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Biztató cikluskezdés után válságkezelés
INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL
Egy év telt el az önkormányzati választások óta. De milyen
esztendő! Megpróbáltatások,
nehéz helyzetek és döntések
sora jellemezte és várhatóan
jellemzi a jövőben is a települések és azok vezetőinek életét.
Novák Ferenc polgármestert a
2019-es önkormányzati választás óta eltelt hónapokról kérdeztük.
– Ha a kezdeti hónapokról
beszélünk, minden bizonnyal a
reményteli szóval illethetjük a
történéseket. Hogyan indult az
új ciklus a város gazdasági helyzetét, lehetőségeit, illetve az
önkormányzati munkát illetően?
– Valóban nagy reményekkel
és lehetőségekkel kezdtük az új
önkormányzati ciklust. Ha kulcsszavakat használhatok, a remények, jó anyagiak, összetartó
testület kifejezéseket emelném

ki a kezdeteket illetően. Összeállt az önkormányzat gazdasági
programja, elkezdődött a gyógyhelyi központ építése, a turisztikai mutatók rég látott magasságokba emelkedtek. Biztató
tárgyalások folytak üzlet, idősek
háza tárgyában.
Az összetartó testületi munka
is kiemelkedő volt, sőt, most is
az. Az egy irányba húzást jól
mutatja például, hogy a legutóbbi soros testületi ülés 40 napirendi pontjának több mint félszáz
határozatában (egy képvelő igazoltan hiányzott) nyújtott
egyöntetű szavazást 7 órás építő
jellegű vita után. Ezúton is türelmet kérek a képviselő-testület
felé is, melynek tagjai egymás
iránti tisztelettel, mindig a település érdekeinek figyelembevételével hozzák meg döntéseiket.
– És akkor jött a pandémia....
Meglátása szerint hogy vizsgáztak az intézmények és a város

lakói ebben a helyzetben?
– Az első hullámot
– kijelenthetem – sikeresen kivédtük.
Maszkokat gyártottunk és osztottunk
ki, fertőtlenítőszereket szereztünk be, a
lakosaink alapvetően
betartották a biztonsági előírásokat. Átgondoltuk a pénzügyi
megtakarítások lehetőségeit gazdasági
szervezeteinknél, intézményeinknél, hivatalunknál, és a szükséges lépéseket meg
is tettük. Mindezekről
folyamatosan tájékoztattuk városunk lakosságát is.
(Folytatás
az 5. oldalon.)

IMÁDSÁG ADVENT IDEJÉN
„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.
Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami
mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a csillagokkal
együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd világít. Igen, hogy
helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál,
amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke.
Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden civódás,
félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a
maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve
elpárolog.
Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy
álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak,
különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál. (…)
Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged. (…)”
Pilinszky János: Imádságért
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COVID-TÁJÉKOZTATÁS
2020 NOVEMBER
TISZTELT ZALAKAROSIAK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelete alapján további lépéseket tettünk 2020. november 11-től:
– A rendeletnek megfelelően a Közösségi Ház bezárta kapuit.
–
A kormányrendeletben foglaltak szerint az iskolák, óvodák,
bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat
– külön kormányrendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
– A polgármester elrendelte a Zalakaros Közös Önkormányzati
Hivatal, az önkormányzat dolgozóinak tesztelését érintettség
okán. (A tesztelés eredménye egy esetben volt pozitív, a másodszori tesztelés azonban már az érintettnél is negatív lett.)

–A
 Zalakarosi Fürdő nem fogad vendégeket, aktuális információkat a honlapjukon lehet találni. https://hellozalakaros.hu/
– A maszk viselése a 10.000 fő feletti lakosú települések meghatározott közterein kötelező, ettől függetlenül a maszk viselése városunkban is ajánlott.
– A kilátókat a tavaszi pandémiás időszakhoz hasonlóan 2020.
11. 12-től lezártuk.
– Az ebek (egészségügyi) sétáltatását tekintve ajánljuk, hogy azt
lehetőség szerint ne a kijárási korlátozás időszakában tegyék. Amennyiben ezen időszakon kívül teszik (este 8 óra és
reggel 5 óra között), megengedett a lakóhely, a tartózkodási
hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartóz-

kodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el. A rendőrség ellenőrizheti, így kérjük, amennyiben ilyen
célból elhagyják otthonukat, vigyék magukkal a személyi irataikat, és az eb oltási könyvét.
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Novák Ferenc
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A FOGORVOSI ELLÁTÁSRÓL
TISZTELT PÁCIENSEINK!
A szakma specifikus jellegéből adódóan a fogászati ellátás a
fertőzésveszély szempontjából a kritikus ellátási területek közé
tartozik (víz- és légpermet képződés, közvetlen kontaktus).
Az aeroszol képződés az egyébként is cseppfertőzésnek kitett fogorvosok és asszisztensek kockázatát a fertőzésre nagymértékben
megnöveli, megbetegedésük esetén fertőzések forrásai is lehetnek. Az
egymás után következő páciensek egymásnak is átadhatják a fertőzést.
Az egyre emelkedő koronavírus-fertőzések száma miatt a
következő változásokat vezetjük be a fogorvosi ellátásban:
– Csak a halaszthatatlan beavatkozásokat végezzük el. A fogkő leszedést, az esztétikai okokból történő töméseket, beavatkozásokat elhalasztjuk.
– Az akutan letört, fájó fogakat ezek után is sürgősséggel látjuk
el, azonban CSAK TELEFONOS BEJELENTKEZÉST KÖVETŐEN.
– A halaszthatatlan kezelésekre érkezőket megkérjük: lehetőleg
kísérő nélkül, vagy legfeljebb 1 kísérővel érkezzenek.
– A pácienseket óránként jegyezzük elő, így meghosszabbodik a
várakozási idő. ( Szellőztetés szükségessége a betegek között,
stb. )
Aki légúti panaszokkal rendelkezik (köhög, náthás), lázas, vagy
otthonában beteget ápol, fenti okokból NEM ÁLL MÓDUNKBAN
ELLÁTNI, MONDJÁK LE IDŐPONTJUKAT!
Továbbra is a 0670-298-89-90-es telefonszámon érdeklődjenek!
Kérem szíves megértésüket és együttműködésüket!
Köszönettel,
Dr. Puskár Kitti
fogorvos

HÁZIORVOSI RENDELÉS
Ezúton is megosztjuk Önökkel Dr. Angi Mónika háziorvos kérését,
mely szerint a háziorvosi rendelésre minden esetben szíveskedjenek időpontot kérni!
A rendelőben dolgozók komoly, felelősségteljes munkát végeznek, melyhez nyugodt körülményekre van szükség. A doktornő és
asszisztense szeretné munkáját maximális odafigyeléssel, szakmai
tudása legjavát nyújtva, az Önök érdekében, megelégedésükre elvégezni. Ehhez azonban szükséges az Önök együttműködése is,
mert jelenleg a folyamatos rendelőbe történő kopogtatással,
benyitogatással zavarják a munkát.
Rendelési időben továbbra is elérhetőek a 93/340-343-as és a
20/397-7942-es telefonszámon. Rendelési időn kívül, indokolt esetben – munkanapokon 8-16 óráig – a mobiltelefonszám hívható.
FONTOS! A RENDELÉS 9 ÓRÁTÓL KEZDŐDIK! Amennyiben úgy
tapasztalják, hogy nem tudják felvenni a telefont a rendelőben, kérjük, kis idő elteltével hívják újra! Amint tudnak, válaszolni fognak.
Az influenza elleni védőoltások beadása – szintén előre
egyeztetett időpontban – folyamatosan történik. Nyomatékosan
kérjük, hogy csak tünetmentesen érkezzenek oltásra!
A heti vérvétel 2020. november 11-től az egyre súlyosbodó járványhelyzetre tekintettel határozatlan ideig szünetel.
Gyógyszerfelíratással kapcsolatban javasoljuk, hogy az ügyintézés
megrövidítése érdekében használják a bejárati ajtó melletti postaládát! Amennyiben bedobják a nevet, születési dátumot, és a felírandó gyógyszerek listáját tartalmazó lapot, akkor a következő rendelési napra elkészülnek a receptek. (Ha hosszú a lista, és nem csak
párat szeretnének felíratni, akkor lehet azt is írni, hogy a szokásosat
vagy az összeset kérik.)
A rendelő továbbra is csak indokolt esetben, előzetes telefonon
történő időpont egyeztetést követően kereshető fel!
Kérem szíves együttműködésüket és a fentiek tudomásulvételét!
Köszönettel,
Dr. Angi Mónika
háziorvos
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Fásítással folytatódik a gyógyhely projekt
VÁROSUNK A TÉRSÉG ZÖLD KÖZPONTJA LEHET
A végső szakaszába lépett városunk egyik legjelentősebb fejlesztésének megvalósulása. A kivitelezés során sem feledkezik
meg az önkormányzat arról,
hogy településünk hazánk egyik
legzöldebb, ennek köszönhetően, egyik legélhetőbb lakhelye is.
Ezt figyelembe véve az új látogatóközpont környezettudatos
vízkezelési rendszereinek megépítésével párhuzamosan jelentős zöldítési program is zajlik, amelynek
köszönhetően majdnem egy hektár területen alakítanak ki rendezett területet. A valamikori futballpálya helyén a füvesítés mellett

2.697 évelő fűféle, 1.154 előnevelt
cserje, 717 évelő cserje, 41 db előnevelt fa, 3 db tűlevelű örökzöld kerül
kiültetésre.
Az önkormányzat rendkívül
fontosnak ítéli, hogy a helybéliek
egészséges környezetben élhessenek, vendégeink pedig ilyen környezetben pihenhessenek, ezért a
gyógyhelyi projekt mellett további
pályázatot nyújtott be, amelyen
eredményesen szerepelt – tájékoztatott Novák Ferenc polgármester.
Az Agrárminisztérium által
meghirdetett
Településfásítási
Program keretében pályázati úton
az önkormányzat 30 darab ezüst
hársfát nyert és ennek köszönhető-

en a Karos-Park munkatársai megkezdték
a földlabdás facsemeték telepítését a területen.
Városunk a Kis-Balaton térségének és
magának a Balaton
környékének „zöld
központja”. A városmag, mint a település
tüdeje, friss és egészséges levegőt biztosít,
így Zalakaros levegőjének minősége a legjobbak és legtisztábbak közé tartozik az
országban.

TISZTELT LAKOSSÁG! KEDVES SZÜLŐK ÉS TANULÓK!
CIVIL HÁZ
Tájékoztatunk mindenkit, hogy a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényei, illetve a Civil Ház minden közösségi programja
(próbák, tornák, előadások, összejövetelek
stb.) a hatályos járványügyi korlátozások miatt
november 11-től 30 napig szünetelnek! A
Civil Ház irodájában a Közösségi Ház munkatársai az alábbi időpontokban és elérhetőségeken tudnak felvilágosítást nyújtani:
Hétfőtől péntekig 08.00–16.00 óráig:
Telefonszám: 06-30/98-33-944
E-mail-ben: kozossegihaz@zalakaros.hu
KÖNYVTÁR
A Városi Könyvtárban korlátoztuk felnőtt
olvasóink könyvtárhasználatát. Mivel az
épületbe felnőttek a dolgozókon kívül nem
léphetnek be, ezért újból az online kapcsolatfelvételt és az alábbi lehetőségeket javasoljuk:

• Online (konyvtar@zalakaros.hu) vagy telefonon: (30/631-1526; 30/451-6068) történő
kapcsolatfelvétel, kérés után házhoz szállítás
minden héten kedden 9.00–10.00 óráig.
• A bejárati ajtónál csengetés után a könyvtáros kimegy az ajtóig, felveszi a kérést és kiviszi a kért könyveket a bejáratig. (hétfőtől
péntekig)

engedélyezett, pl. futás, gyaloglás, ezekhez a
tevékenységekhez kérjük a város központjában lévő fitnesz parkot és az ott található
futópályát használni!
Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken
tudunk felvilágosítást adni hétfőtől péntekig
08.00–16.00 óráig:
Telefonszám: 06-30/98-33-944
E-mail-ben: kozossegihaz@zalakaros.hu

SPORTUDVAR
Továbbá a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár üzemeltetése alá tartozó sportudvar
a hatályos járványügyi korlátozások miatt
szintén szünetel! A megjelent hivatalos rendelet szerint az általános gyülekezés és a
csoportos sportolás, így a szabadidős fociés kosárlabda, sporttevékenység tilos. (Kivéve a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
dolgozói, tanulói iskolaidőben történő foglalkozások megtartására).
Azonban az egyéni szabadidős sportolás

Az aktuális zalakarosi helyzetről folyamatosan frissülő információkat a zalakaros.hu oldalon, valamint a Zalakaros Város Önkormányzatának Hivatalos Oldala néven megtalálható
facebook-oldalon találhatnak.
Megértésüket köszönjük. Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:
Sinkovics Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvár
igazgató
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Diákok a digitális munkarendről
SZEMELVÉNY A MÓRA FIRKA LEGFRISSEBB SZÁMÁBÓL
Friss számmal jelentkezett a Móra-iskola lapja, a Móra Firka. Az ifjú
újságírók a tavaszi digitális munkarendre történt átállás, majd a nyári
szünet miatt kényszerpihenőre vonultak, ám a szeptemberi tanévkezdést követően újult erővel folytatták az iskolaújság szerkesztését
Bakonyi Rita tanárnő iránymutatásával.
A diák-újságírók egy érdekes
kérdőívet is összeállítottak, annak
eredményét a Móra Firkában nyilvánosságra hozva. A téma a diákok
digitális oktatással kapcsolatos véleménye volt. Mivel az eredmény valóban érdekes és tanulságos is, ez
úton lapunkban is közöljük.
„Kíváncsiak voltunk, mi a véleményetek a márciusban bevezetett
digitális munkarendről. Célzottan a
páros osztályok tanulóival (kivéve a
tavalyi elsősöket, akiknek még nehezen menne a válaszadás): a 4. 6.
8. osztályosokkal két kérdőívet töltettünk ki. Az egyik kérdőívben hét
nyitott, illetve zárt kérdésre kellett
válaszolni, a másikban hat kérdésre
1-5-ös skálát használva lehetett véleményt kifejezni. Beke Benjámin
András 8. osztályos tanuló által
összeállított felmérés érdekes eredményt hozott, amit megosztunk
veletek is. A kérdőívek feldolgozását és kiértékelését a 8. osztály tanulói és osztályfőnökük végezte el.
Az 1. kérdőív legérdekesebb

eredményei: A diákokat a digitális
munkarend előnyeiről és hátrányairól is kérdeztük. Az alsósok a digitális oktatás előnyeinek tartották a
következőket: nem kellett korán
kelni, szülővel, testvérrel készítettem el a feladatokat, többet tudtam telefonozni, többet aludhattam, nem kellett iskolában lenni. A
felsősök az előnyökhöz ezeket sorolták fel: jobb jegyeim lettek, saját
időbeosztásom volt, bármikor ehettem, akkor keltem, amikor akartam,
puskázhattam, nem kellett szóban
felelni, sokat lehettem a családdal.
Az alsósok szerint hátrány volt: hiányoztak a barátaim, nehezebben
értettem meg a tananyagot, nem
egyszerre küldték a házit, anya nem
úgy magyarázta a leckét, ahogy a
tanárok, nem mozogtam annyit,
sokat kellett fogalmazni. A felsősök
hátránynak érezték: hiányzott a tanári magyarázat, nem mindig volt
jó a Kréta, sok volt a feladat, nehéz
volt egyedül tanulnom, nem találkoztam a barátaimmal, nem értet-

Városunk általános iskolájában folyamatos a
munka, ám a járványügyi helyzet miatt tovább
szigorodó szabályok az iskolai mindennapokban is tükröződnek. Nem csupán a gyerekeket,
tanárokat érintő egészségügyi védelmi szabályokról beszélhetünk ennek kapcsán. Nehezedik a kapcsolattartás a szülők és pedagógusok
előtt, és nem könnyű a dolga a nyolcadik osztályosoknak és szüleiknek a pályaválasztás időszakát sem megélni most, amikor a szokásos
nyílt napok, pályaorientációs napok elmaradnak, vagy az online térbe költöznek.
Grófné Csatos Andrea iskolaigazgató elmondta: az oktatás ugyan hagyományos rendben folyik, de a szülőkkel való kapcsolattartás
formája egyre inkább a digitális térbe kerül.
– A KRÉTA rendszer külön gondviselői
felületet biztosít, hogy a szülők gyermekeik pedagógusaival üzenetet válthassanak,
de lehetőség van arra is, hogy ezen keresztül küldjenek például igazolást is. Sajnos a
szülők még kevesen élnek ezzel a lehetőséggel – jelezte az igazgatónő. - Az iskola
honlapján (mora-iskola.hu) és a KRÉTA felületén is megtekinthető a pedagógusok
egyéni fogadóórájának időpontja, melyekre bejelentkezni a KRÉTA rendszeren, vagy
az iskola elérhetőségein lehet. Ha az időpont nem felel meg a szülők számára, egyé-

tem meg mindent, rövid határidőket kaptunk. A szabadidőre
vonatkozó kérdésből kiderült, hogy
a digitális munkarend alatt a gyerekeknek csak 3%-a érezte úgy, hogy
kevesebb, 97%-a pedig úgy, hogy
több szabadideje volt.
A 2. kérdőív legérdekesebb
eredményei: A digitális oktatás újbóli bevezetésének a tanulók 58%a kimondottan örülne (4-es, 5-ös
értéket adtak), csak 12% (1-es, 2-es
érték) nem szeretné egyáltalán. A
felsős osztályokban sokkal nagyobb
arányban szeretnék: 67%, az alsósok csak 39%. A digitális oktatás

alatt a tanulók 19%-a kapott
egyest, míg a rendes munkarend
szerint ennek a duplája: 38%. A
félévi bizonyítványhoz képest a tanulók 9%-a rontott, 62%-a megtartotta, míg 30%-a javított az eredményén, talán ezért a tanulók nagy
része (74%) meg volt elégedve a
karantén alatti teljesítményével,
csupán 17% volt az, aki nem.
Összességében elmondható,
hogy a tanulók szerint voltak
előnyei, hátrányai is a digitális oktatásnak, de a többségüknek nem
okozott gondot, könnyen alkalmazkodtak a rendkívüli helyzethez.”

MUNKA A MÓRA-ISKOLÁBAN A JÁRVÁNY IDEJÉN
ni egyeztetésre is lehetőség van a szaktanárokkal.
Grófné Csatos Andrea úgy látja: különösen
nehéz a helyzet a 8. osztályosok pályaválasztásával kapcsolatban.
– Elmaradtak a középiskolai nyílt napok, a
pályaválasztási kiállítások, az üzemlátogatások. Helyette az iskolák online lehetőséget
biztosítanak és digitális formában küldik szórólapjaikat, ismertetőiket. Ezeket az osztályfőnök órán bemutatja a gyerekeknek, a szülők
pedig az iskola honlapján a hasznos informáci-

A szülők a KRÉTA rendszeren keresztül tudnak aktív kapcsolatot tartani az iskolával.

ók menüpontnál a pályaválasztás címszó alatt
nézhetik meg. A középfokú beiskolázás rendjéről, az általános szabályokról, fontos időpontokról a szülők írásban kaptak tájékoztatást az
őszi szünet előtt, ami szintén megtekinthető a
honlapon. Az Oktatási Hivatal honlapján is
(oktatas.hu) tájékozódhatnak a szülők. A tanulók közvetlenül kaptak tájékoztató anyagokat,
illetve tájékoztatást a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara zalaegerszegi és nagykanizsai munkatársaitól. A Zala Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Nagykanizsai Tagintézményének
képviselője megtartotta a tavasszal elmaradt
pályaorientációs foglalkozást, a gyerekek kitöltötték az érdeklődési kérdőívet, melyek
kiértékelését a szülők postai úton kapják meg
a szakszolgálattól – tudtuk meg tőle.
Az intézményvezető arra biztat továbbra is
minden szülőt: folyamatosan kísérje figyelemmel az iskola honlapját, valamint rendszeresen
kövesse a KRÉTA-felületen gyermeke előrehaladását, az aktuális tájékoztatókat, és ami nagyon fontos: továbbra is éljenek a kapcsolattartás lehetőségével, hiszen ezzel tudják
leginkább követni, támogatni gyermekeik
munkáját.
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Biztató cikluskezdés után válságkezelés
INTERJÚ NOVÁK FERENC POLGÁRMESTERREL
(Folytatás az 1. oldalról)
– Nincs olyan önkormányzat,
melyet ne érintett volna anyagi
szempontból súlyosan ez a helyzet, és látjuk, hogy sajnos nincs
még vége. Számokban a járvány
mit jelentett idáig a városnak?
– A költségvetésben idén közel
330 millió forintos hiányt okoz a
Covid-helyzet, és további 70–100
millió hiány jelentkezik jövőre.
2021-ben már nem jár kormányzati részről az idegenforgalmi adó
(ifa) utáni egy forintos támogatás
sem, ami 257 millió forinttal csökkenti a költségvetést.
A veszélyhelyzet az idegenforgalmi adót és az iparűzési adót
érinti legsúlyosabban. Az ifa esetén 265 millió volt az eredeti terv,
ez csökkent 180 millióra. A befolyt adó itt 71 millió, plusz 103,6
millió forint állami támogatás a
bevallott adó után.
Iparűzési adó tekintetében a
220 millió eredeti tervet 170 millióra csökkentettük, a befolyt adó
október 31-ig 190,5 millió forint.
Ennél az adónemnél a pandémia
igazi hatása 2021-ben mutatkozik
meg, mivel akkor kell beadni a
vállalkozásoknak a 2020. évi bevallásokat. Itt közel 70 forintos
adóhiányt prognosztizálunk.
A gépjárműadó önkormányzatokat megillető 40%-át ugyancsak
elvonták, ez 10 millió forintos kiesést jelent Zalakarosnak.
Április 26. után nem kaptuk
meg az idegenforgalmi adó után
járó egy forint támogatást, közel
157 millió forint összegben.
Az áfa bevallási időszak módosítása miatt a beruházásaink után
visszaigényelhető áfa összegét
csak jövőre tudjuk realizálni. És
szintén jövőre igényelhető az
utolsó negyedévre bevallott idegenforgalmi adó után járó támogatás. Bár e tekintetben az újabb
korlátozó intézkedések miatt
nem számíthatunk jelentős ös�szegre.
A költségvetés kiadási oldala a
bevétel kieséseknek megfelelően
módosult. Takarékossági intézkedéseket vezettünk be, csökkentettük a működési kiadásokat. Beruházásokat, fejlesztéseket ütemeztünk
át a következő évekre.
Soha nem fordult elő a fürdő
55 éves történetében bezárás,
idén ezt is meg kellett élnünk

sajnos a 15 szállodánkkal egye- hatnak mentális állapotunkra is.
temben tavasszal; most novem- Elmaradt a 24. városnapunk, az
berben pedig ugyanez megtör- idősek napja, most októberben
tént.
jöttek volna bajor barátaink, elA turizmusból élő települések maradnak adventi programjaink,
– így Zalakaros számára is – anya- csoportjaink találkozásai. Nincs
gilag ez tragédia.
mosoly az arcokon, ha volna is,
A járvány okozta helyzet ebben eltakarja a maszk, nincs puszi,
az évben mintegy
330 millió forintot
jelent, beruházások,
felújítások, karbantartások jelentős
részének elmaradását. Egyetlenegy
megkezdett, döntően pályázati forrásokból finanszírozott
projekt
fejeződik be, a
gyógyhelyi. Itt a
tervezett önrészünk előteremtéséhez kormányzati Veszélyhelyzet idején polgármesteri döntések szütámogatást kér- letnek, mivel nem lehet összehívni a képviselőtünk.
testületet.

A fürdő 55 éves történetében először kellett megélni zárásokat idén.
Mindezek mellett személyi,
szervezeti változások történtek a
fürdőn, a hivatalban, a turizmusban, a családsegítés területén.
– Nemcsak a tervezett bevételek elmaradása okoz nagy
problémát, hanem a közösségeink működésének megnehezülése, megszűnése, kapcsolataink
szűkülése is...
– Személy szerint is óriási
problémaként élem ezt meg, úgy
vélem, az Ön által említettek ki-

nincs kézfogás, nincs ölelés. Az
emberek, a kapcsolatrendszereik,
a közösségeik alkotják Zalakarost,
ezért a jövőben sokat kell tennünk, hogy a város élő szövetét
alkotó értékek visszaépüljenek.
– Mi a helyzet most a pályázatokkal? Milyen elvek, irányok
mentén ad be esetleg új pályázatokat az önkormányzat?
– A régiek még futnak, újabbak elsősorban hazai forrásokat
igényelnek; így pályáztunk a Mo-

dern Falvak (itt a település lélekszám a meghatározó) program által adott lehetőségre.
Ebből kaptunk fogorvosi székre 3 millió forintot, kerékpárút
építésre 31 milliót, és a tankerület
a tornaterem felújítására 41 millió
forintot. Itt eléggé behatároltak a
lehetőségeink.
Már folynak az előkészületek a
következő időszak uniós forrásainak a lehívására.
– Öröm az ürömben, hogy az
orvos-kérdés égető része, a háziorvosi megoldódott. Az ügyeleti
kérdés megoldása hol tart?
– Fogorvosunk után állandó
orvosunk is megkezdte munkáját,
óriási erőfeszítéseket teszünk az
orvosi ügyelet működtetéséért,
beleértve az anyagiakat is. Utóbbiak végesek, nemcsak településünknek, hanem az ügyeletben
résztvevő többi önkormányzatnak is. Jelezték felénk, hogy nem
tudnak több pénzt biztosítani az
ügyeleti ellátásra, így óriási teher
hárul Zalakarosra. Ami biztató,
hogy új egészségház építéséhez
nyertünk el támogatást, az előkészítő munkák megkezdődtek.
– Ön a város hivatalos facebook-oldalán folyamatosan tájékoztatja a lakosságot a járványügyi adatok alakulásáról. Miért
tartja ezt fontosnak?
– Ez egyfajta pillanatképet ad a
helyzetről, arról, hol tartunk most.
Megmutatja, mi áll az intézkedések hátterében, de azt is, hogy a
járvány bizony bennünket is érint,
nem egy távoli veszélyről van szó.
– Meglátása szerint milyen
2021-es évnek néz elé a város?
– Nehéznek… nagy kérdés, hogy
mikor szűnik meg a járványhelyzet.
Azt is látjuk, hogy bevételeink – a
jelenlegi intézkedések mellett – jelentősen csökkenni fognak.
Januárban elmarad az újévi fogadás és a Magyar Kultúra Napja,
ahol csoportjaink szoktak bemutatkozni, közösen ünnepelni.
Egyet biztosan állíthatok: továbbra is igyekszünk képviselő-társaimmal együtt a legjobb
tudásunk szerint dolgozni ezért a
városért, és nagyon nagy szükségünk van arra az összefogásra,
támogatásra, amelyet eddig megkaphattunk a város lakóitól. Ezt
ezúton is köszönjük, bízom benne, hogy együtt ebből a nehéz
helyzetből is ki tudunk lábalni.
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Megújulhat egy kerékpárút szakasz
A MAGYAR FALU PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL
Örömmel számolhatunk be
arról, hogy Zalakaros Város Önkormányzata a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett
Önkormányzati kerékpárút építése-2020 című pályázati kiírásra
benyújtott pályázata 31.849.678
forint támogatásban részesült.
A projekt tárgya Zalakaros település közigazgatási területén meglévő belterületi kerékpárút szakasz
felújítása (325 fm), annak rekonst-

rukciója. A szakasz a Délnyugat-magyarországi kerékpárút része (az országos törzshálózat
részeként), továbbá kapcsolatot
biztosít a családi házas beépítés és
a közösségi közlekedés megállóhelyei között, illetve lakóingatlanok,
intézmények, kereskedelmi egységek és a fürdő megközelítését is
szolgálja.
A projekt keretében a Magyar
Állam és Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,

1996-ban megépített 7522 jelű út
melletti kerékpárút (a Termál úton,
az Alma utcától délre) egy szakaszának felújítása történhet meg
teljes pályaszerkezet átépítéssel
nyugati oldalon, rézsűláb felől útpadka, folyóka építéssel keleti oldalon a közút és a kerékpárút közötti zöldsávval összesen 325
folyóméteren.
A beruházással egyrészt a teljes
tönkremenetelt megelőzendő, a
korábbi aszfaltozás helyreállítása, a

kerékpárút műszaki állapotának javítása történik, másrészt funkciójához méltó műszaki és keresztmetszeti állapot megteremtése a cél.
A projekt megvalósítás helyszíne Zalakaros, hrsz.: 288/7 tulajdonosa Zalakaros Város Önkormányzata, hrsz.: 288/14. tulajdonosa a
Magyar Állam.
A projekt megvalósításának
tervezett kezdete: 2021.02.01. A
projekt megvalósítás tervezett
fizikai befejezése: 2021.06.30.

A hősök emléke
előtt tisztelegtek
Halottak napján koszorúzással tisztelgett a világháborús hősök emlékműve előtt Novák Ferenc polgármester és Sinkovics Norbert, a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója.
A Szent Anna templom mellett, a Hősök terén álló alkotást 1992-ben
állíttatta fel az önkormányzat. A márványból készült mementó Béres János alkotása, a Zalakarosról háborúba vonult és elesett katonák nevét
emléktábla őrzi.

A ZALAKAROSI PLÉBÁNIA KÖZLEMÉNYE
Templomaink működése a jelen járványhelyzet idején

FELHÍVÁS
LEJÁRT SÍRHELYEK ÚJRAVÁLTÁSA ILLETVE ADATEGYEZTETÉS
Felhívjuk a tisztelt hozzátartozók figyelmét a lejárt sírhelyek
újraváltásának szükségességére, illetve a sírhely felett rendelkező személyek elérhetőségének fontosságára.
A temető működtetését a temetőkről és temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény, valamint Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2005/VI.10. számú rendelete szabályozza.
A sírhelyek lejárati ideje a megváltástól számított 25 év, kripták esetében 100 év.
Amennyiben a hozzátartozók elérhetősége nem ismert, a síremlékre könnyen eltávolítható, figyelemfelhívó matricát helyezünk ki,
melyben kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy keressék a Karos-Park Városgazdálkodási Kft-t az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Tel.: 93/340-924
(munkanapokon 8:00-14:00)
E-mail: karospark@zalakaros.hu
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Templomainkban a szokott módon tartjuk meg a szentmiséket,
ahol a rendelkezéseknek megfelelően, kérjük a híveket, hogy szabályosan viseljenek szájmaszkot és tartsák be a másfél méteres távolságot egymástól.
Tájékoztatjuk a híveket arról is, hogy aki bármilyen tünetet érez
magán, ne vegyen részt szentmisén. Aki mindezek mellett veszélyeztetve érzi magát a vírussal szemben, nem kötelezett a szentmisén
való templomi részvételre, alóla a betegekhez hasonlóan felmentést
kapnak.
Azok, akik otthon maradnak, ajánljuk a médián keresztüli szentmisébe való bekapcsolódást, de csak azon szentmiséket lehet így vasárnapi szentmise hallgatásnak minősíteni, amelyek élő adásban zajlanak. Ilyenkor ajánljuk a lelki áldozásban való részesedést is.
Kérünk mindenkit, legyen körültekintő, és vigyázzon magára és
embertársaira egyaránt!
Mindenkinek jó egészséget, a betegeknek pedig gyors felépülést
kívánunk!

KÜLÖNLEGES SZÜLETÉSNAP
2020. november 17-én töltötte be 100. életévét Palotai Ferencné, született Czimber Erzsébet, aki Izsákfán született, és Zalakaros lakosa már hosszú évek óta. Novák Ferenc polgármester úr a
jeles nap alkalmából – az ünnepelt hozzátartozója közreműködésével – egy szál virággal, és bonbonnal köszöntötte őt. Ezúton is
jó egészséget és sok-sok örömet kívánunk neki!
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Ismét kaput zárt a fürdő
A LÉTESÍTMÉNYBEN OKTATÓ MUNKA TOVÁBBRA IS FOLYIK
A fürdő a november eleji miniszterelnöki bejelentést követően – sok más fürdőhöz hasonlóan
– bezárta kapuit. A rendelkezések
értelmében ugyanis a fedett uszodákat és a fedett medencéket nem
lehet használni. A gyógyászati kezeléseket ugyanakkor továbbra is
folytathatnák a létesítményekben.
– Mért született meg a fentiek
ellenére mégis a zárás melletti
döntés?
– A gyógyászati részlegünk
alapvetően a fürdőszolgáltatásokra épül, a balneológiai terápia
része a fizikoterápia, masszázs és
egyéb, zömében reumatológiai
probléma gyógyítására szolgáló
kezelés, amely nálunk igénybe vehető. A zalakarosi terápia kihagyhatatlan eleme a gyógyvíz, ez a
fő motiváció, ami miatt minket
választanak a vendégek. Ez pedig
átmenetileg nem elérhető. A
partner hotelekkel egyeztetve,
valamint az optimális üzemeltetés
szempontjait megvizsgálva racionális döntést hoztunk, így amint a
kormányrendelet lehetővé teszi, a
medencékkel együtt nyit újra a
gyógyászatunk is.
– A zárás elvileg 30 napra szól.
A dolgozókkal mi történik ebben
az egy hónapban?
– Ahogy azt a korábbi interjúban is említettem, szeptembertől
már a járvány miatt lecsökkent

vendéglétszámhoz igazodva optimalizált munkaidőkerettel, minden határozatlan idejű munkaszerződéssel
rendelkező
kollégánknak megmaradt a munkahelye, és így van ez a 30 napos
lezárás alatt is. Bízunk abban,
hogy nem lesz szükség a korlátozások meghosszabbítására, és ez
így is tud maradni. Szeretném
hangsúlyozni, hogy optimistán tekintünk előre, és számunkra prioritás, hogy egy erős, állandó, tapasztalt csapattal induljunk újra a
járvány után, magunk mögött
hagyva ezt az időszakot, az eddiginél is nagyobb lendülettel. Ehhez pedig a legfontosabb a gépezet
motorja,
vagyis
a
munkatársaink.
– A fürdő gyakorlati oktatás

helyszíne is, több iskolával állnak
kapcsolatban szakmai oktatás
végezve. Ezek a képzések folytatódnak? Milyen feltételekkel? Kik
és hogyan foglalkoznak a tanulókkal, milyenek egyébként az
oktatási tapasztalatok?
– A szakképzésért felelős helyettes államtitkár nyilatkozata
alapján a képzések, szakmai gya-

rosi Fürdő gyakorlati oktatóinak
szakmai irányítása alatt. A megszokott körülményekhez képest
ezúttal azzal a különbséggel,
hogy nem vendégeken, hanem
egymáson gyakorolnak, valamint
a rendeletnek megfelelően megerősített higiéniai és egészségügyi
szabályok betartásával vesznek
részt a képzésben. Ez a következőt
jelenti a mindennapokban: az
épületbe való belépést lázmérés
előzi meg, fertőtlenítő kapu használatával léphetnek be a fürdő
területére, a nap folyamán folyamatos kézfertőtlenítéssel és állandó maszk használattal ügyelnek
egymásra és magukra a tanulók.
– Amennyiben a fürdők december 10. után újra üzemelhetnek, újranyitnak? Jelen helyzetben tudjuk, hogy erős gazdasági
megfontolások mentén lehet
csak haladni, tervezni.
– Természetesen, amint zöld
utat kapunk és a kormányrendelet lehetővé teszi, újranyitunk a

korlatok továbbra is folytathatók.
Mi több intézmény tanulóit is fogadjuk, a nagykanizsai, valamint a
keszthelyi szakképző iskolából
gyógymasszőr és fizikoterápiás
asszisztens tanulók érkeznek hozzánk. A Balatonboglári Kézilabda
Akadémia növendékei regeneáráló balneoterápiás masszőr képzés
keretén belül folytatják nálunk
szakmai gyakorlatukat, a Zalaka-

korábban alkalmazott optimalizált nyitvatartással és üzemeltetéssel. Ahogy említettem, készülünk egy erős tavaszi-nyári
újrakezdésre. Ami a gazdasági
tervezést illeti, kollégáink nagy
erőkkel dolgoznak az üzleti terveken, azonban óvatosak vagyunk, mindenre A és B tervvel is
készülünk, de alapvetően optimistán tekintünk 2021-re.

ÚJ SZOLGÁLATVEZETŐ
A Szociális Alapellátó Szolgálat (8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.) intézményvezetője 2020. 10. 01.-től Csönge Jusztina, elérhetősége: +3630/461-68-44, zalakaros.hazi@gmail.com. A Szolgálat házi segítségnyújtás szolgáltatást biztosít! A járvány-helyzetre tekintettel az
Intézményvezető kérése, hogy szükség esetén telefonon, vagy
elektronikus úton kerüljön sor egyeztetésre. Személyes találkozóra
előre egyeztetett időpontban van lehetőség a megadott higiénés
szabályok betartása mellett!

A CSALÁDSEGÍTŐ ELÉRHETŐSÉGEI
A Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8749 Zalakaros,
Zrínyi u. 2.) családsegítője: Szabó Valéria, elérhetősége: +36-30/50640, vagy csaladsegito.zalakaros@gmail.com. A járvány-helyzetre tekintettel a Családsegítő kérése, hogy szükség esetén telefonon, vagy
elektronikus úton kerüljön sor egyeztetésre. Személyes találkozóra
előre egyeztetett időpontban kerülhet sor a megadott higiénés szabályok betartása mellett!
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Újra házhoz szállítják a könyveket
A VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR LEHETŐSÉGEI KORLÁTOZÁSOK IDEJÉN
Este 8 óra után december 11-ig biztosan nem mehetünk ki az utcára, csak nyomós indokkal távozhatunk otthonunkból. A hosszú téli
estéken így még inkább lehetnek barátaink a könyvek, melyeket –
igaz, kissé megváltozott lehetőségekkel – a városi könyvtárból is
kölcsönözhetünk. Tavasszal már kényszerűségből, de láthattuk, hogyan tudott, tud működni a könyvtár a korlátozások idején.
– Március 16-ától településünk
könyvtára is bezárt, a könyvtár
munkatársai azonban továbbra is
dolgoztak, s próbáltak a könyvtárhasználók és az otthonukba
kényszerből ragadt emberek részére online szolgáltatásokat
nyújtani. A honlapunkon egy új
menüt rögzítettünk „Online
könyvtári szolgáltatások„ címmel.
Ebbe könyvtári hirdetéseket, tájékoztatásokat, könyvajánlókat tettünk fel és gyűjtöttünk össze.
Online kézműves foglalkozásokat,
azok videóit, munkameneteket,
sablonokat tettünk közzé. Feladatlapokat, rejtvényeket állítottunk össze, melyeket online lehetett beküldeni. Online felolvasások
linkjeire kattintva érhettek el videókat, mesék előadásait, diafilmeket honlapunkon keresztül. Kü-

lön Covid 19 tájékoztató felületet
is létrehoztunk a legfrissebb információk elérésére. Például olyan
mesekönyvet is közzétettünk itt
online eléréssel, mely segítséget
adhatott a szülőknek, hogy gyermekeik számára könnyebb legyen
a vírushelyzet elmagyarázása –
mondta el lapunknak Horváthné
Nagy Elvira könyvtárvezető.
– A Digitális Jólét Pontunkat
nem zártuk le teljesen. Azok számára adtunk lehetőséget, akár
személyesen is, akik interneten,
okos telefonon vagy számítógépen szorultak segítségre. Többször fordult elő, hogy tanulók
szüleinek segítettünk a számítógépre olyan programot, fájlt telepíteni vagy azok elérését megmutatni, mely gyermekeik digitális
tanulásához szükséges volt.

A felnőttek részére biztosítottuk a könyvek házhoz szállítását
is. Telefonon vagy e-mailben adhatták le igényüket, házhoz szállítottuk és maszkban és kesztyűben
átadtuk a kívánt könyveket. A
visszaadott dokumentumokat elkülönítve két hétig „pihentettük”, s csak ez után tettük vissza
az állományba. A könyvek kiválasztásánál nagy segítség az is,
hogy a könyvtárunk honlapján
(intezmenyek.zalakaros.hu) található online katalógusban (OPAC)
szerzőre, címre keresve is látható,
hogy mely könyvek találhatók
meg könyvtárunkban. A könyvtárosok ez mellett kihasználták a
lehetőséget az állomány áttekintésére , ellenőrzésére is, és az állományban elhasználódott, megrongálódott könyvek és a négy
évnél idősebb tartós tankönyvek
között nagymértékű selejtezést,
állománytörlést végeztek.
A könyvtárvezető elmondta: a
szabályok enyhülésével június 20ától egy héten keresztül Erzsébet
tábort, olvasótábort tartottak az

Szőlőhegyi
Piknik

Komoly érdeklődés mellett, jó hangulatban, a biztonsági előírások szem előtt tartásával, még
épen az újabb zárások előtt rendezte meg a turisztikai egyesület a Szőlőhegyi Pikniket, immár második alkalommal. A regisztrációhoz kötött színes programok négy helyszínen várták az érkezőket.
A zalakarosi Kuruk Hill pince libabüfével, újborral, tábortűzzel és élőzenével vonzotta a vendégeket. A zalamerenyei Pálos malomban gyerekprogram, malomtúra, kenyérsütés és libazsíros kenyérkóstolás szerepelt a programban, este pedig Berecz András ének-mesemondó szórakoztatta a
nagyérdeműt. Garaboncon a Kránicz Pincészetben is előkerült Márton pohara az újborral, a pincetúrán a legkisebbek pedig „must vagy soha” kaphattak ízelítőt az édes nedűből.
A Kányaváry Borbirtokon pedig, a zalaszabari szőlőhegy leggyönyörűbb pontján, a birtok teraszán exkluzív libavacsorával, borsuli workshoppal, élő akusztikus gitárzenével és lélegzetelállító
panorámával várták a vendégeket.

erre jelentkező 18 tanulónak. Ebben
a kötött programok között elsősorban az olvasás megszerettetése volt
az elsődleges cél. Volt könyvbemutató, felolvasások, könyvvédő borító készítés, körjátékok tanulása, kirándulás keszthelyi múzeumokba,
könyvtárhasználati társasjáték, kézműves foglalkozások, könyvjelző
készítés, bábkészítés és saját bábelőadások bemutatása is.
Augusztusban teljesen újranyitottak, a városi könyvtár rész volt
nyitva heti 15 órában. Szeptemberben sajnos ismét zárni kellett a felnőttek előtt, hiszen a könyvtár az
iskola épületében van, ahova az iskola és a könyvtár dolgozóin kívül
felnőttet nem engedett belépni az
iskola fenntartója.
– Így újra átálltunk a házhoz
szállításra a felnőtteknek, illetve
a bejárati ajtó elé kivisszük nekik
a könyveket. Az iskolába járó
gyermekekés az iskola dolgozói
azonban tudták és a mai napig
tudják használni a könyvtárunkat.
A könyvtárba mindenki csak
maszkban léphet be. Egy időben
10-nél többen nem tartózkodhatnak bent és maximum 20 perc a
bent tartózkodás ideje. Belépéskor és kilépéskor is kézfertőtlenítést kell végezni. Minden csoport
után fertőtlenítővel töröljük át
az asztalokat. Viszont így legalább a gyerekek folyamatosan
tudnak kölcsönözni. A foglalkozásainkat is igyekszünk megtartani
számukra, figyelve arra, hogy egyszerre csak egy osztályból levő
tanulók legyenek bent. Kiscsoportban szervezünk nekik az iskolai szabadidőben kézműves foglalkozásokat, programokat. Külsős
előadók meghívását, nagyobb
rendezvények megtartását most
mellőzzük. Tudtunk rajzpályázatot hirdetni a magyar népmese
napjára és több helyi programmal
kapcsolódtunk be az Országos
Könyvtári Napok rendezvényeibe
is.
Továbbra is kérem, hogy keressenek bennünket telefonos, online elérhetőségeinken, figyeljék
honlapunkat, online szolgáltatásainkat, otthonról is elérhető számítógépes
katalógusunkat
(OPAC), s mi igyekszünk ebben a
nem mindennapi helyzetben a
könyvtár-használóink információs
tájékoztatását és könyvekhez való
jutását biztosítani.
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Jelentős visszaesés a vendégforgalomban
NEM OKOZTAK MEGLEPETÉST A SZEPTEMBERI VENDÉGFORGALMI ADATOK
Országos szinten a szállodák bruttó árbevétele 67 százalékkal volt
kisebb, mint tavaly szeptemberben, Budapesten 90 százalék feletti a
visszaesés – derül ki az MSZÉSZ aktuális Trendriportjából.

Fotó: MSZÉSZ

bruttó árbevétele 2,31 milliárd Ft
volt, ami 90,9%-kal kevesebb a tavalyinál. Ebben a hónapban a működő fővárosi szállodák a tavalyi
84%-kal szemben csak 10,5% szobafoglaltságot, 24.370 Ft nettó átlagárat (b.index: 83,3%) és 2.548 Ft
nettó REVPAR-t (b.index: 10,3%)
értek el.
A Balatoni régióban szeptemberben 195 ezer (b.index: 57,1%)
vendégéjszakát regisztráltak, köz-

ma 72,3%-kal, Budapesten a belföldieké 54,8%-kal, a külföldieké
75,2%-kal maradt el a tavalyitól.
A szeptemberi 2,16 milliárd Ft
SZÉP-kártya-forgalom 21,9%-kal, az
I.–III. negyedéves 7%-kal volt magasabb a 2019 évinél.
Szeptember végéig a 10 legnagyobb beutazópiacunk mindegyikéről csökkent a szállodai vendégéjszakák száma: Németországból
67,9, Nagy Britanniából 71, Ausztriából 58,8, Csehországból 68,7, Olaszországból 67,4, Szlovákiából 53,4,
Romániából 63,6, Oroszországból
74, Franciaországból 67,1, Lengyelországból 73,6 százalékkal.
A magyarországi szállodákban január és szeptember között regisztrált
külföldi vendégéjszakák
85,8%-a Európából, 9,7%a Ázsiából, 3,7%-a Amerikából, 0,8%-a Ausztráliából és Afrikából érkezett.
Az európai országokból 68,9%-kal, az Európai
Unióból 67,9%-kal, Amerikából 88,1%-kal, Ázsiából 79,9%-kal csökkent a
szállodai vendégéjszakák
száma.
Január–szeptember
között a szállodai vendégéjszakák száma minden
turisztikai régiónkban
csökkent.
Az STR adatai szerint a
közép-kelet-európai régióban a vizsgált országok
között szeptemberben a
magyarországi szállodák
REVPAR mutatója nettó
8,7 € (b.index: 9,8%) volt.
Ugyanez Ausztriában 27,9
€ (b.index: 30,5%), Csehországban 12,9 € (b.index:
16,7%), Lengyelországban
21,3 € (b.index: 35,6%) és
Szlovákiában 19,9 € (b.index: 35,4%) volt.
Ugyancsak az STR adatai szerint szeptemberben a budapesti szállodák
REVPAR mutatója nettó
7,7 € (b.index: 8,3%) volt.
Ugyanez Varsóban 19,6 €
(b.index: 28,9%), Bécsben
19,1 € (b.index: 20%), Prágában 9,4 € (b.index:
10,6%), Pozsonyban 15,3 €
(b.index: 26,5%) volt.
Forrás: turizmus.com

Az átlagos szobafoglaltság 25,8 százalék volt szeptemberben

Fotó: MSZÉSZ

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására tett hazai intézkedések az év kilencedik
hónapjában tovább csökkentették
a szállodák iránti keresletet. Ebben
a hónapban a vendégéjszakák száma országos szinten 63%-kal, Budapesten 92,5%-kal, a Balatoni régióban 42,9%-kal, a fővároson
kívüli szállodákban 41,2%-kal maradt el a múlt évitől.
Határaink átmeneti lezárásának,
az EU-n belüli, s egyéb
utazási korlátozások következtében a külföldi
vendégéjszakák száma
országos szinten 92,7%kal, Budapesten 96,3%kal maradt el a tavalyitól
– áll a Magyar Szállodák
és Éttermek Szövetsége
elemzésében.
A kereslet drámai
csökkenése miatt országos szinten a szállodák
kilencedik havi 15,52 milliárd Ft összes bruttó árbevétele 67,2%-kal volt kisebb a 2019. évinél. A
szobafoglaltság a múlt
évi 65,8%-kal szemben
csak 25,8%, a nettó átlag
szobaár 18.015 Ft (b.index:
87,5%), a nettó REVPAR
5.143 Ft (b.index: 38%)
volt.
Meg kell jegyezni,
hogy a nettó átlag szobaár és REVPAR csökkenését
jelentősen mérsékelte,
hogy a szobakiadás áfakulcsa 2020. január 1-jével
a múlt évi 18%-ról 5%-ra
csökkent, illetve a HUF/
EUR árfolyam január-szeptember között a
bázis 323,1 Ft-tal szemben
348 Ft volt, azaz 7,7%-kal
gyengült.
Szeptember végéig a
hazai szállodák teljes
bruttó forgalma csupán
169,32 milliárd Ft, összes
szállásdíj-bevétele 94,3
milliárd Ft volt. Az előbbi
54,4%-kal, az utóbbi
57,2%-kal maradt el a bázistól.
Budapesten szeptemberben a szállodák teljes

tük 182 ezer (b.index: 100,3%) volt
a belföldi, 12 ezer (b.index: 7,8%) a
külföldi. Az üzemelő hotelek szobafoglaltsága 35,4% (szemben a
2019. szeptemberi 57,4%-kal), a
nettó átlag szobaár 17.482 Ft (b.index: 134%), a nettó REVPAR 6.190
Ft (b.index: 82,7%) volt. Meg kell
jegyezni azt is, hogy szeptemberben a hazai szállodákból csupán
803 üzemelt a múlt évi 1 019-vel
szemben.
A koronavírus-járvány következében szeptember végéig országos
szinten a belföldi vendégéjszakák
száma 31,9%-kal, a külföldiek szá-

Különösen a budapesti szállodák teljesítménye csökkent drámaian
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Pályázati sikerek a közösségi háznál
AZ ÉLET A ZÁRÁSOKKAL SEM ÁLLHAT MEG
Ismét visszavonulni kényszerült a városlakók számára szervezett
programok meghirdetésétől a közösségi ház, hiszen a veszélyhelyzet
újbóli bevezetése semmiféle szervezést nem tesz lehetővé. Ebből az
aspektusból már szinte nosztalgikusan emlékezhetünk vissza az első
negyedévre.
– Januárban a művészeti csoportjaink
közreműködésével
színvonalas műsorral ünnepeltük
meg a Magyar Kultúra Napját.
Nemzeti ünnepünket, az 1848-as
forradalom és szabadságharc ünnepét a nagyobb városokban a
kialakult pandémiás helyzet miatt már nem rendezték meg, városunkban szűkebb körben emlékeztünk az eseményre. Március
közepéig a művészeti csoportok
folyamatosan működtek, a Civil
Házban rendszeresen tartották
próbáikat. A Dalárda-Vegyeskar,
a Bottal-fogó Táncegyüttes, a
Zöld Ág Tánccsoport, a Rügyecske Tánccsoport, a Karos Fúvósegyüttes próbái mellett házunk
helyszíne volt az Ezüst Klub ös�szejöveteleinek, gerinctorna és
tabata edzéseknek, hangfürdőnek, civil gyűléseknek, ismeretterjesztő előadásoknak. Sajnos,
március 16-án a járványügyi korlátozások miatt a Civil Házat is
be kellett zárnunk. A csoportok
élete teljes mértékben leállt –
mondta el e felemás év kapcsán
Sinkovics Norbert, a közösségi
ház igazgatója.
– Hogyan reagált a helyzetre
a civil ház?
– A pandémiás időszak kezdetén a Zalakarosi Közösségi Ház
munkatársai néhány napot home
office-ban dolgoztak, a szabadságokat kiadtuk a munkatársaknak.
Az irodai munkákat azonban folyamatosan végeztük, a Civil Ház
Hegyalja utca felőli kerítését a

Közösségi Ház dolgozói felújították, illetve lefestették. Ez az adminisztrációs munkák mellett közel két hónapot vett igénybe. Itt
is szeretném megköszönni Hunyadi Mátyás, a Dalárda-Vegyeskar
tagjának önzetlen felajánlását,
hogy társadalmi munkában a 3
nagy kaput tolókapuvá alakította
át.
– Rengeteg rendezvény maradt el ebben az időszakban.
– Reménykedtünk, hogy nem
kell véglegesen törölnünk a naptárból ezeket, de a korlátozások
miatt elmaradt a civil nap, a gyereknap, a folklórest, a városnap.
Eleinte az is kérdéses volt, hogy a
kertmoziban a vetítéseket el tudjuk-e indítani. A nyári munkaidőnk nagy részét a kertmozival
kapcsolatos teendőkre fordítottuk.
– Milyen volt a kertmozi fogadtatása ebben a helyzetben?
– A kertmoziban idén július
elsején kezdtük a vetítést. Keddtől szombatig minden este vártuk
a szórakozni vágyókat. Munkánkat, ezzel együtt az érdeklődést
is nagymértékben befolyásolta,
hogy sokkal kevesebb premier
filmből tudtunk válogatni,
ugyanis a járvány a nemzetközi
filmiparra is kihatott. Számos
film premierjét elhalasztották,
ami jelentősen szűkítette a mozik, így a Zalakarosi Kertmozi kínálatát is. Főként 2019-es filmekből
tudtunk
szemezgetni.
2020-ban a kertmozi üzemelteté-

si feladatait teljes mértékben –
külsős munkavállaló nélkül – a
Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár munkatársai látták el. A
kialakult helyzet ellenére némi
nyereséget sikerült realizálnunk.
Július elsejétől a Civil Ház újra
kinyitott, az enyhítések hatására
a legtöbb művészeti csoport újra
indította próbáit. Augusztus 20-i
nemzeti ünnepünket a Rügyecske
Tánccsoport és a Dalárda-Vegyeskar közreműködésével, szép számú nézőközönséggel ünnepeltük
meg.
– Az elmúlt hónapokban több
pályázatot is adtak be. Melyek
voltak ezek és tudható-e már az
eredményük?
– Örömmel számolhatok be
arról, hogy a Hungarikum 2020-as
pályázatán 3.962.400 forintot
nyertünk. A pályázat témája a
négy évtizede megrendezésre kerülő Zalakarosi Sakkfesztivál. A
pályázaton belül könyvet adunk
ki, ismeretterjesztő előadásokat,
programokat fogunk tartani. A
Csoóri-pályázaton 1.000.000 forintot nyertünk, melyet a néptánc
csoportjaink működési költségeire tudunk majd felhasználni.
Ugyanitt a pályázatoknál megemlíthetem, hogy a Hungarikum
2019-es pályázat lebonyolítása is
megtörtént, amelyen belül elkészült a „TITKUNK A VIZÜNK” –
Zalakaros fürdőjének fél évszázada című könyv. A könyv
elkészítésében nagy szerepet vállalt a szerkesztő-író dr. Halász
Imre professor emeritus, történész, Novák Ferenc polgármester,
a nyomdai munkálatok során Seres Péter, a zalakarosi székhelyű
Zalai T-MA Kiadói Kft. ügyvezetője, jómagam pedig elsősorban a

koordinációs és egyéb feladatokban vállaltam szerepet. Sajnos a
korlátozások miatt a könyv 2020.
november 11-re tervezett hivatalos bemutatója elmaradt, de az
érintettekkel egyeztetve, a későbbiekben tartjuk meg a könyvbemutatót.
Szeptemberben egy konzorciumi pályázatnak köszönhetően
„Dombhátról dombhátra” címmel
a zalakarosi értékek megismerésének fontosságát hangsúlyozó rendezvényünkkel vártuk az érdeklődőket.
Mindezek mellett a Közösségi
Ház dolgozói látják el a sportudvar ellenőrzését is, a szükséges
kisebb karbantartásokat, javításokat is elvégzik. Intézményünk
dolgozója segít a szociálisan rászorultaknak az ebéd kiszállításában is.
2020. novemberében megtörtént a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár dolgozóinak munkaviszonyának átminősítése is, közalkalmazotti
munkaviszonyból
munka törvénykönyve szerinti
munkaviszonnyá alakult foglalkoztatásuk. Minden dolgozó elfogadta a felajánlott új munkaszerződést,
ugyanazzal
a
létszámmal dolgozunk, mint év
elején.
– Most, az újabb korlátozások
idején hogy tudják folytatni a
munkát?
– Mivel a művészeti csoportok
ismét felfüggesztették működésüket, a Civil Ház bezárta kapuit
és rendezvényeket sem tarthatunk, jelen pillanatban adminisztrációs feladatokat, pályázati elszámolásokat végzünk. Bízunk
benne, hogy a zárást mielőbb feloldhatjuk.

ZALAI ROZÉ
AZ ORSZÁGHÁZ BORAI KÖZÖTT
A Kányaváry Borbirtok Pirkadat nevű rozéja is bekerült az Országház borai közé, amelyek a nemzetközi diplomáciai életben képviselik
az ország borkultúráját.
Az „Országház Bora” elismerő címet immár 4. éve ítélik oda kilenc
kategóriában, tisztelegve a magyar bortermelés évszázados hagyományai előtt.
A zalai rozé egy éven át ott lesz az Országház borkínálatában,
amely nem csupán a borászat számára komoly elismerés, de ráirányítja a figyelmet a Kis-Balaton mesés turisztikai és gasztronómiai értékeire is. A fotón Szabadics Zoltán, a Kányaváry Borbirtok tulajdonosa.
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ZALAKAROS VÁROS KARÁCSONYFÁJA
KEDVES ZALAKAROSIAK!
December elején az elmúlt évekhez hasonlóan ismét
felállításra kerül Zalakaros Város karácsonyfája az Isteni Irgalmasság Templom előtt.
A járványügyi korlátozások miatt a templomban
tartandó adventi koncertjeink elmaradnak, a közös karácsonyfa díszítést sem tartjuk meg. Egészségünk megőrzése érdekében a közös díszítés
helyett örömmel vesszük, ha mindenki a saját
készítésű díszét maga helyezné el a város
karácsonyfáján, így járulva hozzá az ünnepi
hangulat megteremtéséhez.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:
Novák Ferenc
polgármester

A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS
MUNKASZERVEZETÉNEK KÉRDŐÍVE
Az elmúlt években a médiában is többször nagy nyilvánosságot
kapott, sokak által ismert probléma a Balaton régióban rendszeresen
jelentkező szezonális munkaerőhiány. Ennek a kedvezőtlen helyzetnek
a feloldására vonatkozóan folyamatban van egy javaslat kidolgozása,
amelynek alapkoncepciója, hogy a szezonális munkaerőhiány jelentősen enyhíthető a diákmunkával.
A pontos és reális tervezés érdekében szeretnénk megismerni az
érintett diákok, mint potenciális munkavállalók nyári munkával kapcsolatos elképzeléseit. Ehhez összeállítottunk egy internetes, online módon kitölthető kérdőívet.
A kérdőív elérhető a www.balatonregion.hu honlapon, az alábbi
elérhetőségen: https://balatonregion.hu/diakmunkakerdoiv
Kérem támogassák munkánkat azzal, hogy lehetőség szerint felhívják a figyelmet a kérdőívre, hogy minél több érdeklődő diák találkozhasson vele és kitölthesse azt. Természetesen a felmérés lezárultával
szívesen informáljuk majd önöket a kapott eredményekről is.
Segítségüket előre is köszönjük!
Üdvözlettel:
Dr. Molnár Gábor
Ügyvezető Igazgató, Balatoni Integrációs Kft.

ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY
Zalakaros Város Önkormányzata 2020. november 29. és 2021.
január 05. között várja azokat az adventi dekorációról (ajtódísz,
koszorú, párkány, korlátdíszek) és díszkivilágításról készült fotókat,
amelyek megmutatják, hogy milyen dekorációk szépítik a házakat,
épületeket. A legjobb pályázatok benyújtói utalványt kapnak.
Az idei évben a lakosság részére kerül kiírásra a verseny.
A verseny értékelésére a polgármester adhoc bizottságot hozott
létre. A versenyen 2020. november 29-től 3 db fotóval lehet részt
venni. A fotókat 2021. január 05-ig várja az önkormányzat: elektronikusan (email cím: referens@zalakaros.hu) vagy papír alapú levélben eljuttatva (cím: Zalakaros Város Önkormányzata 8749 Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.) A díjazottakat értesítjük.
Szépítsük lelkünket, környezetünket a szeretet ünnepére!
Üdvözlettel:
Novák Ferenc
polgármester

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN
A Szociális Munka napja alkalmából a rendkívüli helyzetben sem
maradt el a szociális terület munkatársainak köszöntése.
Novák Ferenc polgármester településvezetőként és a társulás elnökeként is kifejezte megbecsülését a Szociális Alapellátó Szolgálat valamennyi munkatársa, a családsegítőben, valamint az étkeztetésben
feladatot ellátó kollégák felé. Köszöntő levele kifejezte elismerését és
támogatásáról biztosította a szolgálat munkatársait, jelezve: hatalmas
szükség van munkájukra, melyet erkölcsi úton is szeretne megköszönni a város.
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