakarosi Fürdőn.

2

2019. október 25.

TÁJÉKOZTATÓ A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOKRÓL ÉS REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGRŐL
Tisztelt Szálláshely-szolgáltató!
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről
és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.
(X.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. június 28. napjától alapvetően megváltozott.
A Korm. rendeletben új fogalmak is meghatározásra kerültek (pl.. ágy;
szálláshely ágyainak száma; szálláshely befogadóképessége; szálláshely szobáinak összessége; szálláshely-kezelő szoftver; szoba, magánszálláshely), továbbá
a korábban meghatározott fogalmakban is történtek változások (Korm. rendelet 2. §-a).
Az új jogszabályi rendelkezés szerint, az „egyéb szálláshely” a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy
szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a
szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz (Korm.
rendelet 2. § 2. pontja).
Ezzel egyidejűleg pedig hatályba lépett a „magánszálláshely” szálláshely
típus, mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve
azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol
a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat (Korm.
rendelet 2. § 6. pontja).
Valamennyi szálláshelyet érintő változás, hogy a Korm. rendelet 5. § (3)
bekezdése értelmében a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel! A bejelentés kötelező
adattartalma nem változott, melléklettartalma annyiban bővült, hogy a kérelmezőnek be kell nyújtania a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.
2019. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami
feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló, 237/2018. (XII.
10.) Korm. rendelet, mely szerint a szálláshely szolgáltatók kötelesek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgálató Központ (NTAK) által működtetett elektronikus
felületen a regisztrációt elvégezni. A regisztrációs folyamat teljes mértékben
elektronikus.
A szálláshely szolgáltató a regisztrációt követően, szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával köteles elektronikus formában az adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat szolgáltatni.
Az NTAK fokozatosan kerül bevezetésre, az alábbiaknak megfelelően:
Szálláshelytípus: szálloda. Regisztrációs időszak: 2019. június 1. és 30. között. Adatszolgáltatás kezdete: 2019. július 1-jétől. Szálláshelytípus: panzió.
Regisztrációs időszak: 2019. szeptember 1. és 30. között Adatszolgáltatás kezdete: 2019. október 1-jétől. Szálláshelytípus: kemping, üdülőház/üdülőháztelep, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, falusi szálláshely, (magánszálláshely). Regisztrációs időszak: 2019. december 1. és 31. között.
Adatszolgáltatás kezdete: 2020. január 1-jétől.
A regisztrációval, adatszolgáltatással és a szálláshelykezelő szoftverrel
kapcsolatosan folyamatosan frissülő részletes információkat találhatnak a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján (https://info.ntak.hu/).
Ingyenes szoftver https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ A kisebb szálláshelyek segítése érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít az NTAK-ba történő digitális adatszolgáltatásra alkalmas szálláshelykezelő
szoftvert a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek
számára. Az úgynevezett „Az Én Vendégszobám” alkalmazás fejlesztése még
zajlik, hivatalos megjelenése idén ősszel várható.
Mi az Az Én Vendégszobám alkalmazás?
• Az Én Vendégszobám egy olyan egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel
rendelkező szálláshelyek számára.
• Az úgynevezett Az Én Vendégszobám alkalmazás fejlesztése még zajlik,
hivatalos megjelenése őszre várható.
Az Én Vendégszobám milyen feltételek esetén vehető igénybe?
• Szálláshelyen maximum 8 szoba és 16 férőhely érhető el.
• Kemping esetében a lakóegységként területi egységet kell figyelembe venni.
• Férőhelyek esetén csak az állandó férőhelyeket kell figyelembe venni, a
pótágyakat nem.
• Az alkalmazás regisztrációra a szálláshely regisztrációját követően van
lehetőség az NTAK felületén.
• A feltételeket mindig csak egy adott szálláshely esetében kell figyelembe venni.

• Több szálláshely esetében több alkalmazás regisztráció is lehetséges,
minden alkalmassági feltételnek megfelelő szálláshelynél.
NTAK kompatibilis szoftverek
A szálláshelyszolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK
kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik.
A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert
is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek
olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére
történő adatszolgáltatás teljesítésére. A szálláshelykezelő alkalmazások az
alábbi linken találhatók: https://info.ntak.hu/szoftver/
A Korm. rendelet 19. §-a az alábbi határidős teendőket rögzíti:
– Szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá
nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;
– Kemping / Üdülőháztelep / Közösségi szálláshely / Egyéb szálláshely/
típusú szálláshelyeknek (magánszálláshelyek is ide tartoznak) 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1.
mellékeltében meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek
megfelelnek;
(Felhívom a figyelmet, hogy az egyéb szálláshely szolgáltatók és magánszálláshely szolgáltatók üzemeltetési követelményei között rögzítésre került,
hogy a szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható
módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy
német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát.)
– Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi előírások
szerint megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek,
2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási
bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő
szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felülete (a
továbbiakban: NTAK Portál felület), ami a felhasználók számára lehetőséget
nyújt az NTAK adatbázisában tárolt adatok vagy az abból készült riportok eléréséhez. Ezen a felületen kell elvégezni a szálláshelyszolgáltató és a szálláshely regisztrációját, valamint az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges
technikai lépéseket.Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szükséges a szálláshely-szolgáltató és szálláshely regisztrációja az NTAK Portál felületén, valamint
a kapcsolat és az adatszolgáltatás hitelességét biztosító tanúsítványok megszerzése és feltöltése a szálláshelykezelő szoftverbe. Ennek menetéről bővebben is olvashat https://info.ntak.hu/gyik/.
Tájékoztatom továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségek mellett,
a szálláshely üzemeltetési követelményeit 6 évente legalább 1 alkalommal
helyszíni ellenőrzés keretében is ellenőrizni fogjuk!
A fenti kormányrendelet változásnak megfelelően módosult Zalakaros
Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete. Akikre az adókedvezmény eddig is vonatkozott ott továbbra is él az adókedvezmény, vagyis személyenként és vendégéjszakánként a kedvezmény mértéke 30 %. A jogszabályváltozást követően hatályba lépett „magánszálláshely” szolgáltatást
igénybe vevőkre is kiterjed az adókedvezmény, tehát személyenként és vendégéjszakánként a kedvezmény mértéke 30 %.
Felhívom a szíves figyelmet arra is, hogy a szálláshelykezelő szoftver
automatikusan nem váltja ki a „Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartást”, hiszen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 49.§ (1) bekezdése értelmében a havi idegenforgalmi adóbevallást az adózó azonosításához,
az adóalap, a mentességek, a kedvezmények, az adó alapja és összege megállapításához szükséges együttes adatok ismeretében van mód elkészíteni, illetve ellenőrizhető módon alátámasztottan elévülési időig megőrizni. A bevallás
tartalmát az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási,
bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendeletben foglaltak határozzák meg.
Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét és a regisztráció, valamint az adatszolgáltatás fentiek szerinti teljesítését!
Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyző
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Vendéglátással, műsorral, a
település legidősebb polgárait
köszöntő oklevéllel tisztelgett a
város Zalakaros ezüst korúi előtt.
Az Idősek Világnapja alkalmából a Móra-iskolában tartott rendezvényen Novák Ferenc polgármester
mondott
köszöntő
beszédet.

Az Idősek Világnapján
ÖREGKORHOZ MÉLTÓ ÉLETET KELL BIZTOSÍTANI

A polgármester elsőként az év
legfontosabb történéseiről számolt
be a szép számban egybegyűlt
nyugdíjas korúak előtt, s kiemelten
szólt azokról a szociális ellátási és
támogatási lehetőségekről is, melyek az időseket megilletik Zalakaroson. Hangsúlyozta: a városnak

ill. gyógyszerköltség támogatásra
jogosult, valamint azok, akiknek a
családjában az egy főre eső jövedelem a 71.250 Ft-ot nem haladja
meg.
Települési támogatásként kérhető a gyógyszerköltség támogatás azok számára, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem az
57.000 Ft-ot nem haladja meg,

még nagyobb figyelmet kell fordítania szépkorúira, illetve arra is,
hogy a számukra megítélt lehetőségekkel, támogatásokkal élni tudjanak, azokról megfelelően tájékozódhassanak.
Ezek között kiemelte a szociális
tűzifa kérelmet, mely október 18-ig
nyújtható be, s melyre jogosult
minden 70. év feletti egyedülálló
nyugdíjas (jövedelemtől függetlenül), vagy aki időskorúak ellátásában (nem összetévesztendő a
nyugdíjjal) részesül, aki lakásfenntartási támogatást kap települési
támogatásként, közgyógyellátásra,

egyedülálló esetén a 71.250 Ft-ot.
Feltétel még, hogy a havi gyógyszerköltsége a 4.250 Ft-ot meghaladja és nem rendelkezik a rendeletben meghatározott mértéket
meghaladó vagyonnal.
Természetbeni települési támogatásként kérhető a lakásfenntartási támogatás. Feltétel, hogy a
háztartásban az egy főre eső jövedelem a 71.250 Ft-ot ne haladja
meg és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Hulladékszállítási díjkedvezmény
támogatás kérhető azok számára,
ahol a háztartásban élők egy főre

A 13 tábornok
emlékére
170 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc 13 tábornokát, és Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost.
E nap azóta a magyar történelem fekete napja, 2001 óta hivatalosan
is nemzeti gyásznappá nyilvánította azt a magyar kormány.
A hősök emléke előtt tisztelegve gyújtott mécsest és helyezett el
koszorút a Batthyány-szobor előtt Novák Ferenc polgármester és Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző.
Tisztelet ’48 mártírjainak!

eső havi jövedelme a 68.400 Ft-ot
nem haladja meg, ill. egyedülálló
kérelmező esetén a 85.500 Ft-ot.
Nincs szilárd hulladék közszolgáltatási díjtartozása és nincs vagyona. (
a ház amiben él az nem számít vagyonnak)
Temetési támogatás kérhető, ha
a kérelmezővel közös háztartásban
élők egy főre eső jövedelme a
85.500 Ft-ot nem haladja meg.
Eseti rendkívüli települési támogatást igényelhet, aki rendkívüli
élethelyzetbe, létfenntartást veszélyeztető helyzetbe kerül, és a családban az egy főre eső jövedelem
az 57.000 Ft-ot nem haladja meg,
egyedülálló esetén a 71.250 Ft-ot.
Egészségügyi állapotával, betegségével, gyógykezelésével kapcsolatosan rendkívüli élethelyzetbe került személyek évente legfeljebb
két alkalommal jövedelemhatárra
tekintet nélkül is igényelhetnek támogatást, de a gyógykezelést a
kérelem beadásakor igazolni kell.
Ekkor az adható összeg max.
50.000 Ft.
Igényelhető az étkeztetés azoknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegségük,
pszichiátriai
betegségük miatt rászorulnak.
Házi segítségnyújtás igényelhető azoknak, akiknek az önálló életvitel fenntartása érdekében szüksége van segítségre.
Mint mondta: a szociális törvény tartalmán túl elérhető az otthonápolás, mely során szakképzett
ápoló személy infúziós kezelést segíti, speciális sebellátást biztosít.
Segítő kéz néven érhető el a szolgáltató. Abban az esetben, amen�nyiben haldokló beteg ellátását kell

biztosítani, a Hospice ellátó tud
segítséget nyújtani, infúzió, fájdalomcsillapítás, stb. tekintetében.
Azt is hangsúlyozta: a hiányszolgáltatások, így a hétvégi ellátás, a
szállítás, piaci alapon megszervezhetők egy előzetes igényfelmérést
követően. Ezek térítéskötelesek
lennének mindenképp, mivel normatívát nem lehet leigényelni rájuk.
– Nekünk, ma még aktívan
dolgozóknak a feladatunk, hogy
idős embertársaink számára olyan
életkörülményeket biztosítsunk,
mely lehetővé teszi számukra az
öregkorhoz méltó életet. A család
gondoskodása mellett az önkormányzatnak és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell
tenni azért, hogy a megérdemelt
pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.
mindent meg, kell tennünk azért,
hogy érezzék, fontos részei az
életünknek és nem hagyjuk magukra önöket – jelezte Novák Ferenc, majd köszönetet mondott
mindazoknak, akik segítenek az
idős embereket közösségbe szervezni.
– Őszinte szívvel kívánom,
hogy az Önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen a
napon adassék meg az Önök számára. Mert a szeretet nem anyagi
lehetőség függvénye, ahogyan a
törődés, az odafigyelés sem. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen
gondolnak vissza, amikor este
álomra hajtják a fejüket, ami erőt
ad a nehezebb, betegesebb napokat is elviselni.
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BURSA 2020
Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 2020. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatra az önkormányzat területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
400%- át jelenleg (114.000 Ft), valamint a gyermekét egyedül nevelő
szülő, gyám esetében a 450%-át jelenleg ( 128.250 Ft).
A pályázat beadásához az
EPER-Bursa rendszerben pályázói
regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázataikat a pályázók az EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
A személyes pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a
települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A részletes pályázati kiírás a
www.eper.hu internetes portálon, a
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/
lakossagi-tajekoztatok honlapon olvasható, illetve tájékoztatás kérhető
az önkormányzat hivatalában is.
Nem részesülhet ösztöndíjban
az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a
rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézmén�nyel áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzésben
vesz részt.
Az „A” típusú pályázatra azok
az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek,
akik:
felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020
őszén már nem áll fenn, úgy a
2020/2021. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2019/2020. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató

aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az
önkormányzat területén lakóhel�lyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű- a 2019/2020. tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik: a
2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok
részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2020. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben
ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.
Helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.

IPARI CSARNOK LÉTESÜLT BEHIÁKBAN
Ipari csarnokot avathattak a közelmúltban városunkban, a
behiáki iparterületen. Az ünnepélyes avatáson Novák Ferenc
polgármester hangsúlyozta: a remények szerint a turizmus
mellett az ipar fejlődése is elindulhat a városban, hiszen a
csarnok létrehozása egy új iparterület kialakításának első lépése.
– Zalakaros önkormányzata a Terület- és településfejlesztési
operatív program keretében pályázatot nyújtott be az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra, melyen bruttó 100
millió forint támogatást nyert el. Ehhez a város még közel bruttó
20 milliót tett hozzá – mondta a polgármester. – A beruházás előremutató, hiszen az önkormányzat a helyi és térségi kis- és középvállalkozások részéről felvetődő műhely-, illetve raktárigényt eddig nem tudta kiszolgálni, mert Zalakarosnak ipari területe,
csarnoka nem volt. Ez a létesítmény, melyet a korábban a területen
lévő ló-, illetve marhaistállók helyén építhettünk fel, ezt a problémát orvosolni tudja. Az építkezés mellett környezetrendezést is
végeztünk, illetve a szükséges infrastruktúra kiépítése is megtörtént. Mivel az önkormányzati vállalkozás, a Karos-Park Kft. szintén
ebben a csarnokban kap helyet, úgy vélem, végre a cég és munkatársai is méltó körülmények között dolgozhatnak ezután – mondta
Novák Ferenc.
Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője beszédében
ugyancsak azt méltatta, hogy a fejlesztéssel az önkormányzat elindult egy másik úton, amely az iparba vezet.
Biczó Tamás, a KAROS-PARK Kft. ügyvezetője úgy fogalmazott: a
cég telephely fejlesztési stratégiai céljaiba tökéletesen beleillik az új
építésű üzemi csarnok, ezért a kft. pályázatot nyújtott be az épület
bérlésére, melyet el is nyert.
– Eddig a Kft. telephelyéül a behiáki régi gazdasági épületeket
használta, melyek műszaki állapota, korszerűsége, funkcionalitása
már nem teljesíti a tevékenységi körökhöz fűződő infrastruktúrális hátteret, ezért az új létesítmény bérlésével nagy mértékben javulnak a munkakörülményeink. Az épületben alakítjuk ki raktárainkat, illetve szerelő- és javítóműhelyeinket. A behiáki telephely és
környékének rendezése, modernizálása a dolgozók, valamint az
arra közlekedők komfort- és esztétikai érzékét egyaránt emeli. A
csarnok berendezése és birtokba vétele folyamatban van – jelezte.
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Hatékony, gördülékeny munkára számít
INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL
Harmadik ciklusát kezdi polgármesterként településünk élén Novák Ferenc. A kormányzó pártok támogatásával indult polgármesterjelölt a szavazatok jelentős többségével kapott felhatalmazást a város irányítására.
– Hogyan értékelné a választási részvételt, az eredményeket?
– Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik élve szavazati jogukkal, részt
vettek a választáson. Az önkormányzati választás talán az egyik
legmeghatározóbb minden választás közül, hiszen azon a településünk további sorsáról döntünk, illetve arról, kiket is bízunk
meg a lakosság érdekeinek képviseletével. Zalakaroson az országos
részvételhez megközelítő százalékos volt a részvételi arány, örülök, hogy itt is sokan tartották
fontosnak, hogy éljenek a lehetőségeikkel.

Czimondor Nándor
képviselő

döntéshozatal, a szűkített polgármesteri mozgástér, a folyamatos,
ám előre alig mutató ülésezések
jellemezték. Ez egyértelműen bebizonyította, hogy a bizalmatlan– Saját eredméságnak, a széthúzásnak
a városban zajló munnyével mennyire elégedett?
kák látják kárát. Ezért
– 2014-ben 520 szanagyon fontos, hogy
vazatot kaptam, ez akközel azonos értékkor a szavazatok
rend, prioritások sze60,82%-át jelentette.
rint dolgozó képviMost 710 voksot sikeselőkkel
lehessen
rült megszereznem, ez
együtt munkálkodni.
az összes szavazat
Úgy vélem, ezt sok za73,96%-át jelenti. Ez
lakarosi is így látta,
számomra jelzés, hogy
hiszen a testületben
Novák Ferenc
az eddigi munkámat
helyet kaptak a csapapolgármester
tomban indulók. Köelismerték a zalakarosiak és bíznak abban,
szönöm minden jelölthogy ezt folytatni tudom.
társam munkáját!
– Ön a kampány során fontos– Az elmondottakból ítélve
nak tartotta, hogy csapattal indul- hatékonyabb, gördülékenyebb
jon. Miért? Mennyire elégedett munkára számít.

Kötő Attila
képviselő

Mindenkinek, aki indult, vállalta a jelöltséget, gratulálok, azoknak pedig, akik a választást előkészítették, levezényelték, külön
köszönöm a rengeteg munkát,
odafigyelést.

Magyarné Kovács
Judit képviselő

azoknak az eredményével, akikkel
együtt mérette meg magát?
– Ahogyan arra a Karosi Krónika szeptemberi számában megjelent értékelésemben is rámutattam: az előző ciklust a lelassult

Stégli János
képviselő

a lakosság között. Vlasicsné Dörgönye Mártát sem kell bemutatni,
hiszen tősgyökeres karosi, sőt
jegyzői feladatokat látott el a
hivatalban, szakmai precizitása,
lelkiismeretessége ismert. Magyarné Kovács Judit ugyancsak
kollégánk volt, pénzügyi osztályvezetőként dolgozott az önkormányzatnál,
felkészültségére
most is számítok.
Úgy érzem, minden feltétel
adott, hogy hatékony, a mindennapjainkért többet tevő testület
tudjon működni.
– Többször hangsúlyozta,
hogy a „mindennapjainkért
tevő” testületet szeretne. Mit ért
ez alatt?
– A mostani kampány, a közösségi médiákban megjelent kampányanyagokhoz fűzött olvasói
hozzászólások egyértelműen bizonyítják, hogy sokkal többet kell

Végh Andor
képviselő

– Nem is titkolom. Nagyon bízom abban, hogy a polgármester
munkáját támogató testület jön
létre, melyben szakmailag abszolút kompetens emberek dolgoznak. Czimondor Nándor turizmus-szakmai
életútja,
elismertsége, tekintélye megkérdőjelezhetetlen. Kötő Attilával
már több ciklusban is együtt dolgozhattam, ráadásul hatékonyan
és konstruktívan tudtunk a városért tenni, remélem, ez így is marad. Végh Andor ugyancsak bizonyított már a turizmus területén,
fiatalos lendületére, kreativitására számítok. Stégli Jánost talán
nem is kell bemutatni senkinek. A
város sportszervezője, de ennél
sokkal több: a legtöbb család mindennapjainak része, hiszen edzőként, programszervezőként ismeri
a családokat; biztos vagyok benne, hogy sokat tud segíteni egy
közvetlenebb, élőbb kapcsolat kialakításában az önkormányzat és

Vlasicsné Dörgönye
Márta képviselő

tennünk az itt lakók mindennapjaiért, az életminőség javításáért.
Természetesen mindenki fontosnak tartja, hogy sikeres legyen a
város a turizmus területén, de a
mindennapokat befolyásoló dolgok a zalakarosiak számára az elsők. A nekik szóló (családi) programok, az őket megszólító
fórumok, az életüket közvetlenül
befolyásoló fejlesztések, döntések. Ezekre sokkal nagyobb figyelmet szeretnék fordítani. Továbbra
is vallom, hogy a bölcsőde, óvoda,
iskola a mi felelősségünk, figyelnünk kell rá, támogatnunk kell.
Hiába más a fenntartó, az iskolába
a mi gyerekeink és unokáink járnak, egyszerűen nem engedhető
meg, hogy „elengedjük” őket.
– A tényleges munkát mikor
kezdheti meg az új testület?
– Október 28-án tartjuk az
alakuló ülést, létrejönnek a bizottságok, innentől pedig indulhat a munka.
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Városunk újabb egyedülálló
gasztronómiai programra invitál
mindenkit november 8. és 9. között.
A térségben működő pincészetek és
szolgáltatók bevonásával négy
helyszínen is tematikus Márton-napi programokkal várják a kicsiket és
nagyokat egyaránt.

Szőlőhegyi Piknik – télen
ZALAKAROS ÚJRAGONDOLTA A MÁRTON-NAPOT
certek, illetve a szombati napon
megrendezésre kerülő pajzán komédia várja!
Természetesen nem feledkeztek meg a gyerkőcökről sem, hiszen kovács bemutató, ollóvágta
játszóház, „libales”, kreatív foglalkozások, és mustkóstoló is szerepel
a szervezők repertoárjában.
A programok mellett a helyszíneken természetesen főszerepben
a bor lesz, erről pedig helyi és környékbeli borászatok gondoskodnak majd. A helyi tourinform iroda
limitált kiadású Érzékek Útján túrafüzettel, a zalakarosi szálláshelyek
pedig külön erre az alkalomra ös�szeállított csomagokkal várják az
érdeklődőket!
A program az Interreg SI HU 184
program keretében valósul meg.
További információk: www.zalakaros.hu/szolohegyipiknik

A Szőlőhegyi Piknik 4
helyszínét ráadásul ingyenes pincejárattal kötik össze, hogy nyugodt
lelkiismerettel kóstolhassunk bele a térségi
borok és kulináris kincsek legjavába. Készítsük az ízlelőbimbókat,
lesz itt többek között libalakoma, kemencés kenyér készítése és libazsíros kenyér kóstoló,
borkóstoló és pálinka
főző bemutató – mindez a gasztronómia jegyében.
Akik pedig a sok finomság mellett kulturális programokra „szomjaznának”, őket jazz,
fúvós és népzenei kon-

Semmi sem rosszabb a tétlenségnél
AZ ÚJRAÉLESZTÉS VILÁGNAPJÁHOZ CSATLAKOZOTT A MENTŐÁLLOMÁS
Az Újraélesztés Világnapjához kapcsolódva szervezett bemutatót a Zalakarosi
Mentőállomás október 16-án.
A világnapot kontinensünkön az Európai
Parlament kezdeményezésére hozták létre.
A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a hirtelen szívhalálra, amely a fejlett társadalmakban az egyik vezető halálok. Hazánkban minden órában meghal valaki hirtelen
szívpanaszok következtében, vagyis mintegy
tízszer annyian érintettek, mint a végzetes kimenetelű közlekedési balesetekben.
– A Zalakarosi Mentőállomás második alkalommal kapcsolódott be a kampányba, a
bemutatóknak köszönhetően 2017 óta a duplájára nőtt a sikeres újraélesztések száma –
tudtuk meg Bot Gábor mentőállomás vezetőtől, aki ott jártunkkor éppen a Móra-iskola
ötödik osztályosai számára tartott bemutatót
és gyakorlati oktatást kollégáival együtt. A
szakember elmondta: Zala megye minden
mentőállomása csatlakozott a rendezvényhez.
A kampány azért is kiemelten fontos, mert
évente Magyarországon 26 ezer ember, tehát
naponta 70 ember esik hirtelen szívhalál áldozatául, melynek több mint a fele közterületen
következik be. Minden segítség nélkül eltelt
perccel 10 százalékkal csökken az életesély. 3-5
percen belül pedig megindul az agykárosodás.
Az azonnal megkezdett újraélesztés és korai

defibrillálás megduplázhatja vagy megtriplázhatja azonban a túlélési esélyt.
A szakemberek azonban úgy látják: a köztudatban két alapvető félelem is van az újraélesztéssel kapcsolatban. A legtöbben attól
tartanak, hogy a mellkas kompresszió során
eltörik az öntudatlan
ember bordáit, pedig
ez még mindig sokkal
kisebb baj, mintha el
sem kezdik az újraélesztést. Emellett gyakori a félautomata
defibrillátorokkal kapcsolatos bizonytalanság, hogy például ehhez kell-e vizsga. A
válasz nem, hiszen
azok direkt laikusoknak készültek, hogy
kritikus szituációban
bárki lehetőség szerint
könnyen tudja az eszközt kezelni, a készülék
ráadásul többnyire magyar nyelven adják az
utasításokat, tehát a kezelésük egyszerűnek
mondható.
A mentőállomásra kilátogató gyerekeket is
többek között erről győzték meg a szakemberek, és a gyerekek ki is próbálhatták az újraélesztés metódusát. Amellett, hogy bízunk

abban: minél kevesebbszer kell ezt a tudásukat
használni, megnyugtató lehet, ha éles helyzetekben mégis talpraesetten tudnak reagálni, és
pánik helyett embertársuk életének megmentésén lesznek képesek dolgozni.
Az idei világnapon pedig Horváth Ildikó

egészségügyért felelős államtitkár bejelentette: az Országos Mentőszolgálat segítségével a
7. évfolyamos diákok tanulhatják meg az újraélesztés technikáját iskolai oktatás keretében a
jövő évtől. Az iskolai keretek között történő
oktatásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma
50 millió forintot biztosít.
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Új fogorvossal, új helyen
MEGOLDÓDOTT A FOGÁSZATI SZAKRENDELÉS VÁROSUNKBAN
Sokat kellett várnunk rá, sokan és sokat dolgoztak rajta, de
végre megoldódott a fogorvosi
rendelés kérdése városunkban.
Zalakaros új fogorvosa dr. Puskár
Kitti, aki 2014 óta dolgozik fogorvosként.
Nemcsak az orvos személyében,
de a rendelő helyében is változás
történt. A páciensek a Jegenye
utca 8. szám alatt tudják a rendelőt
felkeresni, a rendelési időt lentebb
közöljük.
A doktornőtől megtudtuk: a
Pécsi Tudományegyetem Orvosi
Karán kezdte el a fogorvos képzést, ahol 2014-ben szerzett diplomát.
– Még 2014. októberében el is
kezdtem önálló munkámat Murakeresztúron, majd 2016. januárjától a gelsei praxist főállásként elvállalva két fogászati körzet
ellátását végeztem párhuzamosan
– mondta el lapunk érdeklődésére.
– Idén tavasszal hallottam arról,
hogy a zalakarosi praxis eladóvá

vált, és úgy
gondoltam, itt
van lehetőség a
fejlődésre, mivel Zalakaros
maga is egy dinamikusan fejlődő, lehetőségekkel
teli
város. Az önkormányzat támogatta a körzet
megvásárlását,
és lehetőséget
adott arra is,
hogy egy új helyen, teljesen felújított, modern
rendelőben kezdődhessen a rendelés, így kellemesebb, igényesebb környezetben láthatjuk el
betegeinket.
Puskár Kitti az ellátásról szólva
elmondta: a körzetbe tartozó páciensek (bármely, a körzethez tartozó település valamelyikére szóló
lakcímkártyával rendelkezők) a
NEAK által finanszírozott ellátásra
térítésmentesen jogosultak, azon-

Szólt a jazz

ban magánrendelés keretein
belül az állam
által nem finanszírozott beavatkozásokra
is
lehetőség
van, és arra a
nem helybéliek
is bejelentkezhetnek. A rendelésen szájseb é s z e t i ,
fogszabályozási
s z a ke l l á t á s ra
nincs lehetőség,
de beutalóval segíthetik térítésmentesen elérhető szakellátó helyek elérését is.
– Tapasztalataim alapján sikerült egy praxisszervezési struktúrát kialakítanunk, melynek része,
hogy a páciensek előre egyeztetett időpontban érkeznek, így
gördülékennyé téve a rendelést. A
sürgős eseteket természetesen
igyekszünk minél előbb, minél
gyorsabban ellátni. Helyben a ren-

delés hétfőtől péntekig van, hétvégén és ünnepnapokon továbbra
is ügyeleti ellátás van Nagykanizsán.
Munkámat képzett, gyakorlott
szakasszisztens segíti, akivel
igyekszünk továbbképzéseken elméleti és gyakorlati tudásunkat
gyarapítani, hogy pácienseinknek
magasabb szintű ellátást nyújthassunk.
Fontos információ, hogy az aktuális rendelési idő és az elérhetőségek megtalálhatók az önkormányzat honlapján, valamint a
rendelő épületén kiírva, az esetleges helyettesítésekkel, szabadságokkal együtt.
Zalakaros Fogorvosi Rendelő
Zalakaros, Jegenye sor 8.
0670/298-89-90
Hétfő, csütörtök:
12.00–18.00
Kedd,szerda, péntek:
08.00–14.00
Dr. Puskár Kitti

Szakmai konferencia
a strokról
AJÁNLOTT A TESTMOZGÁS,
A DOHÁNYZÁST MELLŐZÜK!
Szakmai konferenciát tartottak városunkban a népegészségügyi szempontból kiemelt problémaként kezelt strokról. A stroke népegészségügyi jelentősége igen nagy: hazánkban évente
40-50 ezer stroke eset fordul elő, szemben a 16 ezer szívinfarktussal. Az infarktuson átesettek 70-80 százalékának van esélye
normális életvitelre, a szélütést elszenvedetteknek viszont mindössze egytizedének. Éppen ezért komoly jelentősége van a stroke megelőzésének.

Kellemes környezetben, kézműves vásár és borházak kínálata mellett
hallgathattunk jazz és funky zenét városunkban október 5-én a Jazz &
Karos rendezvényen. Az est során fellépett Gájer Bálint énekes (képünkon) és a Taylor Duo is.

– Tizennegyedik alkalommal szerveztük meg az országos stroke
konferenciát, ami nagyon fontos, mert népbetegségről van szó.
Második alkalommal szervezzük Zala megyében, és megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. A konferenciával együtt az érbetegségek
ultrahangos vizsgálatával foglalkozó társaság is most tartja a 11.
rendezvényét. Nagyon örülünk neki, hogy 350 résztvevőt köszönthettünk és remélem, mindenki számára hasznosan zárul a rendezvény – nyilatkozta dr. Németh László szervező.
A konferenciát megnyitó ünnepségen Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke köszöntötte az orvosokat.
Az előadások során elhangzott: a szélütés elkerülése érdekében
mindenkinek ajánlott a rendszeres testmozgás, a dohányzás mellőzése, továbbá a szívritmuszavarok megfelelő ellátása.
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Országos Könyvtári Napok Karoson
„KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT - FELELŐSSÉG A FÖLDÉRT”
Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökének
felhívását a zalakarosi könyvtár ebben az évben is szívügyének tekintette. Ismét bekapcsolódott és különböző programokra hívta 2019.
szeptember 30-tól október 6-ig terjedő héten a település régi és új
könyvtárhasználóit. Együttműködött a programok megvalósításában
a helyi óvodával, közösségi házzal, általános iskolával és a Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtárral. A programokhoz 16 000Ft támogatást kapott a könyvtár, a többi rendezvényt saját, az önkormányzat által adott éves költségvetésének terhére szervezték – tudtuk
meg Horváthné Nagy Elvira könyvtárvezetőtől.
Az idei projekt az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére
épült, melynek részeként az igen
fontos, mindannyiunk, gyermekeink, unokáink életét is alapvetően
befolyásoló témák közül válogat-

tak. Igyekeztek a könyvtárak saját
környezetükben, sajátos eszközeikkel ezeket alaposabban körüljárni,
a figyelmet ezekre felhívni, bízva
abban, hogy az információk átadásával egy-egy apró lépést közösen

Nedeliscében mutatkoztak be
Partnertelepülésünk, Nedelisce meghívásának eleget téve városunk a magyar vendégszeretetből nyújtott ízelítőt a horvát
település turisztikai rendezvényén.
Zalakarost a Tourinform-iroda munkatársai képviselték, valamint a Bottal-fogó együttes adott a hazai táncokból ízelítőt a
közönségnek.

tehetünk a megoldás felé. A hét
témakörei voltak: a mese hatalma,
a létet meghatározó négy elem, a
fenntartható fejlődés, a velünk élő
természet, illetve jövőnk, az ökokultúra.
Szeptember 30-án, a magyar
népmese napján Papírszínházba
várták az általános iskola alsó tagozatosait. A mini színházparavánokhoz kapcsolódóan meséket hallgathattak meg a gyerekek a
könyvtárosok és a tanító nénik
felolvasásában. Ugyanezen a napon nyitották meg az iskola aulájában a „Kedvenc népmesehősöm”
című pályázatra beküldött rajzokból készült kiállítást.
A programsor keretein belül az
5. osztályosok vetélkedőn vehettek
részt, ahol a csapatok a Magyar
Nemzeti Parkokról eddig szerzett
ismereteikről adhattak számot..
A figyelem középpontjába került az újrahasznosítás is mint téma:
papírgurigából ceruzatartót készítettek maguknak a gyerekek.

Talán a hét legnagyobb eseménye az Óperenciás Bábszínház előadása volt. A közösségi házzal
együttműködve, a Civil Házban felállított bábparaván előtt összegyűlt gyerekek a bábszínészek
előadásában Tersánszky Józsi Jenő
Misi Mókus kalandjai című gyermekregényéből készült művet nézhették meg. Az iskola helyett inkább a csodatermő fát kereső
mókuskölyök kalandjai lenyűgözték a kis nézőket. A modern megoldásokkal teletűzdelt, humoros
hangvételű előadásból nagyon sok
tanulságot vonhattak le az előadás
végéig, mikorra Misi sok új ismerettel a birtokában ismét hazatért
családjához. A színészek a nap folyamán két előadást is tartottak,
melyeket a gyerekek nagyon hálásan és örömmel fogadtak.
Október 6-án Könyves Vasárnapot tartott a városi és iskolai
könyvtár. Családi játszóházat hirdettek, társasjátékokat játszhattak
az érkezők.
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Becsületkönyvtár a fürdőn
MERT EGY JÓ KÖNYV A PIHENÉSHEZ IS JÁR
A nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtár és a Zalakarosi
Fürdő közös együttműködésével
becsületkönyvtár nyílt a Fürdő
pihenőtereiben,
ahol
két
fürdőzés között egy jó könyv
társaságában
élvezhetik
a
vendégek a pihenést. Az
olvasósarkot Cziráki László, a
fürdő vezérigazgatója, Czupi
Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója, valamint
Kardos Ferenc igazgatóhelyettes
avatták fel.
– A fürdő stratégiájában kiemelt szerepet kapott a társadalmi
szerepvállalás, a térség alapítványaival,
egyesületeivel,
intézményeivel az együttműködés,
az együttgondolkodás, az összefogás fontossága. Ennek jegyében
kötötte meg a Zalakarosi Fürdő a
kölcsönös kedvezményeken, társadalmi szerepvállalásokon alapuló
hosszútávú, zalakarosi, térségi
együttműködési megállapodásait.

Példa erre többek közt a Zalakarosi
Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolával való
szorosabb együttműködés, a

Helikon Kastélymúzeummal, a
Zobori KalandoZoo Kft-vel, a
Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa
Városi Egyesületével, vagy a

Lámpás
’92
Alapítvánnyal
megkötött együttműködés –
mondta
el
Cziráki
László
vezérigazgató.
A becsületkönyvtár létrehozása,
és a Halis István Városi Könyvtárral
kötött megállapodás is ehhez a
körhöz csatlakozik, amelynek legfőbb küldetése a kultúra közvetítése, a dolgozók, a vendégek
részére a szolgáltatások bővítése, a
komfortérzetük
fokozása
a
könyvtári és közérdekű információ
ellátásában. A megnyitón elhangzott: a fürdő jövő évi tervei között
szerepel több kulturális rendezvény létrehozása, képzőművészeti,
kulturális, zenei, színházi esemény
zalakarosi megtartása, illetve azok
támogatása. Az együttműködések
nem csak a fürdő érdekeit szolgálják, hanem a Zalakaroson élő
emberek életminőségében is
szerepet játszanak. Az összefogások társadalmi üzenetek is a
társadalmi szerepvállalás közösen
történő elősegítésében.

AZ IDŐSEKET ÜNNEPELTE A FÜRDŐ
A Zalakarosi Fürdő Zrt. 2019. október 1-jén, az Idősek Világnapján a fürdő nyugalmazott dolgozói és a városban élő nyugdíjasok tiszteletére elültette a Nyugdíjasok fáját, amelyről emléktáblával is megemlékeztek. A fát Cziráki László vezérigazgató,
Krampek Mihály nyugalmazott vezérigazgató, valamint Tóthné
Krémer Mária, a zalakarosi Ezüst Klub elnöke ültették el.
Cziráki László köszönetet mondott a Zalakarosi Fürdő Zrt.
nyugdíjas munkatársainak a kiemelkedő és értékteremtő munkájukért, valamint a zalakarosi embereknek, hogy a fürdőváros
fejlődéséhez alapjaiban, a kezdetektől hozzájárultak.
Az emléktábla felavatása és a fa elültetése szimbolizálja Zalakaroshoz, a fürdőhöz kötődő hűség, lojalitás, emberi tisztesség,
szakmai munka értékeit.
Az Idősek Világnapján megrendezett megemlékezés kifejezi a
múlt tiszteletét, és a jelen lehetőségeinek az összességét, ami a
jövőbe vetett hit alapját képezi.
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A víz a jövő legfőbb ásványkincse
NEMZETKÖZI VÍZTECHNOLÓGIAI KONFERENCIÁT TARTOTTAK ZALAKAROSON
A tudományos konferenciát a nagykanizsai Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ szervezte immár hatodik alkalommal
Zalakaroson. A víz hamarosan a jövő legfontosabb ásványkincsévé
válik, ezért egyre inkább felértékelődnek a versenyképes vízkezelő és
víztisztító technológiák.
Az iparág hazai fejlesztéseiben
élenjáró Soós Ernő Víztechnológiai
Kutató-Fejlesztő Központ 2019. október 10-én hatodik alkalommal
rendezett nemzetközi tudományos
konferenciát Víz- és szennyvízkezelés az iparban elnevezéssel, ahol
tehetséges diákok és ifjú kutatók
díjazására is sor került.
Az eseményen az intézmény
alapítójaként részt vett Dr. Birkner
Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke is.
Termál- és gyógyvizek szekcióülés elnöke Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója volt. A
szekcióülésen a magyarországi fürdőszakma meghatározó képviselő
voltak jelen és tartottak előadást:
Vojtkó Tibor, a Sárvári Gyógyfürdő
Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács
László, a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt. üzemeltetési igazgatója, Horváth-Czene Alexandra, a Hévízi Tófürdő vezetője, valamint
Horváth Lajos, a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese.

A konferencia fókuszában olyan
globális trendek álltak, mint az élő
vizekben található mikroműanyagok és gyógyszermaradványok ku-

tatása, a termálvizek hasznosítása,
valamint a víztisztításra irányuló
smart technológiák megjelenése a
hazai és nemzetközi piacokon.
A Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központot 2014-ben

kezdeményezés célja, hogy az intézmény – a Nagykanizsán több évtizedes múltra visszatekintő szakmai tapasztalatokra építve – nemzetközi
szintű kutatásokat folytasson a víztisztítás-vízkezelés területén. Azóta

alapította a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város, valamint a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. A

az intézmény a magyar középvárosok, kkv-k és egyetemek innovációs
együttműködésének egyik legsikeresebb modellje lett.

Szaunázók hétvégéje volt Zalakaroson
A Magyar Fürdőszövetség második alkalommal hirdette meg a szaunázók hétvégéje országos programsorozatot, melyhez a
Zalakarosi Fürdő is csatlakozott. A megújult
gyógycentrum mellett található szauna udvarban különleges ceremóniák várták az
érdeklődőket egész nap, országosan ismert
szaunamesterek vezetésével.
– A szaunázás hozzátartozik az egészséges életmódhoz. Jelenleg egy szauna fejlesztési projektünk van folyamatban, melyet karácsonyra szeretnénk lezárni, átadva a
modern, új szaunavilágunkat, ahol számos
szauna attrakció, hideg-meleg vizes merülőmedence, jacuzzi, illetve tágas pihenőterek
várják vendégeinket – mondta Cziráki László,
a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója.
A rendezvényen egy talkshow keretében
Erdei Zsolttal is találkozhattak az érdeklődők.
2020-ban a „Gyermekek Évét” tartják a Zalakarosi Fürdőben, ezért Laky Zsuzsi mellett a háromgyermekes világbajnok ökölvívó is a fürdő
arca lesz. – Tervezem, hogy a családdal elláto-

gatunk egy-egy hétvégére Zalakarosra. Azt
gondolom, hogy a rohanó hétköznapok után
egy-egy ilyen hétvége kész felüdülés lesz, így
pihenten folytathatom a következő hetet.–
mondta Erdei Zsolt „Madár” világbajnok ökölvívó.

A szaunázók hétvégéje beszélgetéseinek
főbb témái között az egészséges életmód, a
sport és a rehabilitáció álltak.
A rendezvénysorozaton nemcsak a szaunázás jótékony hatásaira hívták fel a figyelmet,
hanem a gyógycentrumban felállított wellness- és egészség sarokban
a gyógyászati
és
wellness
részleg szakemberitől informálódhattak a vendégek
a
fürdőn
igénybe vehető kezelésekről, rekreációs
formákról, termékeket tesztelhettek és
akár egy rapid
teszt masszázsra is regisztrálhattak.
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Bronzérem
kosárban
Kutyaházat
építettek
Új kutyaházak kerültek a
telepre egy pályázatnak köszönhetően a Bogáncs Állatvédő Egyesülethez, és jó érzéssel tölthet el minket, hogy
ezek egyike, sőt, a legszebbnek talált házikó a zalakarosi
Móra-iskola ötödikeseinek
munkája.

MÓRÁSOK
SERÉNYKEDTEK
AZ ÁLLATMENHELYÉRT

2019. október 6-án a Zalakarosi Alapítvány szervezésében U11 Kenguru kosárlabda tornára került sor Zalakaroson a Móra Ferenc Általános Iskolában. A tornán három csapat vett részt – Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa A és B csapata valamint a Zalakarosi Fókák.
Három csapat körmérkőzést játszott, mindenki játszott mindenkivel. 1–3. helyezett csapatok Kupát,
tornán résztvevő minden játékos
érmet vehetett át az ünnepélyes
eredményhirdetésen. Első helyen
végzett a Kanizsa DKK/A csapata, a
Kanizsa DKK/B csapata előtt, bron-

zérem Zalakaros csapatának jutott.
Minden csapatból a legjobb teljesítményt nyújtó játékos különdíjban
részesült. Zalakarosi Fókák csapatából Németh Zoé. Zalakaros Kupa
U11 Kenguru Torna jól szolgálta az
országos kenguru bajnokságra való
felkészülést a csapatok számára.

TISZTELT OLVASÓINK!
Az utóbbi időszakban mind lapunk szerkesztősége, mind az önkormányzat felé számos megkeresés, panasz érkezett a Karosi
Krónika terjesztésével kapcsolatosan.
Az önkormányzattal kötött
szerződés értelmében a lap szerkesztését és kiadását a zalakarosi
Zalai T-MA Lapkiadó Kft. végzi, a
terjesztés az önkormányzat feladata.
Novák Ferenc polgármester a
terjesztési panaszok kapcsán elmondta: az 1000 példányban havonta egyszer megjelenő újságot
az állandó lakóhellyel rendelkező
lakosok kapják meg. A lap terjesztését vállalkozó végzi.
A jelzéseknek is eleget téve, az
önkormányzat a jövőben több intézményben is kihelyezi a lap példányait. Így a Karosi Krónikához a
Városházán, a Civil Házban, a Tourinform-irodában és a városi könyvtárban is hozzájuthatnak Olvasóink.
Az újság pdf-formátumban a
város honlapján is olvasható, az
önkormányzat Városinfó fülénél a
Karosi Krónia címszóra kattintva
találhatják meg az újság online is
olvasható változatát.

Szalmabála labirintus
Az egyesület a közelmúltban közösségépítő céllal és az
önkéntesség népszerűsítése érdekében Építs mosolyért címmel hirdetett pályázatot a Zalai
Civil Életért Közhasznú Egyesület a Down-Mosolyambulancia
Egyesülettel karöltve.
A kiírásra iskolák nevezhettek, a feladat kutyaház építése
volt. Az elkészített remekműveket az interneten tették közzé, ezek közül a közönség lájkjai alapján választották ki a
legszebb kutyaházat. A Móra-iskola ötödikesei méltán lehetnek büszkék a sikerre, ezúton is köszönik a támogató
szavaztokat. A képen Kovács
Nimród és Deutsch Botond a
díjátadót követően a legszebb
kutyaházzal.

Az őszi szünet Tök jó Zalakaroson programjaihoz is kapcsolódva ismét elkészült a szalmabála labirintus a Gyógyfürdő téren, a Tourinform-iroda mellett.
A labirintusban kalandozókat furfangos fejtörők várják, a helyes válaszokat pedig nem csupán
papíron, de online is leadhatják a játékosok a helyszínen található QR kódok segítségével, így a
sorsoláson értékes nyeremények találhatnak gazdára.
A labirintus az elmúlt évhez képest fotóparavánnak is gazdagodott. Az ősz hangulatát idéző
beállítás segítségével jó hangulatú őszi fotók készülhetnek. A vendégek a tapasztalatok szerint
örömmel élnek a lehetőséggel, s minden bizonnyal jó hangulatú emlék-fotók készülnek a paravánnál.
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2019. október 25.

ADVENT

Zalakaroson
Helyszín: Gyógyfürdő tér

I. ADVENT: 2019. NOVEMBER 30. (SZOMBAT)
14.00–20.00: Adventi termelői és kézműves vásár, forralt bor, sült gesztenye
14.00–18.00: Népi játszótér gyerekeknek
16.00: Az első adventi gyertya meggyújtása
Fellép: Vései Énekkar Adventi műsora
17:00: Hagyományos Betlehemi műsor (Fürdő sétány)
18:00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
DECEMBER 1. (VASÁRNAP)

III. ADVENT: 2019. DECEMBER 14. (SZOMBAT)
14.00–20.00: Adventi termelői és kézműves vásár, forralt bor, sült gesztenye
14.00–18.00: Népi játszótér gyerekeknek
16.00: A harmadik adventi gyertya meggyújtása
Fellép: Nagyrécsei Könnyűzenei Ritmuskórus
17.00: Hagyományos Betlehemi műsor (Fürdő sétány)
18:00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
DECEMBER 15. (VASÁRNAP)

10.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
11.00: Kollonay Zoltán, zongoraművész orgona koncertje (Isteni Irgalmasság templom, a szent mise után)
II. ADVENT: 2019. DECEMBER 7. (SZOMBAT)
14.00–20.00: Adventi termelői és kézműves vásár, forralt bor, sült gesztenye
14.00–18.00: Népi játszótér gyerekeknek
16.00: A második adventi gyertya meggyújtása
Fellép: Zalakarosi Fúvósok Mikulás koncertje
16:45: Érkezik a Mikulás, aki minden jelen lévő gyermeket megajándékoz!
17:00: Hagyományos Betlehemi műsor (Fürdő sétány)
18:00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
DECEMBER 8. (VASÁRNAP)
10.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
11.00: Zalakarosi Női Kar adventi műsora (Isteni Irgalmasság templom,
a szent mise után)

10.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
11.00: Zalakarosi Fúvósegyüttes adventi műsora (Isteni Irgalmasság
templom, a szent mise után)
IV. ADVENT: 2019. DECEMBER 21. (SZOMBAT)
14.00–20.00: Adventi termelői és kézműves vásár, forralt bor, sült gesztenye
14.00–18.00: Népi játszótér gyerekeknek
16.00: A negyedik adventi gyertya meggyújtása
Fellép: Honvéd Kaszinó Adventi műsora
18.00: Szentmise az Isten Irgalmassága Templomban
A rendezvény ideje alatt a Gyógyfürdő téren
kirakodóvásár és borházak várják a Vendégeket!
A borházak minden szombaton 14.00–21.00 óráig
tartanak nyitva!

A programokra a belépés ingyenes!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Szervező: Zalakaros Turisztikai Nonprofit Kft.+36 93 340 421
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
www.zalakaros.hu

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

