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Tisztelt zalakarosi polgárok!
„KORMÁNYZATI ÉS HELYI INTÉZKEDÉSEK SORA SZABJA MEG MINDENNAPI ÉLETÜNKET”
Vészterhes időket élünk, ez a
megállapítás nem sokszor fordult elő településünk történetében.
A török idők végén romos
templom, felégetett házak jellemezték Karost, de volt olyan
tűzvész is, amely a falu nagy
részét elpusztította. Mindkét
esetben rövid idő alatt újjáépítették a települést, amely mára
eljutott az egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb magyar
települések közé.
A fürdő 55 éves történetében először fordult elő, hogy
ilyen okok miatt szünetelteti
szolgáltatásait. Az erről szóló
döntés nehéz volt, de mindnyájunk, a családjaink, a vendégeAz 1848-as forradalomra emlékezett március 15-én városunk.
A Batthyány-szobornál egybegyűltek előtt Sinkovics Norbert, a
Közösségi Ház igazgatója ünnepi
beszédében az 1848-as forradalmi
nap eseményeit elevenítette fel és

megvan a felelősség magunk és
mások iránt.
Ahogy Önök is tapasztalhatták, napról napra és óráról
órára változik a helyzet, kérem
figyeljenek a hiteles hírforrásokra!
A Krónikában közzétesszük
a jelenlegi helyzetről szóló tájékoztatóinkat.
Figyelünk a rászorulókra és
kérem, jelezzék, hogy kinek
tudunk segíteni ebben a nehéz
helyzetben!
Segítsük egymást, fogjunk
össze a bajban, legyünk türelmesek egymás iránt!

ink egészségének
védelme érdekében
meg kellett tennem.
Kormányzati és
helyi intézkedések
sora szabja meg
mindennapi életünket. Ebben a helyzetben a hozott
rendelkezések betartása elemi érdekünk.
Kérek mindenkit
az önkéntes és kötelező szabálykövetésre, különös tekintettel a külföldről
hazatértek esetében
fontos ez.
Bízom
abban,
hogy mindenkiben

Köszönettel:
Novák Ferenc
polgármester

A haza minden előtt
MEGEMLÉKEZÉS A FORRADALOM ÜNNEPÉN

szólt a forradalmat követő szabadságharcról és a megtorlás napjairól.
Varga Ádám a Nemzeti dal című
Petőfi-verset szavalta el, a Dalár‚
da-Vegyeskar 48-as forradalmi dalokat énekelt.

Az önkormányzat, az általános iskola, az óvoda, a Közösségi
Ház és a Fidesz helyi szervezete a
Batthyány-szobornál az emékezés és tisztelet koszorúit helyezte
el.
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A ZALAKAROSI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban
a személyes ügyfélfogadás
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.
Hivatal fontosabb telefonos elérhetőségei:
Központ, Titkárság: ...............................06-93/340-100
Igazgatás: ......................................... 06-93/340-100/112
Üzemeltetés: ................................... 06-93/340 100/115
Adó: ...................................................06-93/340-100/105
Pénzügy: ........................................... 06-93/340-100/110
További információk az ügyintézéshez kapcsolódóan
Zalakaros Város Önkormányzatának honlapján található:
www.zalakaros.hu

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 rendelési 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!

OKMÁNYIRODA – FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. március 18-tól – a
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében – a kormányablakokban és az okmányirodákban kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy határozatlan ideig
szünetel az ügyfélfogadás a kormányablakokban működő
adóügyi ügyfélszolgálatokon.

OKMÁNYIRODA – FELHÍVÁS

A KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZLEMÉNYE
Tájékoztatunk mindenkit, hogy a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár rendezvényei, illetve a Civil Ház közösségi programjai
(próbák, tornák, előadások, összejövetelek) határozatlan ideig
szünetelnek!
Továbbá a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár üzemeltetése alá tartozó sportudvar is határozatlan ideig szünetel!
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tudunk
felvilágosítást adni hétfőtől-péntekig 08.00–16.00 óráig:
Telefonszám: 06 30/9833-944
E-mail-ben: kozossegihaz@zalakaros.hu
A Városi Könyvtárban a Digitális Jóléti programon kívül, minden egyéb szolgáltatás szünetel!
A DJP Pont a következő időpontokban tudja fogadni azokat,
akik digitális eszközök használatában e-ügyintézéshez segítséget kérnek:
Hétfő: 10.00–12.00
Csütörtök: 10.00–12.00
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola (Könyvtár)
8749 Zalakaros, Liget u. 28.
Az aktuális zalakarosi helyzetről folyamatosan frissülő információkat a zalakaros.hu oldalon, valamint a Zalakaros Város
Önkormányzatának Hivatalos Oldala néven megtalálható facebook oldalon találhatnak.

ÜZLETEK NYITVA TARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK
2020. március 17. napjától a vendéglátó üzletben 15.00 óra után
06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.
Kivétel: vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási
tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet,
továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó
üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak
kivételével tartózkodni tilos.
A korlátozó intézkedések betartását a fentiek vonatkozásában a
rendőrség ellenőrzi.
A 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet teljes szövege megtalálható
a Magyar Közlöny 45. számában és az njt.hu felületén elérhető.

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.
Tisztelettel:
Novák Ferenc polgármester
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Változások az intézmények életében
SZÜNETEL AZ ÓVODA, BÖLCSŐDE, DIGITÁLIS OKTATÁS A SULIBAN
Köztudott, hiszen már benne élünk és próbáljuk megtalálni a magunk és gyermekeink egyensúlyát,
hogy a Kormány 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedések között döntött az iskolai oktatás digitális formában történő folytatásáról, az óvodák és bölcsődék
üzemelésének kérdését a települési polgármesterekre bízta.
vagy telefonszámán jelezheti, és
számára ez esetben segítséget
nyújtanak.

ÓVODA, BÖLCSŐDE
Városunkban a kormányrendelet megjelenését követően Novák
Ferenc polgármester az óvodákra
és bölcsődékre vonatkozóan azt a
döntést hozta, hogy ezekben az
intézményekben kizárólag gyermekfelügyelet biztosított azon
szülők gyermekei számára, akik
olyan munkát végeznek, amely a
vírus terjedésének megakadályozása szempontjából elengedhetetlen
- például egészségügyi dolgozók -,
és máshogyan nem tudják kisgyermekük felügyeletét megoldani. Ennek jelzése az intézményvezetőknél e-mailben, vagy telefonon
lehetséges.
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az iskolák a kormányrendelethez igazodva folyamatosan dolgozzák ki a digitális oktatás rendjét. Ahogyan más oktatási
intézmények, úgy a zalakarosi
Móra-iskola sem látogatható a diákok számára 2020. március 16ától, hétfőtől.
Az intézményvezető, Grófné
Csatos Andrea által kiadott közlemény hangsúlyozza: ez nem je-

KÖZÉTKEZTETÉS
Közétkeztetést jelen helyzetben
a szociális étkezők, a kiscsoportos

lent rendkívüli szünetet. A tanév
más oktatási formában folytatódik.
Az intézmény pedagógusai ütemezetten feltöltik a KRÉTA rendszerbe a feladatokat, melyeket később
egyeztetett
formában
számon is kérnek a tanulóktól. Ennek kidolgozása folyamatban van,
ezért kérik a diákok és szülők türelmét, és kérik azt is, hogy a szülők
és a gyerekek folyamatosan figyeljék az iskola honlapját és a KRÉTA
rendszer üzeneteit!
A tantervi követelmények teljesítése miatt kérik a szülőket, hogy
segítsék gyermekeiket a távoktatás
folyamatában, a tananyag elsajátításában!
Akinek a KRÉTA rendszer használata problémát okoz, vagy nem
rendelkezik megfelelő digitális eszközzel, az az iskola email címén

gyermek felügyeletben lévők és
indokolt esetben egyéb jogosultak
részére folyamatosan biztosít az
önkormányzat.
Március 23-tól azon iskolás és
óvodás gyermekek számára biztosítjuk a meleg étellel való ellátást,
akiknek a szülei munkavégzésük
miatt ezt nem tudják megoldani.
(Az erre vonatkozó tájékoztatás az
óvoda, iskola honlapján megtalálható.)
A konyha működése nem áll le.
A további vendég étkezés ellátása
bizonytalan időre szünetel.

ÉTEL KISZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
Többen ajánlottak fel segítséget élelmiszer ellátás, étkezés, kiszállítás tekintetében. A jelenleg ismert lehetőségek az alábbiak:
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALNAK:
KATI KIFŐZDÉJE – 8749 Zalakaros, Bodahegyi út 1. – 06-30/8939859 szombat és vasárnap is, napi rendelést 9.00 óráig kell jelezni.
DÖCZE PIZZA – 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6. – 06-30/240-2262
kiszállítás: 12.00–20.30 között
TEKLA BEST FOOD KFT. (KAROS ABC) – 8749 Zalakaros, Fő u. 6.
– 06 93 340 101 – kiszállítás: szerda és péntek délután
PEREC PÉKSÉG ÉS VEGYESBOLT – 8749 Zalakaros, Fő út 4. –
06-30/950-1103, 06-70/458-3302, perecpekseg@gmail.com
rendelés leadása 13.00 óráig, kiszállítás másnap 9.00–11.00 között
ELVITELRE:
TÓTH GASZTRO ÉTTEREM – 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 11/3.
06-30/295-9027 – 15.00 óráig vannak nyitva
VIRÁGFARM – saját termékek – tej, tojás, házi sajtok, túró, sertéshús,
marhahús, virsli, vadász, olasz, párizsi, disznósajt, stb megvásárolhatók. Füstölt árú: vékony kolbász, vastag kolbász, sonka, szalonna.
Telefonszám: 06203963030, 06305511979. Házhoz szállítást is vállalunk. Az árak megtekinthetők a http://www.karosvet.hu/ linken.

Átmenetileg nem olvassák le a mérőket
Ideglenesen leállítja az áram- és gázfogyasztásmérők leolvasását az E.ON. Az
ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus
úton adják meg a fogyasztásmérők állását.
A vállalat újabb óvintézkedésének célja is
az ügyfeleik és a munkatársaik egészségének megóvása.
Az E.ON mindent elkövet annak érdekében,
hogy hozzájáruljon a koronavírus terjedésének
megelőzésére tett kormányzati lépésekhez és
felkészüljön a járványhelyzetre. A társaság célja,
hogy ügyfelei, munkatársai, partnerei és hozzátartozóik egészségét megóvja, ugyanakkor
szolgáltatásainak biztonságát garantálja a kihirdetett veszélyhelyzet idején.

A vállalat az eddig megtett óvintézkedések
mellett úgy döntött, ideglenesen felfüggeszti
az áram- és gázfogyasztásmérők személyes
leolvasását. Az ügyfelektől átmenetileg azt
kérik, hogy akiknél ez esedékes, az árammérő állását a cég digitális csatornáin, maguk adják meg. Automatikusan nem szükséges mérőállást küldeni, az E.ON jelezni fogja
az érintetteknek, amikor ez szükséges. A gázmérők adatainak bejelentésének mikéntjéről
az E.ON később tájékoztatja az ügyfeleket.
Az E.ON-nál a mérőállások a legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton keresztül, a
cég mobilapplikációjának segítségével, illetve
SMS-ben adhatók meg. A mérőállások bejelentésére telefonon is lehetőség lesz, a telefon

nyomógombjainak segítségével adhatók meg
az adatok, de arra kérik az ügyfeleket, hogy
ha tehetik, az első három lehetőséget vegyék
majd igénybe.
Részletek, az egyes bejelentési csatornák
pontos elérhetőségei: https://www.eon.hu/hu/
lakossagi/aram/meroallas-bejelentese.html
Az E.ON már korábban döntött arról, hogy
személyes ügyfélszolgálati irodáit további intézkedésig zárva tartja, vállalták, hogy egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki tartós
számlatartozás miatt az áramot, illetve több
halasztható tevékenységet is leállítottak annak érdekében, hogy támogassák a koronavírus terjedésének megakadályozására tett intézkedéseket.
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TISZTELT LAKOSSÁG!

HÁZI ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT BETEGEINK!

Településünkön sok 70 év feletti ember él, legtöbbjüknek
szerencsére van a városban közvetlen családtagja, gyermeke,
unokája, hozzátartozója és biztos vagyok benne, hogy szüleiknek, nagyszüleiknek minden segítséget és támogatást megadnak ezekben a nehéz időkben.
Ugyanakkor vannak olyan időseink is, akik egyedülállóak, magukra hagyottak és nincs senki, aki segítene nekik.
Amennyiben az érintett 70 év feletti polgárok nyilatkozatban
vállalják és ellenőrizhető módon be is tartják az otthon tartózkodást,
ezzel együtt pedig kérik a város segítségét az ellátásukról való
gondoskodásban (étel házhoz szállítása, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekk befizetés a nyugdíjuk terhére), úgy önkormányzatunk megszervezi nekik azt.
Az erre vonatkozó igényt a következő telefonszámokon lehet
jelezni hétköznapokon, 8-14 óra között: +36/30-461-68-44.
Emailben szintén lehet jelezni: zalakaros.hazi@gmail.com.
Az ellátást munkanapokon tudjuk nyújtani, a településen dolgozó gondozók kapacitásának erejéig tudunk részt venni a segítésben.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szolgálat munkatársainak feladatellátása során az alkalmazott védőeszközök használata kötelező, a
lakosság együttműködésére fokozottan számítunk.
Azt is kérném kiemelni, hogy amennyiben valaki a környezetében lát olyan időst, akiről feltételezhető, hogy nem jut hozzá el az
információ, illetve nem állnak rendelkezésére a szükséges eszközök,
jelezhet az idős érdekében.
Aki vállalja az otthon maradást és kéri a segítséget telefonon
vagy emailben, annak egy kérelmet kell kitöltenie az adataival.
Akinek van internet hozzáférése, az beküldheti a kitöltött kérelmet elektronikus úton a hivatal@zalakaros.hu email címre.
A kérelem elérhető itt: https://onkormanyzat.zalakaros.hu/
Akinek nincs otthon internet hozzáférése, annak a telefonos
jelzés után (93/340-100) kérelmét rögzítjük.
Kérjük, hogy csak azok a 70 éves, vagy 70 év feletti idősek
kérjenek ilyen típusú segítséget, akiknek ezt a hozzátartozóik
nem tudják megoldani.
Megszerveztük, hogy március 23-tól valamennyi érintettnek házhoz visszük az ételt, nem kell emiatt kimozdulniuk otthonról.
Kedves Karosiak!
Kérem mindazokat, akik nemrég tértek haza külföldről, hogy
a közösség védelme érdekében két hétig maradjanak otthon,
önkéntesen vállalt karanténban!
A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 5 fő.
A meghozott döntések azt szolgálják, hogy a világjárvány negatív hatásai a lehető legkisebb mértékben érintsenek bennünket.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ ingyenesen hívható zöldszámokat (+36-80-277-455; +36-80-277-456) hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a hét minden napján 24 órában
elérhetők, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázhatók. A vonalakon szakemberek adnak információt a koronavírusról. A koronavírusról folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.koronavirus.gov.hu oldalon.
Helyi elérhetőségek:
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/ (HONLAP)
https://www.facebook.com/search/top/?q=zalakaros%20
v%C3%A1ros%20%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat%C3%A1nak%20
hivatalos%20oldala (FACEBOOK OLDAL)
Felelősségteljes magatartással, egymásra fokozottan figyelve, a
szabályozásokat betartva vészeljük át közösen az előttünk álló időszakot! Vigyázzunk egymásra!
Novák Ferenc polgármester

A jelenlegi világhelyzet alapján Európa lett a koronavírus epicentruma, naponta számtalan áldozatot szed a járvány, a környező országokban minden nap városok esnek karanténba.
Magyarországon még 1–2 hét előnyünk van, úgy tudjuk megfékezni a járvány terjedését, ha együttműködünk, betartjuk a kormány
által hirdetett vészhelyzetben előírt, javasolt magatartást és a személyi higiéniai szabályokat.
Ha a családtagja felső légúti tünetet észlel, automatikusan
izolálni szükséges a tünetek súlyosságától függetlenül. Ezzel számtalan életet menthetünk meg és megelőzhetjük az egészségügyi
rendszerünk összeomlását.
Mindenki segítse a környezetében élő idős szomszédját, ismerősét,
rokonát.
2020.03.16-tól több helyen iskolai, óvoda és bölcsődei ellátás nem
lesz emiatt kérjük a szülőket, hogy ne az idős nagyszülők vigyázzanak a gyermekekre, hiszen ők a koronavírus legveszélyeztetettebb korosztálya.
AKIK INFLUENZASZERŰ TÜNETEKET ÉSZLELNEK MAGUKON PL:
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: 30/2837924 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 előrejelzés 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.
ALAPOS KÉZMOSÁS FONTOSSÁGÁT NEM GYŐZÖM HANGSÚLYOZNI, MIVEL A VÍRUS SEJTMEMBRÁNJA ZSÍROLDÉKONY ILL. A
KORONÁJÁT EGYSZERŰ SZAPPANOS KÉZMOSÁSSAL TUDJUK
FELOLDANI, ÍGY A VÍRUS NEM TUD TAPADNI LÉGZŐRENDSZERINKBEN ÉS ÁRTALMATLANNÁ VÁLIK.
Influenzaszerű tünetek esetében maradjon otthon. Köhögéskor,
tüsszentéskor használjon papírzsebkendőt, kerüljék a csoportos ös�szejöveteleket, találkozásokat a hétköznapi köszönési formákat mint
például a puszit és az ölelkezést. Otthonát minimum 2 óránként szellőztesse!
Boltba, gyógyszertárba családból lehetőleg egy valaki menjen,
de ott tartsa be a legalább 1 méteres távolságot.
Légy türelmes, ne kelts pánikot!
Ha valaki karanténba kerül, kérjük annak a betartását, mivel a
megszegése másokra is veszélyt jelent.
Tegyünk egymásért, figyeljünk egymásra!!!
Köszönettel:
Dr. Alemayehu Asnake

HÁZI ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
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2019 decemberében jelent meg egy kínai
tartományban az az új típusú koronavírus,
mely azóta több, már közel 80 országban
több tízezer embert megfertőzött és több
ezer halálos áldozatot követelt. A vírus légúti
tüneteket okoz, szövődménye a súlyos
tüdőgyulladás.
A FERTŐZÉS OKOZÓJA: A KORONAVÍRUS
A 2019-nCoV (SARS-CoV-2) névre keresztelt vírus a koronavírusok közé tartozik. Jelenleg 7 olyan
koronavírusról tudunk, ami az embereknél is képes
betegséget okozni. Ezek súlyossága nagyon változatos lehet, az egyszerű náthától a súlyos légúti
problémákig. Szintén a koronavírusok a felelősek a
néhány éve feltűnt SARS-ért és MERS-ért. A vírus
okozta betegség hivatalos neve COVID-19.
A koronavírus először állatról terjedt emberre, a forrás valószínűleg valamilyen denevér,
majd a köztes gazda egy tobzoskaféle volt (a
forrás egyelőre nem ismert). Emberről emberre
is terjed, még a lappangási idő alatt, az első klinikai tünetek megjelenése előtt is képes fertőzni. A szakemberek szerint egy már fertőzött
ember minimum 3 másiknak képes átadni a
betegséget.
A KORONAVÍRUS EPIDEMIOLÓGIÁJA
Az új koronavírus Kínában, a Hubej tartományban található Vuhan városában jelent meg
először. Onnan rövid idő alatt továbbterjedt
több kínai városra, és regisztráltak eseteket többek között Dél-Koreában, Olaszországban, Japánban és Iránban. Európában még Franciaországban, Németországban, Spanyolországban,
Nagy-Britanniában, Belgiumban, Svédországban,
Finnországban, Ausztriában, Horvátországban,
Svájcban és Görögországban is. A legtöbb halálos áldozata Kínában volt a koronavírusnak.
2020. március 10-től április 3-ig egész Olaszországban karantént vezettek be.
A február 26-ai adatok szerint 81 279 diagnosztizált esetről tudnak világszerte, ezek közül
8851 súlyosnak tekinthető. 2770 halálos áldozata
volt a fertőzésnek, a gyógyultak száma 30357.
KIKET ÉRINTHET A KORONAVÍRUS?
Más, a légutakat érintő virális fertőzésekhez
hasonlóan a koronavírus okozta megbetegedések is bárkit érinthetnek. Mint minden fertőzésre, erre is fogékonyabbak lehetnek a krónikus
betegségekben szenvedők, a legyengült immunrendszerűek, a kisgyerekek és az idősebbek.
A betegség lefolyása náluk súlyosabb tünetekkel járhat, és a szövődmények is gyakoribbak.
A KORONAVÍRUS TÜNETEI
A COVID-19 lappangási ideje a becslések szerint 2-14 nap, de egyes szakemberek szerint akár
27 nap is lehet. A tünetek súlyossága egyénen-

ként nagyon eltérő lehet, van, aki szinte teljesen
tünetmentes, másoknak pedig csak enyhe tüneteik vannak. Ez sajnos megkönnyíti a fertőzés
terjedését.
A koronavírus a légutakat támadja meg. A
fertőzés tünetei kezdetben hasonlítanak az
influenza vagy egyéb légúti fertőzés tüneteihez:
• láz
• fáradékonyság és gyengeség
• légzési nehézségek
• légszomj
• száraz köhögés
• hasmenés
• torokfájás (ritkábban)
• orrfolyás (ritkábban)
A szakmai szervezetek reagálásának köszön-

KORONAVÍRUS

TÉNYEK, TUDNIVALÓK
hetően rövid időn belül elkészült az a teszt,
mely lehetővé tette a koronavírus gyors azonosítását. A vírus jelenlétét vérszérumból vagy a
légzőrendszerből vett mintából (pl. orr- vagy
torokkenetből, váladékból) lehet kimutatni, és
az eredmény akár néhány óra alatt megvan.
A KORONAVÍRUS OKOZTA FERTŐZÉS
LEFOLYÁSA, SZÖVŐDMÉNYEI
A koronavírus okozta fertőzés az esetek
nagyjából 75-80 százalékában enyhe vagy közepesen súlyos tünetekkel jár együtt, az érintettek
negyedénél volt súlyos a betegség. A kórházi
kezelésre szorulók többsége a fertőzés előtt
egészséges volt. A halálos áldozatok azonban
azok közül kerültek ki, akik a fokozott rizikójú
csoportokba tartoztak, például krónikus betegségeik, szívproblémáik, cukorbetegségük volt
vagy idősebbek voltak.
A COVID-19 elsődlegesen cseppfertőzéssel
terjed, de nem kizárt, hogy a fertőzött széklettel
való érintkezés során is elkaphatjuk a betegséget. Jelenleg még nincsenek információk arról,
hogy a vírus a gazdatesten kívül is képes hos�szabb ideig életben maradni, vagyis fertőzött
felületek megérintésével is elkaphatjuk-e a betegséget. Más koronavírusok azonban akár 1
hétig is fertőzőképesek maradnak szoba hőmérsékleten, üveg-, fém- vagy műanyag felületeken.
A koronavírus a lappangási idő alatt is képes
továbbterjedni. Az elsődleges, influenzaszerű
tünetek után a betegség továbbterjedhet a
tüdőre, súlyos légzési nehézségeket okozva. A

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 LÁTOGATÁSOK, TANÁCSADÁS
A Zalakaroson illetékes védőnő is korlátozásokat vezetett be a kisgyermekek fogadásával kapcsolatban. Hellerné Csináth Magdolna első-

koronavírus szövődménye tüdőgyulladás, akut
légzőszervi distressz szindróma (ARDS), szeptikus sokk, veseelégtelenség, végső esetben pedig halál is lehet. Jelenlegi információk szerint a
COVID-19 fertőzés halálozási aránya 2-3%
A KORONAVÍRUS KEZELÉSE
Jelenleg nincs olyan gyógyszer, ami specifikusan a koronavírus okozta fertőzés ellen van. A
kezelés éppen ezért a tünetek enyhítését, az
életfunkciók stabilitásának megőrzését célozza.
A szakemberek folyamatosan vizsgálják, hogy
milyen hatással vannak a vírusra az ismert antivirális szerek.
Mivel vírusfertőzésről van szó, a koronavírus
ellen teljesen hatástalanok az antibiotikumok!
Ezek szedése kifejezetten káros lehet virális fertőzés esetén, többek között növelheti a gyógyszerrezisztens kórokozók kialakulásának esélyét.
A KORONAVÍRUS MEGELŐZÉSE
Jelenleg nincs olyan gyógyszer, ami specifikusan a koronavírus okozta fertőzés ellen van. A
kezelés éppen ezért a tünetek enyhítését, az
életfunkciók stabilitásának megőrzését célozza.
A szakemberek folyamatosan vizsgálják, hogy
milyen hatással vannak a vírusra az ismert antivirális szerek. A legújabb eredmények szerint bizonyos gyógyszer kombinációk segítségével jól kezelhető a COVID-19, ám ezek széles körű
alkalmazására még várni kell. A legígéretesebbnek a hepatitisz, a HIV/AIDS, a malária és a vérzéses lázak elleni gyógyszerek, gyógyszer kombinációk bizonyultak. Az antivirális szerek közül a
WHO a remdesivirt emelte ki, mint a COVID-19
elleni lehetséges, hatásos gyógyszert, azonban
mindenképpen további kutatásokra van szükség.
Mivel a náthához, (szezonális) influenzához
hasonló, cseppfertőzéssel terjedő fertőző betegségről van szó, a megelőzéséhez hasonló
szabályokat kell betartani.
• Rendszeresen és alaposan mossunk kezet
szappannal, alkalmanként legalább 20-30 másodpercig!
• Ha nincs lehetőségünk a szappanos kézmosásra, alkalmazzunk alkoholos fertőtlenítő kéztisztító zselét!
• Tüsszentéskor, köhögéskor tegyünk zsebkendőt az arcunk elé, vagy köhögjünk, tüsszentsünk a könyökhajlatunkba!
• Kerüljük a zsúfolt helyeket!
• Ha megbetegedtünk, viseljünk az orrot és a
szájat takaró arcmaszkot!
• Lehetőség szerint ne utazzunk az érintett
területekre, vagy ha mégis kénytelenek vagyunk, kerüljük azokat a helyeket, ahol élő állatokkal vagy nyers hússal kapcsolatba kerülhetünk (pl. a piacokat).
Forrás: EgészségKalauz

sorban 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!
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.

6

2020. március 26.

Ne használják
a játszótereket!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a játszótereket 2020. március
18-tól határozatlan időre lezárjuk, kérjük, hogy azokat ne használják!
A vírus terjedését külső helyszínen sajnos nem tudjuk mindenhol
korlátozni, de mint azt a hírekből is tudható, a fém és fa felületeken
hosszabb időn át életben maradnak a kórokozók, amelyek a COVID-19
vírust terjesztik.
Köszönjük megértésüket, és kérjük, felelősségteljes magatartásukkal óvják magukat, vigyázzanak egymásra!

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:
•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).

Sorra jelentenek üzemszünetet
JELEN HELYZETBEN NEM TUDNAK MŰKÖDNI A FÜRDŐ ÉS A SZÁLLODÁK
Sorra jelentenek üzemszünetet városunk szállodái is, és március 16-án a Zalakarosi Fürdő
üzemeltetésének felfüggesztését
is bejelentették.
A szállodák közül lapzártánkig a
Fürdő Hotel, a Hotel Napfény, a Vital Hotel, a Belenus Hotel és az Art
Hotel tájékoztatott határozatlan
idejű üzemszünetről. A sor várhatóan és sajnálatos módon bővül az
elkövetkező időszakban. Az érintett
szállodákban és a fürdőn dolgozók
helyzetének rendezése egyéni döntések függvénye. Az önkormányzat
tulajdonában lévő Zalakarosi Fürdő
dolgozói jelenleg szabadságon vannak, a további intézkedésekről később születik döntés.

Zalakarosi önkormányzati intézményeinek vezetői és az önkormányzati gazdasági társaságaink vezetői esetében a koronavírus
kapcsán előállt bizonytalan gazdasági életkörülményekre és a
még előre nem látható nehézségekre figyelemmel Novák Ferenc,
városunk polgármestere elrendelte, hogy mindennemű beruházás
csak külön polgármesteri engedéllyel kezdhető meg. A szervezet
működéséhez nem szükséges nagyobb összegű beszerzésekhez
szintén polgármesteri engedély
szükséges. E rendelkezése alól kivétel nincs, megszegése felelősségre vonást von maga után. A
rendelkezés visszavonásig érvényes marad.
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Egyházi élet – másképpen
A PLÉBÁNIA HONLAPJÁN ÉS FACEBOOK-OLDALÁN
A hitéletben is jelentős változások következtek be a koronavírus veszélyhelyzet miatt.
Március 22-én, nagyböjt negyedik vasárnapján már a plébániák
területén sem voltak nyilvános istentiszteletek, szentmisék. Elhalasztanak minden keresztelést, esketést, elsőáldozást, bérmálást,
engesztelőnapot, nagyböjti lelkigyakorlatot mindaddig, ameddig
az intézkedések zajlanak. A felvett
miseszándékokat is későbbi időpontban végzik el, kivéve, ha valaki
külön nem kéri, hogy legyen megtartva a hívek jelenléte nélkül. Ez
utóbbi akkor tud megvalósulni, ha
azt jelzik a hozzátartozók a plébánia elérhetőségein: telefon, e-mail
(zalakarosplebania@gmail.com). Az
ünnepek előtti betegáldozások
ugyancsak elmaradnak.
A zalakarosi plébánia ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy
a vasárnap megszenteléséről a
szentmise hiányában se feledkezzünk meg.
– Az otthonainkban töltött idő
remélhetőleg kikapcsol a mindennapi megszokott rutinosan zsúfolt életünkből, a felszabaduló
idő lehetőség arra is, hogy Istennel való szeretetkapcsolatunkat
ápoljuk az imádság és a szeretteink felé fordulással is. Bár nem
tudunk hagyományosan szentgyónáshoz járulni, élhet bennünk
a bűnbánat lelkülete, és lelkiekben képesek vagyunk Krisztus velünk való közösségét élni. A nagyböjt visszavonuló és önmagunkba
tekintő lelkülete járhatja át ezt az

időt. A jelen körülmények között
a húsvéti szentgyónás elmulasztása tehát nem számít halálos bűnnek – hangsúlyozta dr. Háda László
plébános.
Mindazok esetében, akik a
szentségek előfeltételeként szükséges dokumentációkat már benyújtották, a veszélyhelyzet elmúlását követően nem kell újra
benyújtaniuk.
A rendelkezések értelmében a
temetési szertartásokat elvégezik,
azonban szentmisét nyilvánosan
ekkor sem tartanak. A temetési
bejelentésekkel kapcsolatban kérik,
hogy
azokat
mindig előzze
meg telefonos
egyeztetés a plébánia telefonszámán: +36-30/8714807.
– A temetéseken azt ajánljuk, hogy ne
nagy tömegek
vegyenek részt,
hanem
minél
szűkebb körben
vegyenek búcsút
elhunyt szeretteiktől, a távolabbi hozzátartozók
és
rokonok pedig
imáikkal kísérjék az elhunytakat. Egyben azt
kérjük,
hogy
minden más halaszthatatlan
ügyekben is elő-

zetes telefonos egyeztetés után
kerüljön sor.
Diakónus úrral történő egyeztetés után, abban maradtunk,
hogy vasárnaponként feltesszük
az evangéliumot és egy rövid prédikációt a honlapunkra és a facebook lapunkra. A zalakarosi Isteni
Irgalmasság plébániatemplomban
fogunk csak hívek nélküli (sine
populo) szentmiséket bemutatni a
kialakult helyzetben. Kérjük a Híveket, hogy vigyázzanak magukra
és embertársaikra! Köszönjük
mindnyájuk együttműködését a
kialakult helyzetben!

A MAGYAR
KATOLIKUS
PÜSPÖKI
KONFERENCIA
KÖZLEMÉNYE
A kialakult járványügyi
helyzetre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi rendelkezéseket hozta 2020. március
17-én:
Templomainkban a nyilvános liturgiák 2020. március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapja) szünetelnek!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megyéspüspökei minden hívő számára
(visszavonásig)
felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel
kötelezettsége alól. Ebben a
helyzetben a vasár- és ünnepnapok megszentelésének céljából a hívek (az egyház
előírásai
szerint)
fordítsanak kellő időt személyes (vagy családi) imádságra, olvassák a Szentírást
és ha lehetséges kövessenek szentmise közvetítést.
Mi papok továbbra is mutatunk be szentmiséket a
ránk bízottakért, hiszen az
Eucharisztia az Egyház életének középpontja. A híveket arra buzdítjuk, hogy
mindennapi személyes imáikkal lélekben kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy
minden szentmisében az
egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával.

Teljes bűnbocsánatban részesülnek
AZ EGYHÁZ A KORONAVÍRUSBAN ÉRINTETTEKÉRT
Az egyház rendkívüli bűnbocsánatban részesíti az új típusú
koronavírus által okozott betegség érintettjeit.
– A jelen pillanatban az emberiséget egy láthatatlan és veszélyes vírus fenyegeti, amely feltartóztathatatlanul
beférkőzött
mindannyiunk életében, félelemmel, szorongással, bizonytalansággal, különösen fizikai és lelki

szenvedéssel töltötte meg életünket nap mint nap – kezdődik a
dekrétum szövege.
A teljes bűnbocsánatot kiterjesztik a koronavírusban megbetegedettekre, akik a hatóság előírásainak
m e g fe l e l ő e n
karanténban tartózkodnak, távol
tartva lelküket a bűnöktől, azzal a
feltétellel, hogy a tömegkommunikációs eszközökön keresztül lelki közösségben vesznek részt a

szentmiséken, a rózsafüzér-imádságon, a keresztúti ájtatosságon,
vagy másfajta lelki közeledéssel, a
Hiszekegy, Miatyánk elimádkozásával, vagy a Szűzanyához való
fohásszal, lélekben és testben felajánlják az Úrnak a jelen próbatételét.
A teljes bűnbocsánat kiterjed
az egészségügyi dolgozókra és
családtagjaikra is, akik a jó szamaritánushoz hasonlóan, saját egész-

ségük kockáztatásával a koronavírussal fertőzött betegek gondját
viselik.
Az egyház azokért is imádkozik, akik nem részesedhetnek az
utolsó kenetben, illetve a betegek
szentségében. Az isteni irgalmasságba vetett bizalomban kiterjeszti a bűnbocsánatot a halál közelében lévő személyekre is, akik
rendszeres imádságban töltötték
életüket.
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Kovács Szabolcs lett az év TDM szakembere
INNOVATÍV PROJEKTEKKEL VÍVOTT KI ELISMERÉST
Első alkalommal rendezte
meg a Turizmus Kft. a szakmai
szövetségek díjátadóját az Utazás kiállítás hivatalos fogadásán
a Budapest Marriott Hotelben.
Az eseményen a szakmai szövetségek legjobb szakembereit köszöntötték ünnepélyes díjátadó
keretében.
– A Turizmus Kft. fontos küldetésének tartja, hogy a díjazottak híre a teljes szakmához, sőt az
ágazaton túlra is eljusson, ennek
érdekében az összes kommunikációs csatornáját mozgósítja, hogy
mindenki megismerhesse azokat
a szakembereket, akik munkájukkal és elhivatottságukkal nagymértékben hozzájárultak az egész
turisztikai szakma sikeréhez –
hangsúlyozta Gál Pál Zoltán, a Turizmus Kft. ügyvezetője a díjátadón.
Az Év TDM Szakembere 2019

díjat Kovács Szabolcs, a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője vehette át a Magyar Turisztikai
Szövetség Alapítvány elnökétől,
Princzinger Pétertől és a Magyar
TDM Szövetség elnökétől, Semsei
Sándortól.
A díj odaítélése a szakmai munkát előtérbe helyezve történt meg,
a díjazottat két lépésben választották ki: először a szakma voksolhatott az általa legalkalmasabbnak
vélt jelöltekre, ami alapján kialakult
az öt jelöltből álló shortlist. Az öt
turisztikai menedzser közül a Magyar TDM Szövetség elnöksége választotta ki a kitüntetettet a jelöltek szakmai eredményeinek
figyelembe vételével – fogalmazott Semsei Sándor, a Magyar TDM
Szövetség elnöke.
A díjátadón elhangzott, hogy
Kovács Szabolcs évek óta tartó kitartó munkájával és innovatív projektjeivel érdemelte ki az országos

elismerést. Nevéhez fűződik többek között a „Hat Érzék” integrált
desztinációs marketingprogram kidolgozása és megvalósítása, amely
élményláncként értelmezi a térségi
kínálatot, valamint ennek egyik

merés kapcsán úgy fogalmazott: a
közösen befektetett csapatmunkánknak és annak az összefogásnak elismerése ez a díj, amely
konkrét projektekben és integrált
kampányokban tudott megvalósul-

termékesítése, az „Érzékek Útján”
elnevezésű interaktív élménytúra, s
nem utolsó sorban a „Zalakaros Go
Bike” és a „Csak Egy Pillanat!”
szemléletformáló kampányok is.
Kovács Szabolcs a rangos elis-

ni. Az országos elismerések mindig
fontos visszaigazolások, de az igazi
siker az összefogás, azaz a közös
munkával megvalósított projektek.
Köszönet érte mindenkinek, aki
bármilyen módon részt vett ebben!

Biztonságos az ivóvíz
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN IS BÁTRAN FOGYASSZON CSAPVIZET
– Járványidőszakban is biztonsággal fogyasztható a csapvíz, ugyanis a koronavírus inaktiválódik
az ivóvíz-fertőtlenítési folyamat során – tájékoztat
a Nemzeti Népegészségügyi Központ információi
alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint a koronavírus az ivóvíz fertőtlenítése
során – a jellemzően használt (0,2-0,5 mg/l) szabadaktívklór-koncentrációnál – pillanatok alatt inaktiválódik, így az a szolgáltatott vezetékes ivóvizet nem
veszélyezteti. A megfelelő minőségről a víziközmű-szolgáltatók folyamatos és rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg.
A DRV Zrt. vizsgálólaboratóriumaiban 2019-ben
közel 218 ezer ivóvíz-, valamint több mint 46 ezer
szennyvízvizsgálatot végeztek a szakemberek, ami
azt jelenti, hogy a felhasználókhoz eljuttatott ivóvíz
minőségét folyamatosan kontrollálják. Országosan
pedig évente átlagosan közel 900 ezer ilyen vizsgálat készül, elmondható tehát, hogy a csapvíz a leg�gyakrabban ellenőrzött élelmiszer ma Magyarországon, ami bármikor elérhető, biztonsággal
fogyasztható és gazdaságos – a járványveszély időszaka alatt is. További előnye, hogy környezetbarát,
hisz a fogyasztása nem jár együtt műanyaghulladék
keletkezésével, ami a jelenlegi helyzetben, amikor a
lakossági hulladék mennyisége megsokszorozódik,
különösen fontos szempont.
A víziközmű-szolgáltató már bevezetett intézkedései is – mint az ivóvíz-felhasználásra vonatkozó

korlátozási moratórium meghirdetése, valamint a
vízhiánnyal járó karbantartási munkálatok felfüggesztése – hozzásegítenek ahhoz, hogy a fogyasztók otthonában mindig elérhető legyen a csapvíz,
ami alapja és feltétele a helyes személyes higiéniának.
A leglényegesebb ezen belül is a megfelelő kézhigiéné. A gyakori kézmosás és kézfertőtlenítés elengedhetetlen, ennek hiányában kerülni kell a szem,
az orr és a száj érintését. Kézmosásra elsősorban
szappant és alkoholos kézfertőtlenítőt javasolt alkalmazni.
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

„ISMEREM A TECHNIKAI
KÖRNYEZETEMET” –
TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS
GYAKORLAT TANTÁRGYI
VERSENY ZALA MEGYEI
FORDULÓJÁNAK
EREDMÉNYE
7–8. osztályos korcsoport:
Szabó Benjámin Tamás 8.
osztályos tanuló 1. helyezés –
dunántúli verseny döntőjébe
jutott
Gáspár Zoltán 8.osztályos
tanuló 12. helyezés
5–6.osztályos korcsoport:
Varga Ádám 6. osztályos
tanuló 7. helyezés
Varga Márkó 6. osztályos
tanuló 10. helyezés
Felkészítő tanár: Gubricza
János
ORSZÁGOS
ANGOL NYELVI VERSENY
MEGYEI DÖNTŐ
ZALAEGERSZEG
8. helyezés Nagy Julianna
7. osztályos tanuló
Felkészítő tanár: Baloghné
Lengyel Éva
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Városunkban jelenleg is folynak a gyógyhelyközpont kialakításának munkálatai. Mint arról
többször írtunk már, a képviselő-testület tavaly őszi megalakulásától fogva kiemelt helyen kezeli a „Zalakaros gyógyhely
komplex turisztikai fejlesztése”
címet viselő projektet.
Azt a projektet, amelyik magában
hordozza a siker lehetőségét, amelyet
ki lehet terjeszteni Zalakaros teljes
egészére és az összes érintettjére. Miről is szól ez a projekt?
Látszólag egy turisztikai célokat
szolgáló beruházásról, azonban a
történet így nem kerek. A program
gyakorlatilag egy, a város megjelenését – divatos kifejezéssel: arculatát – befolyásoló fejlesztés. Első olvasatban látogatóközpont épül
rendezvénytérrel, szökőkúttal, sétányokkal, gyakorlatilag azonban
ennél sokkal többről van itt szó.
Bár turisztikai célú pályázattal nyerte el a város a kormányzati és közösségi támogatást, azonban
egyértelművé vált az is, hogy lehe-

Nem csupán egy épület
GYÓGYHELYKÖZPONT-FEJLESZTÉS
tőség nyílik arra is, hogy a kiváló
környezeti adottságokkal bíró Zalakaros végre úgy jelenjen meg és
olyan lehetőségeket nyújtson mindenkinek, amit egy várostól – amely
nemzetközi turisztikai ismertségre
törekszik –, elvárhat az ember.
Az igazi meglátás, és amitől kerekké válik a történet az, hogy ahol
a pályázatírók látogatóközpontot
álmodtak, ott színházat és koncerttermet is láthatunk, esküvőket boldog párokkal, jókedvű násznéppel;
ahol rendezvénytérről szólnak a tervek, ott láthatjuk a babakocsit toló
kismamát is, a beszélgető nyugdíjasokat és az első randi miatt izguló
fiatalokat. Ott, ahol a szakemberek
turisztikai látványosságról beszélnek,
láthatjuk a sétákat és szaladgáláso-

MÁRCIUS 15. AZ ÓVODÁBAN
Az első tavaszi ünnepre a gyerekcsoportok
hasonlóan készülődtek és ünnepelték meg.
Képeket, könyveket nézegettek a 48-as eseményekről, a nemzeti szimbólumokról, Petőfiről, Kossuthról és a szabadságharc eseményeiről, huszárokról, fegyverekről. Mondókákat,
dalokat, verseket tanultak, mesét hallgattak az
eseményekkel kapcsolatban. A gyerekek nemcsak a nemzeti színekből készített szimbólumokat helyezték el a Batthtyány-szobornál,
hanem elszavalták Petőfi: Nemzeti dal c. versét
és az ünnep tiszteletére tanult
dalaikat, mondókáikat.

kat, mindazt, amiktől itthon érezheti
magát minden zalakarosi.
A képviselő-testület tagjai hisznek abban, hogy itt a kikapcsolódásra, pihenésre vágyó vendég
mellett, minden helybéli megtalálhatja a magának való élményt és
az otthonosság érzését.
Hogy ezt a célját sikeresen megvalósíthassa az önkormányzat,
több területen is kezdeményezett
lépéseket. Felállított egy, a kivitelezők és az önkormányzat munkatársaiból álló szakmai csoportot,
amely hetente ülésezik, így a lehető leggyorsabban lehet a felmerülő
kérdéseket megvitatni. E mellett a
leendő működés alapos előkészítése érdekében szakembert alkalmaz
az önkormányzat, azért hogy a si-

OVI-HÍREK
ÁLLAT ASSZISZTÁLT FOGLALKOZÁSOK
Az óvoda csatlakozott azon intézmények
közé, ahol terápiás kutya, kutyaterápiás felvezető és fejlesztőpedagógus közreműködésével állat asszisztált foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. A tevékenységek a
Közösségi Ház, a „Zalakarosi Iskoláért Alapítvány” és a szülők támogatásával valósulhat
meg.
PÁLYÁZATOK
Az intézmény pályázott a „Biztonságos
Óvoda” címre. A megyei 10 nyertes óvoda között van óvodánk is. Ennek következtében
módszertani képzésben vehet részt 1 óvodape-

ker, melyet magáénak tudhat már
a pályázatíró, a projektgazda és
reményeink szerint a kivitelezésért
felelős vállalkozások, de részesülhessenek benne nemcsak a vendégek, hanem az itt élő emberek is.
De ne csak a sikerben osztozzunk. Fontos, hogy ismert legyen az
odáig elvezető út is. Ezért, az elkövetkező hónapokban a Karos Krónika oldalain folyamatosan figyelemmel kísérhetik a beruházás alakulását,
a tervek megvalósulását. E mellett
tervezzük, hogy a jövőben megvalósuló programokkal kapcsolatos terveket is megoszthatjuk, sőt…
Kérjük Önöket, szemük és szívük is nyitott legyen azért, hogy az
örömünk közös legyen!
Városháza infó

dagógus. A képzésen megszerzett ismeretek
és módszertani anyagok alkalmazása pedig
óvodásaink közlekedésbiztonsági ismereteinek
bővítését szolgálja.
A „Nemzeti Ovi-sport Program” felhívására az önkormányzat is pályázatot nyújtott
be, és nyert. Célja műanyag borítású, elkerített sportpálya megépítése, és rendszeres
használatával a gyermekek mindennapos
mozgáslehetőségeinek bővítése. Ezúton is
köszönet a Zalakaros Város Önkormányzatának a 4,5 millió Ft-os támogatásáért, a pálya
területének biztosításáért, amelyet a szomszédos játszótér egy részéből csatolt az
óvodához. Külön köszönet illeti a város szállodáit, kft-ket, vállalkozásokat, akik a TAO
felajánlásukkal járultak hozzá a pályázat sikeréhez.
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Gyökereinkhez vezet vissza
NÉPRAJZI ELŐADÁS ZALAKOMÁR ÉS TÉRSÉGE TÁJEGYSÉGÉRŐL
Zalakomár és környéke tájegység néprajza címmel tartott
előadást Novák Ferencné óvodapedagógus, néptánc és népi kultúra közvetítő a könyvtárban
februárban, iskolásoknak a Civil
Házban és Galambokon a Galamboki Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány tagjainak.
A témaválasztás indoka, ahogyan
az előadó fogalmazott, hogy e tájegységbe tartozik Zalakomár, Galambok, Zalakaros, Garabonc, Balatonmagyaród és Zalavár. A tájegység
néprajzát dr. Kerecsényi Edit, a
nagykanizsai Thury György Múzeum
muzeológusa kutatta az 1970-es
években. Az ő elmélete szerint az
1900-as évek elejére a Zalakomár
környéki falvak olyan sajátos anyagi
és szellemi kultúrát alakítottak ki és
őriztek meg, amely jellemzően elkülönítette őket a környékbeli falvaktól. A fejlődésben pedig a nagy
lendületet a Nagykanizsa-Budapest
vasútvonal megépítése hozta. Hiszen
a vasút nemcsak meggyorsította az
itt megtermelt anyagi javak értékesítését, hanem az ipar fejlődésével
a termékek is gyorsabban kerültek
a környékre. Ez nemcsak a gazdaságban, hanem az emberek szellemiségében is változást hozott: pé-

éldául
sokkal
divatosabban
öltözködtek, a gyermekek száma is
kevesebb volt a hagyományos paraszti családokénál. A környék falvainak hasonló földrajzi,( Kis- Balaton
lápos, mocsaras vidéke – a lecsapolás után nyert legelők és erdőterületek) történelmi sajátosságai, viszonyai (közös plébániák, egyházi
ünnepek,
uradalmi
munkaszervezés) is segítették a falvak összefogását.
Az előadásokon
szó esett a lakóházak
építéséről, helyiségeiről, berendezéséről.
A női és férfi viselet
jellegzetes darabjairól, a szőlőhegyi gazdálkodásról, a pajtáskertes gazdálkodásról.
A környéken virágzott a juh, szarvasmarha és disznótartás
–
ennek
következtében
a
pásztor és betyár
élet. Szó esett a környék nevezetes betyárjairól, akik nevét
ballada és népdalok
őrzik: Bene Vendel,
Savanyú Jóska, Juhász

András, Patkó Pista, Vince Pista,
Győri Jóska. A pásztorélethez szorosan kapcsolódó pásztorművészet utolsó környékbeli képviselője, a galamboki Pápai Sándor, a
„Népművészet Mestere” munkásságáról is szó esett. Az előadás
egyik szegmensét alkották a környékbeli népszokások: Luca, bet-

lehemezés, regölés, háromkirály-járás, pünkösdi királynéjárás.
Az előadás záró részében Varga
Attila tulajdonában levő Galambokon az 1930-as években
Wolly
István zeneszerző és tanár, Varga
János galamboki tanító és Schuszter Lajos esperes plébános által
gyűjtött néprajzi anyag rövid ismertetése hangzott el. Ez a gyűjtemény
galamboki népdalokat, táncok és
népszokások rövid leírását, dalok
kézzel írott kottáját tartalmazza.
Az 1938-ban már az Ethnográfia
néprajzi folyóirat által hitelesített
galamboki gyöngyösbokrétás csoportról, szerepléseikről, tagjairól is
szó esik. A galambokiak joggal lehetnek büszkék egy népi karácsonyi énekükre, a „Szaporán keljetek
fel bojtárok” címűre, mely Kodály
Zoltán az „Angyalok és pásztorok”
nagyszabású kórusművének alapját
szolgálta.
Ennek történetét szintén e gyűjtemény tartalmazza.
Az előadások mellett Pápai Sándor munkáiból, viseleti darabokból
is láthattak kiállítást az érdeklődők.
Az előadó, Novák Ferencné célja
ezekkel az előadásokkal, hogy hozzájáruljon a legfiatalabbaktól az
idősebb korosztályokig a múltunk,
gyökereink megismerésére.

Sorban állás helyett: online ügyintézés

Személyes megjelenés nélkül
egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése.
A gazdálkodó szervezeteknek és
az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus
út, a magánszemélyek pedig
szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel. Az online ügyintézés
mellett ugyancsak kényelmes és
gyors megoldást jelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
telefonos ügyfélszolgálata is.

A NAV-nál már jó ideje, csaknem
minden ügy online is intézhető,
amihez a magánszemélyeknek
mindössze KAÜ-azonosításra van
szükségük (ügyfélkapus regisztráció,
e-személyi igazolvány, telefonos
azonosítás). Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás amellett,

hogy napjaink alapvető elvárása,
jelentősen gyorsítja is a kommunikációt az ügyfél és a hivatalok
között. Nem kell sorban állni a
postán sem egy irat átvételénél,
sem a válasz feladásánál.
Az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett tehát érdemes igénybe
venni a NAV online szolgáltatásait.
A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat,
nyomon követhetik befizetéseiket,
eleget tehetnek többféle adatbejelentési kötelezettségnek, de a
bevallásukkal kapcsolatos problémákról is ezen a csatornán keresztül értesülnek. A magánszemélyek
elfogadhatják az adóbevallási tervezetüket, online keresetkimutatást
vagy akár elveszett adókártya
pótlását is igényelhetik. Elektronikusan adó- jövedelem- és illetőségigazolás is kérhető.

Számos adóügy intézhető egyszerűen, egy telefonhívással is.
Konkrét ügyek intézéséhez mindössze ügyfélazonosító-szám (PIN-kód)
vagy részleges kódú telefonos
azonosítás szükséges. Ügyfélazonosító-szám legegyszerűbben ügyfélkapun igényelhető a NAV-tól a
TEL nyomtatványon. Telefonon
többek között javítható a hibás
bevallás, kérhető adó-, jövedelemés illetőség, adónemek közötti
átvezetés, tájékoztatás az adószámla-egyenlegről, bejelenthető a levelezési cím vagy egészségügyi
szolgáltatási járulék fizetés.
Az Online Nyomtatványkitöltő
Alkalmazással a magánszemélyek
akár elveszett adókártyájuk pótlását is igényelhetik.
A NAV Ügyfél-tájékoztató és
Ügyintéző Rendszer ingyenesen
hívható telefonszáma a 06-80/20-

21-22, amely hétfőtől csütörtökig
8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken
8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig
hívható.
Általános tájékoztatás előzetes
regisztráció nélkül is kérhető a NAV
Infóvonalán, a szintén ingyenesen
hívható 1819-es telefonszámon.
Részletes tájékoztatás a NAV
honlapján (www.nav.gov.hu) olvasható az e-ügyintézésről a 32., a
telefonos ügyintéző rendszerről a
33. számú információs füzetben.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
További információ:
Joó Hilda
sajtó főreferens
Tel.: 92/505-795, 30/510-1163
E-mail:
zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu

11

2020. március 26.

Lemondták az olaszok is
NEM RAJTOL EL MÁJUSBAN A GIRO
A koronavírus-járvány miatt az már korábban biztossá vált, hogy nem rendezik meg
Magyarországon a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny idei első három szakaszát. De mostanra az is kiderült, hogy az
olasz kör biztosan nem rajtol el május 9-én.
A budapesti nagy rajtot érintő hírt Révész
Máriusz, a kerékpározás és aktív kikapcsolódás
fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos jelentette be a közösségi oldalán.
„Az elmúlt három hétben több egyeztetés
történt a magyar és olasz szervezők között, a
hazai szervezőbizottság többször jelezte, hogy
a verseny nem veszélyeztetheti a magyar emberek biztonságát, egészségét, ezért egyre kisebb az esély a Giro magyarországi rajtjának
megrendezésére” – írta.
Hozzátette, Olaszországban napról napra súlyosabb méreteket ölt a járvány, és a megbetegedések, valamint az áldozatok száma is folyamatosan növekszik, ennek következtében az olasz
kormány az egész országra kiterjedő karantént
hirdetett. Eközben a vírus Magyarországot is elérte, és a járvány megfékezése érdekében a
magyar kormány kihirdette a veszélyhelyzetet,
amely tiltja a nagyobb látogatottságú sportrendezvények lebonyolítását, és a nemzetközi események szervezését is ellehetetleníti.

Révész elmondta, a Giro d’Italia magyarországi rajtjának szervezőbizottsága videókonferencia keretében jelezte az olasz partnernek,
hogy az eredetileg tervezett időpontban a
verseny rajtja Magyarországon nem rendezhető meg. Mauro Vegnivel, az olasz jogtulajdonos RCS Sport versenyigazgatójával a felek
megállapították, mindkét fél célja a szerződés
módosítása, annak érdekében, hogy egy ké-

sőbbi időpontban Magyarországról induljon a
Giro d’Italia. A szervezők tavaly április 15-én
jelentették be, hogy 2020-ban Budapestről
rajtol a világ egyik legjelentősebb körversenye.
Magyarországot korábban még egyik nagy
háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta
íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a
viadal Olaszországon kívül, legutóbb 2018-ban,
amikor Izraelben volt a Grande Partenza.

Járvány idején is mozogjunk!
A SZABADTÉRI EDZÉSEKÉ A FŐSZEREP
Koronavírus-járvány alatt – bár
elsőre talán furcsának tűnhet –
fontos gondolni a testmozgásra. A
fitt, egészséges szervezet ugyanis
sokkal jobb eséllyel veszi fel a harcot bármilyen kórokozóval szemben, így – amennyiben teljesen
egészségesnek érezzük magunkat
– a következő napokban és hetekben érdemes minél több testmozgást beiktatni az életünkbe.
Természetesen, ha csak egy kicsit
is betegnek érezzük magunkat, köhögünk vagy más bajunk van, maradjunk otthon és pihenjünk!
Amennyiben azonban egészségesek
vagyunk, a túrázás, terepfutás, kocogás remek választás, a mozgás minden fajtája erősíti az immunrendszert. Edzőterembe is mehetünk,
bár környékünkön óvintézkedés,
megelőzés megfontolásából a termek átmenetileg bezárták kapuikat.

Fontos azonban a mozgás során is,
amennyiben többen indulunk a szabadban útnak, hogy tartsunk egymástól megfelelő távolságot!
A kinti mozgás a friss levegő
mellett már csak azért is szerencsés
megoldás, mert így sokkal nagyobb
távolságot tarthatunk embertársainktól. Minél messzebb vagyunk
egymástól, annál nagyobb biztonságban vagyunk. Igyekezzünk olyan
túraútvonalat választani, ahol kellően széles az ösvény, és az ajánlott
másfél-két méteres távolságot meg
tudjuk tartani. Mivel kezet túrázás
alatt nem igazán tudunk mosni, jó,
ha van nálunk fertőtlenítőszer, amit
evés előtt mindenképp alkalmazzunk. Futhatunk, bringázhatunk is
többen (bár a tömeg itt is erősen
ellenjavallt), ám most hagyjuk el a
sportok végén megszokott ölelést,
pacsizást, mert ezzel sokat árthatunk magunknak és társainknak.
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HIRDETMÉNY
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározta az óvodai beiratkozás időpontjait. AZONBAN AZ ÚJ KORONAVÍRUS KAPCSÁN KIALAKULT
HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL, A JÁRVÁNY MEGELŐZÉSE, A JÁRVÁNY TOVÁBBTERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN A BEIRATKOZÁS AZ ALÁBBI SPECIÁLIS SZABÁLYOK SZERINT TÖRTÉNIK:
A beíratáshoz szükséges bölcsődei és óvodai nyomtatványok (igényfelmérő lap – bölcsőde, jelentkezési lap – óvoda), letölthetők az
önkormányzat és az intézmény honlapjáról, valamint személyesen elvihető az óvoda bejáratánál kihelyezett dobozból.
A jelentkezési illetve igényfelmérő lapot és a szükséges okiratok másolatát elektronikus úton (ovoda@zalakaros.hu) illetve az óvoda
bejárata mellett kihelyezett gyűjtőbe szíveskedjenek eljuttatni 2020. április 23. 17 óráig.
Akinek nincs lehetősége nyomtatásra illetve szkennelésre az a 06-30/693-2639-es telefonszámon előre egyeztetett időpontban személyesen is behozhatja.

AZ ÓVODÁBA BE KELL ÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2020. AUGUSZTUS 31-IG BETÖLTIK
legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2020. április 23.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31. után töltik
be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A Zalakarosi Óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátó intézmény.
A Zalakaros Város Önkormányzata által fenntartott óvodába történő elhelyezésre:
– Zalakaros város,
– Zalamerenye község,
– Balatonmagyaród község közigazgatási területén állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (életvitelszerűen ott élő *)
szülők gyermekeinek van lehetősége.
A jelentkezéskor szükséges okiratok:
–a
 gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi
igazolvány),
– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2020. április 23.) követő huszonegyedik munkanap.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes
fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
Zalakaros Város Polgármestere

* életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy
azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó
által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét
akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a
védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
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