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XXVII. évfolyam 1. szám

FOLYTATÓDÓ
PANDÉMIA,
SÉRÜLÉKENY
ÖNKORMÁNYZATI
EGYENSÚLY
Picit hálátlan téma ma
évértékelésre kérni bárkit is,
hiszen az elmúlt esztendő
rengeteg nehézséggel, mindannyiunk életében sok-sok
negatív következménnyel
járt.
Nehezebb megélhetés, a
mindennapokat
keserítő
egészségügyi problémák, a folyamatos igazodás az aktuális
járványhelyzethez, az ebből fakadó előírásokhoz. Valljuk be,
nem könnyű megtalálni a szépet a 2021-es évben, és amikor
elemezzük a helyzetünket és
idei évi kilátásainkat, éppoly

sok a bizonytalanság, mint tavaly volt. Igaz ez a családok
életére, igaz az intézmények
életére, és ez jellemző a települések helyzetére is.
Novák Ferenc, Zalakaros
polgármestere vallja: mindig
látnunk kell a pozitív dolgokat,
ezekbe kell és érdemes kapaszkodnunk, emellett azonban
tárgyilagosan kell elemezni a
lehetőségeinket – így tett
most is, amikor az elmúlt év
értékelésére kértük.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Vízkereszt napján
MEGSZENTELTÉK A FÜRDŐ ÉPÜLETÉT
Vízkereszt a keresztény egyház egyik legősibb ünnepe. A
katolikus egyház január 6-án
ünnepli vízkeresztet, Jézus
Krisztus megjelenésének ünnepét. Vízkeresztkor ünnepeljük a
napkeleti bölcsek, vagy népiesen a háromkirályok érkezését.
A keresztény hagyományoknak megfelelően vízkereszt napján idén is sor került a Zalakarosi
Fürdő szentelésére, megáldására.
Dr. Háda László katolikus plébános és Bertók Dániel református lelkész közös imádságot követően szentelte meg az épületet
Novák Ferenc polgármester és
Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója jelenlétében. Az épület mellett a két kútcsoportot, illetve a Fürdő Hotelt is
megáldották.
A házszentelést követően a plébános úr az épület homlokzatára
felírta az évszámot, illetve a háromkirályok nevének kezdőbetűit is.

Januári hóesésben...
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A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT FELHÍVÁSA

ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY

• bútorfelajánlás esetén kérjük,
hogy szíveskedjenek figyelembe
venni, a szolgálatok nem tudnak
bútorokat tárolni és szállítani. Mi
csak közvetíteni tudunk, a családoknak pedig időbe telik, mire szállítást
tudnak szervezni. Tehát az sajnos
nem tud működni, hogy pl.: van két
ágyam, de most kellene elvinni...)
Akik rászorulnak, nincs autó, utánfutó, nekik a fuvart fizetni kell.
• kérjük, hogy az épület elé ne
helyezzenek zsákokat, adományokat. Előfordult az utóbbi időben,
hogy távollét miatt hosszú időn
keresztül a bejáratban voltak a
nagy, fekete zsákok. A szolgálatok
elérhetőségein legyenek kedvesek
az átadásról egyeztetni, hogy lehetőségünk legyen személyesen
megköszönni a felajánlást

Az önkormányzat a 2021.
november 28. és 2022. január
5. közötti időszakra írta ki az
adventi környezetszépítő versenyt, melynek keretében várta azokat az adventi dekorációról (ajtódísz, koszorú, párkány,
korlátdíszek) és díszkivilágításról készült fotókat, amelyek
megmutatták, hogy városunk
lakói miként szépítik a házakat, épületeket.
A pályázatra hat nevezés
érkezett, melyeket a négy tagból álló bizottság értékelt a
kiírásban szereplő szempontok szerint. A bizottság döntése szerint két pályázó: Fülöp
Attiláné és Borbély András
részesült díjazásban. Gratulálunk a nyerteseknek!

A Szociális Alapellátó Szolgálat (8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
+36-30/461-68-44) és a Zalakarosi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
+36-30/506-8440) közös kérése
az adományozókhoz:
• kérjük, hogy az adománynak
szánt ruhát, cipőt, ágyneműt, lakástextilt, stb. szíveskedjenek alaposan
megvizsgálni, a szakadt, rongyos,
koszos ruházatnak lehetetlen gazdát lelni. Könnyebb tovább adni, ha
méret, és nemek szerint felcímkézett dobozban, zsákban érkezik
• a felajánlott tárgyak, pl. poharak, tányérok, stb, ha csorba, repedt, zománchiányos, szintén kidobásra kerül, balesetveszélyes
továbbadni
• gyakran kapunk játékokat,
előfordul, hogy hiányos, szakadt,
törött. Nem tudjuk átadni egy kisgyermeknek, mert fontos, hogy
örömet szerezzünk

Zalakaros Város Önkormányzata a Magyar Falu program
keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021” című,
MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan 4.663.685
Ft, támogatást nyert el Zalakaros, temető részleges környezetrendezése feladat elvégzésére. A pályázati forrásból a
Zalakaros, 1124/1 helyrajzi számalatti temető részleges felújítása, a ravatalozó környezetének
újjáépítése valósul meg.
2022. január 3-án megjelent
a TOP_PLUSZ_2.1.1-21 Energetikai pályázat, melynek benyújtására Zalakaros Város Önkormányzata is jogosult. A pályázat
lehetőséget nyújt a kiírásban
meghatározott rendszeresen
használt közösségi tér energetikai korszerűsítésére. A testület
prioritásként fogalmazta meg
az energetikai korszerűsítés
tárgyú pályázatok figyelését,
azokon való részvételt.
A pályázati dokumentáció
előkészítésére, energetikai szakértői terv beszerzésére rendkívül rövid határidő állt rendelkezésre, ezért a testület 2022.
január 12-én rendkívüli ülésen
döntött az energetikai pályázaton való részvételről, így a pályázat határidőben benyújtásra
kerülhetett.
Városháza infó

• tartós élelmiszert is szívesen
fogadunk, vannak családok, akiket
egész évben ezzel is tudunk segíteni.
• a pandémiára tekintettel kérjük, hogy amennyiben lehetséges,
tisztított, fertőtlenített adományokat juttassanak el hozzánk, mert a
járványhelyzetre tekintettel különösen fontos a higiénia.
Hálás szívvel köszönünk minden
támogatást, köszönjük a fentiek
betartását!
Vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget kívánunk!
Csönge Jusztina
SZASZ Intézményvezető
Szabó Valéria
Családsegítő

TISZTELT LAKOSSÁG! TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Ezúton is tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. postai úton kiküldte a 2022. évre
vonatkozó tájékoztató levelét,
hulladékszállítási naptárát, valamint a hulladékgyűjtő edényekre kihelyezendő matricákat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
szolgáltató a 2022. évi matricával
nem jelölt edények ürítését 2022.
január 1-től megtagadja.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
lakossági vegyes hulladék elszállítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően május 1-től október 30-ig hétfői és pénteki
napokon, egyébként heti egy alkalommal hétfői napokon történik.
A házhoz menő szelektív hulladék (sárga zsákban műanyag
palackok, kék zsákban papír)
gyűjtésében változás történt,
azok elszállítása havi egy alka-

lommal történik, a szállítási naptárban megjelölt pénteki napokon. Zsákok igényelhetők a
szolgáltatónál vagy az önkormányzatnál. Az újrahasznosítható
üveg gyűjtésére háromhavonta
kerül sor, a szállítási naptárban
megjelölt csütörtöki napokon.
Kérdés esetén a szolgáltató a
06-93/537-384-es, az Önkormányzat a 06-93/340-100/119 mellék
telefonszámon áll a lakosság rendelkezésére!
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2021. december 15-én tartotta
soros ülését a képviselő-testület.
A döntésekről röviden:
l A képviselő-testület a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2022.
évi munkatervét elfogadta, melynek
legfontosabb eleme Zalakaros város
közművelődési tevékenységeinek
folyamatos megvalósítása. Fő célja
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megteremtése, megismertetése, ápolása, a helyi közművelődési szokások és az ünnepek kultúrájának gondozása, valamint az
ismeretterjesztő, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek létrehozása,
támogatása. Fontos feladat a helyi
társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése, fenntartásának segítése. A terv segíti a
szabadidő kulturális célú eltöltését,
művelődési lehetőségeket, a nemzeti identitástudat erősítését és
hangsúlyozását szolgáló rendezvények,
ünnepek, szórakoztató rendezvények
lebonyolítását, de kiemelt szerepet
kapnak a kézműves- és játszóházi
foglalkozások és az ismeretterjesztés.
A Civil Ház bővítésével kapcsolatos pályázatban több ismeretterjesztő előadást, kézműves foglalkozást,
hagyományápoló programok megtartását tervezik. Az elképzelések
közt szerepel az Országos Könyvtári Napok és a megyei Gyermekkönyvhetek rendezvényeibe való bekapcsolódás. Továbbra is kiemelt
szerepet kap a könyvtárhasználók
rendszeres tájékoztatása, könyvaján-

Ülésezett a testület
A DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN
lások, könyvbemutatók, könyvtári
órák tartása. A programok megrendezését, megtartását befolyásolja a
kialakult pandémia is, ezért az intézmény honlapján folyamatosan
tájékoztatják a lakosságot, valamint
a vendégeket az aktuális programokról, rendezvényekről.
l A képviselő-testület 2021. évi
munkaterve szerint ezen ülésen
tárgyalta volna a 2022. évi integrált
turisztikai marketingterv napirendet.
A turisztikai szakemberek részéről
szakmai megállapítások érkeztek,
melyek alapján a testület arról döntött, hogy a napirendet a februári
soros ülésen tárgyalják a Zalakarosi
Fürdő Zrt. és a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. marketing tervének
ismeretében, azok elfogadása után.
l Az önkormányzat a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program
keretében támogatásban részesült
a „Komplex alapellátási intézet létrehozása Zalakaroson” című pályázathoz kapcsolódóan. A pályázat
többek között az új alapellátási intézethez kapcsolódó eszközök beszerzését is magában foglalta. Az
eszközök a védőnő és a háziorvos
igényeit, illetve a pályázati előírásokat figyelembe véve kerültek meghatározásra. A képviselő-testület

Elkészültek
a plakátok
Elkészült az április 3-ai országgyűlési választás és
a vele egy napon rendezett országos népszavazás
hirdetménye, hamarosan elkezdik kiszállításukat a
választási irodákhoz – közölte a Nemzeti Választási
Iroda (NVI) az MTI-vel.
A nemzetiszínű motívummal ellátott hirdetmény
50×70 centiméter méretű és mintegy 90.000 darabot
gyártottak belőle.
A hirdetmény tartalmazza egyebek mellett a választás és országos népszavazás napját, valamint azt, hogy
aki lakóhelyétől eltérő helyen szeretne szavazni, az március 25-én 16 óráig átjelentkezhet vagy kérheti felvételét
a külképviseleti névjegyzékbe.
A hirdetmény tartalmazza azt is, hogy mozgóurnát a
szavazás napján 12 óráig lehet kérni.
A választópolgárok részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához
fordulhatnak vagy meglátogathatják a Valasztas.hu
weboldalt.
(MTI)

2021. október 28-i döntésének megfelelően a kapcsolódó eszközök 3
beszerzési eljárás keretében kerültek
kiírásra, külön a hűtőszekrény, külön
az informatikai eszközök és külön a
gyógyászathoz kapcsolódó eszközök.
A képviselők a beérkezett ajánlatokat megismerték, és valamennyi
beszerzés tekintetében a legkedvezőbb ajánlati árat fogadták el.
l A Zalai T-Ma Kiadói Kft-vel egy
évre kötött szerződést az önkormányzat a Karosi Krónika című kiadvány elkészítésére, valamint az
újság online felületen történő közzétételére.
l A testület három külön napirendi pontban tárgyalta a gazdasági
társaságok - Zalakarosi Fürdő, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület, valamint
a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
- 2022. évi előzetes üzleti tervét. A
testület tagjai az előzetes üzleti
tervben megfogalmazott elveket
elfogadták és tárgyalási alapnak
tekintik, melynek véglegesítéséhez
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása adja meg a
pénzügyi sarokpontokat.
l A képviselő-testület megismerte és elfogadta a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 2021. évi beszámolóját, mely részletesen

tartalmazza az elmúlt évben végzett
feladatok felsorolását. Az intézmény
2021-ben a korábbi évektől eltérően
a pandémia miatt csak június elején
tudta elkezdeni a foglalkozásokat,
próbákat, rendezvényeket. 2021 június elejétől a művészeti csoportok
folyamatosan kezdték meg működésüket, a Civil Házban rendszeresen
tartották a próbáikat. A vírushelyzet
miatti korlátozások bevezetésével
több rendezvény is elmaradt.
l A testület a már tárgyalt kutyafuttató létrehozására irányuló
kérést ismételten tárgyalta. A korábbi határozat végrehajtása felfüggesztésre került, elsősorban anyagi
források hiánya miatt. Az elmúlt
időszakban folyamatosan nőtt az
ebek száma, valamint több lakossági megkeresés történt, így a testület
megerősítette a korábbi döntését a
kutyafuttató kialakításáról, melynek
lehetséges helyszíneként a Bodahegyi út végén lévő 1372/8 helyrajzi
számú ingatlant jelölte ki. A képviselő-testület döntése szerint a létesítés költségeinek, az érintett ebtulajdonosok hozzájárulása mértékének
ismeretében, valamint az önkormányzat anyagi lehetőségeinek
függvényében dönt a megvalósítás
időpontjáról.
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A Himnusz („Hymnus, a magyar nép zivataros századaiból”)
Kölcsey Ferenc verse, mely egyben Magyarország nemzeti himnusza. Kölcsey műve előtt a katolikus magyarság néphimnusza
a Boldogasszony Anyánk és az
Ah, hol vagy magyarok tündöklő
csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a 90. zsoltár (Tebenned bíztunk, elejétől
fogva) volt. Népszerű volt – a
hatóságok által többször betiltott
– úgynevezett. Rákóczi-nóta is.
A NEMZETI Múzeumban őrzött
kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását Szatmárcsekén, így e jeles eseményre emlékezve 1989 óta
e napon ünnepeljük a magyar kultúra napját.
A HIMNUSZ megzenésítésére
1844-ben írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti
Színház karmestere nyert meg. Pályaművét 1844. július 2-án mutatták
be a Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével.
AZ EMLÉKNAPON országszerte
számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak, továbbá ezen a
napon adják át a magyar kultúrával
és oktatással kapcsolatos díjakat és
elismeréseket is. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.

KÜSZÖBKÖNYVTÁRKÉNT
MŰKÖDIK
A VÁROSI KÖNYVTÁR
FELHÍVÁSA
Tájékoztatjuk a kedves
könyvtárhasználókat, hogy
2021. december 1-jétől -visszavonásig- ismét áttérünk a „küszöbkönyvtár” szolgáltatásra.
A bejárati ajtónál csengetéssel
lehet jelezni vagy telefonon
hívni a 30-631-1526-os telefonszámot, a könyvtáros kimegy a bejárathoz és kiviszi a
kért könyvet.
Az intézményben tanulók
és dolgozók részére a megfelelő járványügyi szabályok betartása mellett (maszk, fertőtlenítés) a könyvtár továbbra is
jelenléti szolgáltatást biztosít.
Megértésüket köszönjük!

A Magyar Kultúra Napja
GONDOLATOK A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJÁN
„EZ A NAP annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves
örökségből meríthetünk, és van
mire büszkének lennünk, hiszen ez
a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség
tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet,

egyedülálló, líránkkal, mely páratlanul gazdag, Nobel-díjasainkkal, tudósainkkal, művészeinkkel, sportolóinkkal, küzdeni tudásunkkal és
megmaradásunkkal.
LEGYÜNK büszkék mindannyian arra, hogy van tiszta forrásunk,

napi fellépése. Bízunk benne, hogy
hamarosan ismét színvonalas műsorokkal tudják megörvendeztetni
Önöket. Ezúton is megköszönjük
munkájukat, értékőrzésüket, közösségi munkájukat! A köszönet és
elismerés természetesen szól min-

„TITKUNK A VIZÜNK” ZALAKAROS FÜRDŐJÉNEK
FÉL ÉVSZÁZADA – KÖNYVISMERTETŐ
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére Halász Imre
„Titkunk a vizünk” Zalakaros fürdőjének fél évszázada című könyvét szeretnénk közzétenni minden
kedves érdeklődő számára.
A kötet nem útikönyv, hanem a gazdaságtörténet és a turizmus gazdaságtan módszereivel elsősorban az eredményekre, és az eredményekhez vezető
útra koncentrálva, szándékozik bemutatni generációk mindennapos eredményes munkájával fürdővárossá váló Zalakaros és fürdője fél évszázadát, hogy
vezetett ez a fürdőváros Magyarországon túlmutató
kedveltségéhez, s fürdőjének a turizmus piacán elfoglalt előkelő helyéhez.
A kötet - melyet számos, a múltat és jelent dokumentáló színes valamint fekete-fehér fotó illusztrál
- szervesen beleilleszkedik a helyi és megyei értéktár
programba. A város a jelene és a jövője mellett figyelmet szentel múltjának, és a hagyományoknak is,
és ez a kiadványokban is megmutatkozik. Az elmúlt
két évtizedben megjelent a városmonográfia (2000),
a 750 éves Zalakaros képeskönyve (2004), a Zalakaros szőleje és bora az Alpok és a Balaton között
(2009), a Zalakaros története és köztéri alkotásai,
továbbá a Karos zöld kincsei (2018), és számos más,
a múltat, jelent tárgyaló kiadvány, és ekkor nem
említettük az útikönyvek sorát.
A könyvet írta és szerkesztette Halász Imre PhD
professor emeritus, történész.

A könyv a Hungarikum pályázat HUNG-2019/5578
pályázati azonosító számon vett „Karosi értékek
mentén” című pályázat keretén belül valósult meg
az Agrárminisztérium támogatásával, bemutatója
2021. június 11-én volt.

Az alábbi felületeken
a könyv 2022 január második
felében online formában
megtekinthető:
https://intezmenyek.zalakaros.hu/1/konyv/index.html
https://zkf.hu/titkunk-a-vizunk

valamint segíthet a mai gondok
megoldásában.” – vallja ifj. Fasang
Árpád zongoraművész, ennek a
napnak megálmodója.
EZER ÉV ALATT valóban sokkal
gazdagítottuk Európát, ezeréves
államiságunkkal, Árpád-házi szentjeinkkel, népzenénkkel és népi kultúránkkal, mely felismerhetővé
tesz bennünket. Nyelvünkkel, mely

ahonnan meríteni tudunk, és ez
nem más, mint kultúránk. Kodály
Zoltán intése mindannyiunk számára megszívlelendő. „Kultúra annyi,
mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni
könnyű.”
AZ IDEI ÉVBEN városunkban
sajnálatos módon ismét elmaradt
művészeti csoportjaink kultúra

denkinek, aki a kultúra valamilyen
területén alkot, ténykedik, vagy éppen bármilyen formában hozzájárul ehhez!
Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár
Zalakaros
Város Önkormányzata
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Folytatódó pandémia, sérülékeny
önkormányzati egyensúly
ÉVET ÉRTÉKELT NOVÁK FERENC POLGÁRMESTER
(Folytatás az 1. oldalról.)
A PANDÉMIA ÁRNYÉKÁBAN
– Ahogy 2020-ban, úgy tavaly is
sajnos a járványhelyzet határozta
meg életünket, intézkedéseink nagy
részét is ennek kellett alárendelnünk.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek, aki bármilyen formában segítette a hatékony védekezést,
a szabályok betartását! A járvány
sajnos elszakította, elszigetelte
egymástól az embereket, nagyon
negatívan hatott mentális egészségünkre, az emberi kapcsolatokra.
A türelmetlenség, feszültség minden
téren tapasztalható volt, legtapinthatóbban sajnos éppen az egészségügyben, főként a háziorvosi
rendeléssel kapcsolatban csapódtak
le az indulatok. Ezek részben érthetőek, ugyanakkor azt gondolom:
az ilyen helyzetek tesznek igazán
próbára minket, emberségünket,
kitartásunkat, ezért is fontos, hogy
jól vizsgázzunk.
Számos személyi változás is nehezítette a munkát 2021-ben mind
a hivatal, mind a turisztikai területet, mind a kulturális intézményünket illetően. Mindezek ellenére, vagy
éppen emiatt, különösen büszke
vagyok a tavaly elért sikereinkre.
TURISZTIKAI SIKEREK,
EREDMÉNYES BERUHÁZÁSOK
– A nehéz turisztikai helyzetre
történt kiváló szakmai reagálás
okán kaphatott a turisztikai egyesület Gyémánt Marketing Díjat. A
Zalakarosi Fürdő szolgáltatásai
ötcsillagos minősítést kaptak, a
változtatások, így a beléptetőrendszer és a jegyárak tekintetében
hozták a várt eredményt. Szállodáink folyamatosan érnek el különböző szakmai sikereket, legutóbb
Zöld Szálloda díjat nyert el a Park
Inn Hotel. A MenDan Hotel európai szinten is egyedülálló fejlesztést
hajt végre. Óriási lépés volt városunk
számára, hogy átadhattuk a gyógyhelyközpontot és úgy vélem, tartalommal is meg tudtuk tölteni
eddigi működése mindennapjait.
Sikerült megújítanunk a Termál úti
kerékpárutat pályázati támogatás-

sal, s ugyancsak pályázat segítségével az egészségház bővítése is
megtörténhetett. Jelenleg a belső
terek berendezése zajlik, amint ez
elkészül, ünnepélyesen is szeretnénk
átadni rendeltetésének a házat. Az
oltási akciókat azonban már tudjuk
itt bonyolítani. A tankerület beruházásában végre megújult az iskola tornaterme, ez régóta áhított
felújítás volt, végre pontot lehet
tenni a végére.
SÉRÜLÉKENY KÖLTSÉGVETÉSI
EGYENSÚLY
– Mindezek mellett azonban
számos problémával kellett szembenéznünk, amiket azért is tartok
fontosnak részletesebben ecsetelni,
hogy akik itt élnek, velünk együtt
lássák, milyen keretek közé szorított
minket a pandémia, hogyan szabta
meg a vírushelyzet és az abból
következő számos gazdasági intézkedés városunk lehetőségeit. Nem
titok, hogy Zalakaros rendkívül
nehéz helyzetbe került a Covidjárvány okozta veszteségek miatt.
A város gazdasága szinte teljes
egészében a turizmusra épül, így
az idegenforgalom 2020-ban és
2021-ben történt teljes leállása
súlyosan érintette önkormányzatunk
gazdálkodását. A 2020-as évben a
város működését a képviselő-testület által hozott rendkívül szigorú takarékossági intézkedések bevezetésével sikerült biztosítani. A
2021-es évre szintén egy hasonló

költségvetést fogadott el a képviselő-testület a rendelkezésre álló
források nagymértékű csökkenése
miatt. Hogy konkrétabb legyek: a
bevételi oldalon nagyon komoly,
230 millió forintos csökkenés következett be az idegenforgalmi adó
után járó támogatás elvonása miatt.
Mivel az ifa-támogatás megszűnt
véglegesen, a következő években
minimum ekkora összeggel csökkentett költségvetést tudunk ös�szeállítani. Továbbmenve: a gépjárműadó 40%-os elvonása 10 millió
forint mínuszt jelentett számunkra, az iparűzési adó kiesés adómérték csökkenése miatt 50 millió
forint mínusszal számolhattunk.
Összességében tehát mintegy 300
millió forinttal kevesebb jutott a
városnak tavaly a korábbi évekhez
képest. Természetesen igyekeztünk
ezt a hiányt valahogy lefaragni.
Működési költségeinkben 30 millió
forint csökkentést valósítottunk
meg, a további megszorítások már
intézményeink szakmai munka
színvonalának egyértelmű visszaesését jelentették volna.
Próbáltunk tovább takarékoskodni, például a rendezvények
terén, de itt sem lehet teljesen
nullára csökkenteni a kiadásokat,
hiszen ez a város a vendégekből él,
számukra pedig a fürdőn kívül is
kell programot biztosítani. Ördögi
kör ez, és nagyon nehéz a megfelelő egyensúlyt megtalálni. Mindezen nehézségek ellenére úgy érzem,
méltóan tudtunk megemlékezni

várossá avatásunk évfordulójáról,
időseinket is méltón tudtuk ünnepelni, nem feledkeztünk meg csoportjainkról, pedagógusainkról, a
rendőrökről, a tűzoltókról és a
gyerekekről sem. Karácsony előtt
számos olyan intézkedést tudtunk
megvalósítani, mellyel az egyedülálló időseket, a nehéz helyzetben
lévőket támogathattuk, a szociális
tűzifa kiosztása pedig lassan befejeződik.
KORMÁNYZATI
SEGÍTSÉGGEL MŰKÖDHET
– Ami az idei évet illeti: komoly
nehézséget jelent a költségvetés
összeállítása, valamint az évkezdő
negyedév egyensúlya, hiszen jelentősebb forrásokhoz csak a március
15-i adófizetési határidő után jutunk.
Helyzetünk nem egyedi, hisz a csak
a turizmusból élő települések is
hasonló gondokkal küszködnek.
Hisszük azonban, hogy a Kormány
és az önkormányzat érdeke közös,
cél, hogy a turizmus húzóágazat
maradjon, önkormányzatunk pedig
az idelátogató turistáknak és az itt
lakó polgároknak rendezett településképet és minőségi közszolgáltatásokat nyújtson. A kormány több
ízben is világosság tette, hogy a
turizmust továbbra is húzóágazatként kezeli és abban Zalakarosnak
komoly szerepet szán, így több
fejlesztést is sikerülhet pályázati
támogatásokkal és kormányzati
segítséggel megvalósítanunk.
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Mozgalmas, szórakoztató programok
A ZALAKAROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI A 2021-ES ÉV MÁSODIK FELÉBEN
Szeptemberben a tanév megkezdésével beindítottuk a diákok
számára tervezett foglalkozásainkat. Mivel könyvtárunk az iskola
épületében található, ezért ez meghatározza a járványhelyzet miatti
belépési lehetőségeket. Erre a félévre még úgy gondoltuk, hogy nem
rendezünk külső előadó által tartott programokat, inkább magunk
tartjuk meg azokat. A felnőtteknek pedig a velünk egy intézményként lévő közösségi ház épületében (Civil Házban) szerveztünk programot.
November végétől küszöbkönyvtári és Zalakaros területén
belül házhoz szállítási szolgáltatásokat biztosítunk az idősebb korú
könyvtárhasználóknak. Honlapunkon keresztül (www. intezmenyek.
zalakaros.hu) pedig online ajánlunk
más intézmények programjaiból.
Ide tesszük fel könyvajánlóinkat,
levelezős játékainkat és az itt levő
OPAC-on keresztül kereshetnek
könyvtárunk állományában. Az
épületben levő dolgozók és tanulók pedig továbbra is jelenléttel,
maszk és kézfertőtlenítő használatával vehetik igénybe szolgáltatásainkat heti 30 órában. Minden hónapban készül számukra levelezős
játék, melyet irodalomjegyzéken
megadott könyveink, folyóirataink
segítségével tudnak megoldani és
ezekért jutalmat szerezni. A könyvtári foglalkozásokat könyvtárosunk, Pácsonyi Ildikó tartja, melyben nagyon sokat segít neki
Rákhely András, aki továbbra is fele
munka idejét a könyvtárban, másik
felét pedig a közösségi házban
tölti.
Szeptemberben hagyományaink szerint ismét népmesehét keretében emlékeztünk meg a magyar
népmese napjáról. Volt csoportos
foglalkozás az alsó tagozatos tanulóknak a népmesékről, azok jellem-

zőiről, népmesegyűjtőkről. Népmesék felolvasása tanítók és
könyvtárosok közreműködésével, a
közkedvelt papírszínház népmeséivel. Kézműves foglalkozás keretében ugróbéka készítés.
Egy héten keresztül pedig népmesebarangoló, melynek az épületben elrejtett feladatait egy térkép segítségével kereshették meg
a játékra vállalkozó csoportok. Ehhez egy kalandnaplót kaptak,
melyben rögzíthették a 10 állomás
megoldásait. A játékban részt vevő
10 csapatot jutalmaztuk.
Ebben az évben is több rendezvénnyel vettünk részt az Országos
Könyvtári Napok programsorozatban.
Október 5-én a 2. osztályos tanulók „Élj egészségesen!” vetélkedőn vehettek részt. A célunk az
volt, hogy a diákok megismerkedjenek az egészséges életmóddal és
felhívjuk a figyelmüket az egészségtelen, káros szokásokra, ezért a
feladatok a higiénia, emberi test,
sport, táplálkozás témakörök köré
fonódtak.
A megoldásban a csapatok aktívan vettek részt, keresgettek a témához kapcsolódó könyvekben,
folyóiratokban. A vetélkedő végén
mindenki kapott apróbb jutalmakat a részvételért, illetve jutalmaz-

tuk az első három helyezett csapatot
noteszekkel,
tollakkal,
ceruzákkal, radírral, könyvjelzőkkel.
Október 6-án történelmi kvízjátékot szerveztünk felső tagozatos
(5-7. osztály) diákoknak, melynek
témája: Ki tud többet október
6-ról? A kvízjáték időtartalma 30
perc volt és 24 kérdésből állt. Az
1-3. helyezett jutalmat vihetett
haza. (tollak, noteszek, füzettároló
mappák, könyvjelzők)
Október 7-én kézműves foglalkozásra jöttek a 2. és 4. osztályosok. Többrészes ceruzatartót készítettek,
melynél
mindenki
eldönthette, hogy kutyásat vagy
cicásat szeretne-e.
Ezen a héten a Civil Házban
tartotta meg Rákhely András „Újfajta kommunikáció - Szépkorúak
az online térben” című előadását
és nyújtott segítséget, hogy az
okostelefonok, tabletek és az online kommunikációs csatornák világában még jobban, könnyebben
tudjanak majd eligazodni a beszélgetéssel egybekötött rendezvény
résztvevői.
Októbertől novemberig lehetett megtekinteni könyvtárunkban
Turula Erika, a helyi női kar tagjának horgolt mesefiguráiból összeállított kiállítást.
2021. október 4-én az állatok
világnapja alkalmából óvodás csoportok érkeztek a könyvtárba. Állatokról szóló meséket, mondókákat és internetről állathangokat
hallgattak.
November 18-án ismét eljöttek
hozzánk a helyi óvodás csoportok
könyvtári foglalkozásokra, melyek
az erdő állatairól szóltak. Összesen

46 kisgyermek és 6 óvónő vett
részt ezeken, melyek időtartama
csoportonként 30 perc volt.
Decemberben „Keresd a Mikulást a könyvtárban! címmel a
könyvtárhasználati vetélkedőre 9
csapat jelentkezett. Origami hajtogatással Mikulást készítettek, könyveket kerestek, melyekben papírból készült Mikulások voltak
elrejtve. Vers- és mesecímeket kellett sorba rendezni, találós kérdéseket megfejteni.
Karácsonyra hangoló kézműves
foglalkozással zártuk a 2021-es
évet. 32-en készítettek papírból
angyalkát. A foglalkozás végén
még angyalkás versek felolvasásra
is volt idő.
Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető

7

2022. január 27.

Várakozásokon felül teljesítettek
A ZALAKAROSI FÜRDŐ ELMÚLT ÉVÉT ÉRTÉKELTE A VEZÉRIGAZGATÓ
Látogatottság és eredményesség szempontjából is jól teljesített 2021-ben a Zalakarosi
Fürdő.
– Az elmúlt esztendő a Covid
miatt teljes bizonytalansággal indult a fürdőn. Létesítményünk
május 7-ig zárva tartott. A kezdeti nehézségek után reményekkel telve nyitottuk mega kapuinkat a látogatók előtt, ekkor még
csak a beltéri medencéket, majd
pünkösdkor a teljes komplexumot adhattuk át a látogatóknak
– elevenítette fel a kezdeti nehézségeket Podlovics Péter vezérigazgató.
Mint mondta: a pandémia időszakát követően kezdetben a védettségi kártyák visszavetették a
látogatottságot, azonban ennek
eltörlésével először a belföldi,
majd a külföldi vendégforgalom
erősödésé volt tapasztalható. Ennek is köszönhető, hogy a főszezon kezdetén szinte egyik napról
a másikra duplázódott meg a vendégek száma.
– A nyár kifejezetten erős
volt a 2020-as év ugyanezen idő-

Podlovics Péter
szakához képest – fogalmazott
Podlovics Péter. – A június-augusztus hónapok 21 %-kal magasabb árbevételt eredményeztek.
A hatékony és gazdaságos,
ugyanakkor magas minőségi
munkához azonban elengedhetetlen volt, hogy gyökeres és jövőbe mutató változásokat még a

nyitás előtt megtegyünk. Sikerült egy modern, minden igényt
kielégítő beléptetőrendszert kiépítenünk, amely egyszerűsíti a
fürdővendégek életét és sokkal
gyorsabb, biztonságosabb beléptetést tesz lehetővé, megrövidítve a sorban állást, a várakozást.
Emellett a belépőjegy struktúra
is megváltozott, a korábbi alap és
komplex belépőjegy helyett született egy élményközpontú,
többgenerációs napijegy, amel�lyel jóval több és minőségibb
szolgáltatás vehető igénybe.
A vezérigazgató ugyanakkor
hangsúlyozta: a beléptetőrendszer és a jegystruktúra fejlesztése
itt nem ért véget, hiszen a cél egy
„okos fürdő” elérése, melyben kiemelt jelentőségű feladat a vendégek részére egy teljes készpénzmentesség biztosítása, ezzel is
ösztönözve őket a fürdőn belüli
szolgáltatások igénybevételére.
– A látogatók a karórákra feltöltött keretösszeggel a fürdő
saját üzemeltetésében lévő üzletekben tudnak órával fizetni,
ami hatalmas mérföldkő a Zalakarosi Fürdő életében. Újabb lé-

pésként pedig külsős szolgáltatói
partnereink is csatlakoztak a kényelmi funkció megteremtéséhez. A tesztidőszak lezárultával
mind a vendégek, mind a partnerek részéről rengeteg pozitív
megerősítés érkezett.
Podlovics Péter leszögezte: a
tavalyi évben a vírus turizmusra
gyakorolt negatív hatásai miatt
sok nehézséggel kellett megküzdenie a Zalakarosi Fürdőnek, eredményesség, valamint a kitűzött
fejlesztések szempontjából azonban felülmúlta az év az előzetes
várakozásokat.
– Az idei év újabb küzdelmes
időszaknak ígérkezik a megnövekedett energiaárak illetve bérköltségek miatt, ugyanakkor
büszke vagyok a kollégáimra,
hogy szakmai tudásukkal és felkészültségükkel támogatják a
fürdő mindennapijait, és köszönöm a vendégeinknek, hogy bennünket választottak 2021-ben és
választanak 2022-ben is! Kívánom, hogy élményekkel gazdagodva távozzanak és szívesen
jöjjenek vissza Zalakarosra!

Fókuszban a biztonság

TÁJÉKOZTATÓ
Fokozottan figyelnünk kell egymásra, egészségünkre, a biztonságra, hogy folyamatosan élvezhessük a vizes élményeket.
Emiatt. 2022.01.13-tól a fürdő fogadóépületében a maszk
használata kötelező!
Vigyázzunk egymásra, együtt biztonságban!

A 2021-es évben kiadott Karos Kártyák érvényessége
2021.12.31. dátummal a rendelet értelmében lejárt. Megkérjük
Önöket, hogy amennyiben a kártyaigénylés korábbi feltételei
fennállnak, a fürdő fogadóépületében található információs
ponton hosszabbítsák meg a kártyák felhasználhatóságát! Bízunk abban, hogy Zalakaroson mindenkinek személyes élménye, hogy Zalakaros város és a fürdő magas színvonalon működik és a továbbiakban is számítunk az Önök segítő munkájára!
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ÉVFORDULÓS
GONDOLATOK
HÁLA AZ ISTENI
GONDVISELÉSNEK!

Formaruha, motoros szolgálat
SIKEREK A ZALAKAROSI POLGÁRŐR EGYESÜLETNÉL
A Nemzeti Együttműködési
Alap pályázatán 600.000 forintot
nyert a Zalakarosi Polgárőr Szövetség. Az összegből formaruha beszerzését oldják meg.
– Régóta húzódó probléma a
formaruha kérdése, hiszen egyesületünk tagjai eddig nem rendelkeztek egyenruhával. A támogatás
segítségével most 12-15, közterületi jelenlétet vállaló polgárőr juthat egyenruhához – mondta el
Kovács Zoltán, a Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány elnöke, a Zalakarosi Polgárőr
Egyesület alelnöke.
További jó hír, hogy hosszas
egyeztetések után az Országos
Polgárőr Szövetség Motoros Tagozatának Zala megyei tagja 2022-től
a Zalakarosi Polgárőr Egyesület, így

ELLENŐRIZZE
OKMÁNYA
ÉRVÉNYESSÉGÉT!
A veszélyhelyzet idején lejáró okmányok egységesen,
június 30-ig érvényesek. Kérjük gondoskodjon időben
megújításukról!
A kormányablakokat időpontfoglalás nélkül is felkeresheti, ugyanakkor érdemes
előzetesen időpontot foglalni
a www.magyarorszag.hu -n
vagy a 1818-as telefonszámon.

településünk és megyénk nem marad motoros polgárőrök nélkül. A
motorosok többek között hatalmas segítséget nyújtanak rendez-

vények biztosításában, versenyek
felvezetésében, de hatékonyan
tudnak segíteni felderítések során
is.

Köszönet Gyimesi Vilmos
atyának, adakozó papnak, Zalakaros város önkormányzatának és mindazoknak, akik
imával, adománnyal, társadalmi munkával hozzájárultak
Magyarország első Isteni Irgalmasság titulusára felszentelt
templom létrejöttéhez.
Az 1986- os szándék 2006ban realizálódott.
A templom komplettírozása a következő években
sem szűnik meg. Teljessé akkor válik, ha a stációk fülkéi és
a Golgota is elkészül.
A 25 év munkájának elismerése minden érintettet
egyaránt megillet. Köszönet
érte.
Káldiné Kopcsándi Szilvia
kuratóriumi elnök
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Májusban Magyarországról
rajtol a Giro d’Italia országúti
kerékpáros-körverseny.
A program május 4-én, szerdán
a Hősök terén kezdődik egy csapatbemutatóval. Az éles verseny
két nappal később a 195 km-es
Budapest-Visegrád szakasszal veszi
kezdetét, amely során Székesfehérváron és Esztergomban is lesz egyegy részhajrá.
Május 7-én, szombaton egy 9,2
km hosszú egyéni időfutam lesz
Budapest szívében: a kerekesek a
Hősök teréről indulnak és a Budai
Várba érkeznek.
A harmadik, egyben utolsó magyarországi szakasz május 8-án, vasárnap startol Kaposvárról, és Nagykanizsán, Badacsonyon, valamint
Tihanyon át Balatonfüredig teker
majd a mezőny. Ezen a napon a
kerékpárosok Zalakarost is érintik.
A versenyzők a 201 km-es harmadik
szakasz után visszatérnek Olaszországba, majd egy pihenőnap után
május 10-én folytatják a versenyt.
A rajt előtt 100 nappal, azaz január 29-én a résztvevő településeken jellegzetes épületek borultak
rózsaszínbe, a verseny előtti tisztelgés jeléül. (A verseny színe a rózsaszín, a legjobb szakaszkerékpárosok is a rózsaszín trikót viselhetik a
szakaszgyőzelmek után.)

Rózsaszínbe öltözve
TISZTELGÉS A LEGNAGYOBB KERÉKPÁROS KÖRVERSENY ELŐTT

A Rózsaszín Fények Éjszakájához Zalakaros is csatlakozott. A
jelzett napon a Zalakarosi Fürdő
épülete kapott rózsaszín megvilá-

Maróczy Géza-díj
ELISMERÉS A SAKKFESZTIVÁL SZERVEZŐJÉNEK
A Magyar Sakkszövetség Maróczy Géza-díjat adományozott Horváth Tamásnak, a Z. Csuti-Hydrocomp SK szakmai vezetőjének, a Zalakarosi Sakkfesztivál szervezőjének. A díjátadóra városunkban került
sor. Az elismerést Nádasi Tamás, az MSSZ alelnöke adta át Horváth
Sándornak, a díjazott testvérének. Horváth Tamás betegsége következtében sajnos nem tudott részt venni az átadáson.
Nádasi Tamás elmondta: a díj a magyar sakk legnagyobb elismerése, évente egy személynek ítélik oda. Horváth Tamás huszonhat
évesen lett nemzetközi mester, élvonalbeli játékos, kétszer volt a
magyar bajnokság ezüstérmese. Sportvezetőként a ZTE-t, majd a
Csutit irányította. Harminc évig volt az MSSZ elnökségi tagja, éveken
át szövetségi kapitány, ebben az időben Tromsőben sakk¬olimpiai
ezüstöt szerzett a magyar csapat. Számos elismerése mellett Zalaegerszeg Pro Urbe díjas polgára.
A díjazott immár 40 éve szervezi a zalakarosi sakkfesztivált.

ELSŐ HELY A LABDARGÓKNÁL
Körzeti labdarúgás III. korcsoport (2022. január 6.)
1. helyezés
Csapattagok: Beke Bendegúz, Bogdán Ákos Elemér, Farkas Raul
László, Józsa Zétény, Kiss László, Lőrincz Olivér, Nagy Gellért Felicián,
Németh Adrián, Németh Roland.
Felkészítő tanár: Jankovics Attila.

gítást, valamint a Termáltó mellett
rózsaszín kerékpárt állítottak fel a
tisztelgés jeleként.
Városunk egyéb attrakciókkal is

készül a kerékpáros szakasz Zalakarost is érintő napjára, ennek részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Úszás diákolimpia
Derekasan helyt álltak a Karos
Sprint Úszóklub sportolói a
Nagykanizsán rendezett városi
és városkörnyéki úszóversenyen.
A verseny az országos diákolimpia első állomása volt.
A különböző úszásnemeknél a
legjobb három továbbjutó a megyei
versenyen is képviselheti magát. A
megmérettetésnek ugyancsak a
nagykanizsai uszoda ad helyet.
A IV. korcsoportban indulók esetében érdekesség, hogy számukra
– mivel más-más középiskolában
tanulnak már – a városi versenyt

nem egy helyen és időpontban
rendezték. Ez az oka többek között
annak is, hogy a továbbjutókról
készült csoportképen nem szerepel
sajnos mindenki. Horváth Sára, aki a
keszthelyi Vajda-gimnázium tanulója, sajnos lemaradt a képről, ám
ezúton is nagy szeretettel gratulálunk neki! Akik a fotón láthatók
balról jobbra haladva: Strobl Anna
(nagykanizsai Batthyány-gimnázium), Jankovics Eliza, Gelencsér
Szonja Száva, Tislér Máron, Deutsh
Boróka (ők a zalakarosi Móra-iskola
tanulói). Felkészítőjük Stégli János.
Valamennyiüknek gratulálunk!
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TISZTELT ÜGYFELEINK!

TISZTELT LAKOSSÁG!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről
szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM
rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprői sormunka ütemtervét elkészítette. A sormunka ütemtervét és tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a
szervezet lakossági honlapján: a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.
A sormunkára Zalakaros területén 2022. június 01. és 2022. június 30. között kerül sor.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. január 1-jétől változott a
mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek adásvételi és haszonbérleti szerződéseinek hatósági jóváhagyási eljárása.
Azon hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződések esetében, amelyeknél helye van az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásának, a feleknek nem a jegyző, hanem a mezőgazdasági
igazgatási szerv, azaz a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35–39.) felé kell benyújtaniuk a megkötött szerződést.
A hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések esetében továbbra is marad az eredeti eljárásrend, vagyis a felek közvetlenül a
területileg illetékes jegyzőhöz küldik meg a szerződés közzétételére
irányuló kérelmet.
Bővebb tájékoztatást a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirek/2022-januar-1-jetol-valtoztak-a-foldforgalmi-szabalyok honlapon
olvashatnak.

A ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
A Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány tisztelettel mond köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben adójuk egy százalékának
felajánlásával segítették az alapítvány munkáját. Amennyiben tehetik,
kérjük, hogy az évben is éljenek az egy százalék felajánlásának lehetőségével az alapítvány részére. Az alapítvány adószáma: 18959105–1–20
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Ziegler-nyomda Kft., Keszthely

