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TISZTELT
OLVASÓINK!

Áldott, békés, szép
karácsonyt kívánunk
lapunk minden
kedves Olvasójának!

Ez az esztendő szerkesztőségünk számára korántsem az eddig
megszokott rendben és munkakörülmények között folyt. Tavas�szal a járványhelyzet kikövetelte
intézkedések, tiltások, szigorítások
kapcsán megjelent információkat
oszthattuk meg Önökkel, és bár
az események sokszor szinte elszaladtak mellettünk, lapunk nevéből fakadóan is fontosnak
tartottuk, hogy azok „krónikásai”
legyünk, és az újság lapjain, talán
kicsit az utókor számára is, megörökítsük a történéseket, a hozott
intézkedéseket.
És bár nyáron rövid időre vis�szaállni látszott a megszokott kerékvágásba életünk, rengeteg
esemény maradt el, melyről nem
tudtuk Önöket tudósítani sem
képes beszámoló, sem újságcikk
formájában. Így történt ez a városnappal is. Júliusi lapszámunk,
melyet a városnapi eseményeknek
szentelünk a kezdetek óta és
emiatt színes köntösben jelenik
meg az újság, ki nem maradt ugyan,
de ünnepi díszt sem tudott ölteni.
A város vezetésével együtt
bíztunk abban, hogy egy későbbi
időpontban sor kerülhet a városnapok megrendezésére, a város
által alapított, s a képviselő-testület döntése alapján egyébként
idén is megszavazott kitüntető
díjak átadására, mindezek „eredményeként” pedig egy színes
lapszámot is tarthatnak kezükben.
A várva várt rendezvényekre
nem kerülhetett sor, polgármester
úrral egyeztetve úgy döntöttünk
azonban, hogy az idei évi utolsó,
decemberi lapunkat ünnepibb
díszbe öltöztetjük, és az újság
hasábjain tisztelgünk az ez évi
kitüntetetteknek, valamint a mi
eszközeink segítségével köszöntjük városunk újszülötteit is.
Reméljük, sok hasznos információt találnak oldalainkon. Szerkesztőségünk nevében őszinte
gratulációnkat szeretnénk átadni
Zalakaros város ez évi díjazottjainak, és nagy szeretettel üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit is!
Tisztelettel:
Antal Anita szerkesztő
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ÖNKORMÁNYZATI
HATÁSKÖRBEN MARAD

HIRDETMÉNY

Égethetünk kerti
hulladékot és avart

Tájékoztatom a tisztelt zalakarosi polgárokat, hogy
a 2020. decemberi munkaterv szerinti rendes ülésre tervezett

Önök előtt is ismert, hogy a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény változásai miatt 2021. január
1-jétől a települési önkormányzat képviselő-testületének megszűnik
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapításának hatásköre.
Tekintettel a veszélyhelyzetre, egy új kormányrendelet értelmében egyelőre az önkormányzatok hatáskörében marad, hogy engedélyezik-e helyileg az avar- és kertihulladék-égetést.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020.
(XII. 2.) Korm. rendelet alapján a polgármester úgy döntött, hogy a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig szerdai és szombati napokon
8-17 óra között engedélyezi a kerti hulladék és avar szabadtéri égetését.
Zalakaros levegőtisztaságának védelme érdekében ugyanakkor
felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladékot a volt TSZ major területén (Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen kialakított zöldhulladék
tárolására szolgáló, kerítéssel körbezárt területen is el lehet helyezni.
A zöldhulladék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás
az ideiglenes tárolóhely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz
keddtől szombatig 8 és 16 óra között.
A zöldhulladékot külön válogatva lágyszárú- és fás szárúként kell
betárolni, ezért kérjük a lakosságot, hogy már a gyűjtéskor külön
kezeljék, így nem okoz gondot a helyszínen történő szétválogatás.
Zalakaros környezete érdekében tett intézkedéseiket előre is
köszönjük!
Zalakaros Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS

KÖZMEGHALLGATÁS

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján
– mivel a képviselő-testület nem ülésezhet –

ELMARAD.
Közérdekű kérdések és javaslatok azonban leadhatók
2020. december 31-ig postai úton, vagy a Hivatal bejáratánál
található postaládában, illetve a hivatal@zalakaros.hu e-mail
címre. Amint a járványügyi helyzet megengedi, a hagyományos
lakossági fórum megtartásra kerül.
Zalakaros, 2020. november 30.
Novák Ferenc
polgármester

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 papíralapú levélben
eljuttatva (cím: Zalakaros Város Önkormányzata 8749 Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.)
A díjazottokat értesítjük.
Szépítsük lelkünket, környezetünket a szeretet ünnepére!
Üdvözlettel:
Novák Ferenc s.k.
polgármester

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a 4/2020. (II. 14.) a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
szóló önkormányzati rendelete alapján

a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban

2020. december 28-tól 2021. január 03-ig igazgatási szünet lesz.

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás
a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével

SZÜNETEL.

NEM VÁLTOZNAK AZ ADÓK
JÖVŐRE

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot és az adózókat, hogy a településen alkalmazott helyi adók mértékében, a kedvezmények és mentességek rendszerében nem lesz változás a következő évben, így az
ebrendészeti hozzájárulás sem kerül bevezetésre.

3

2020. december 17.

Év végi gondolatok 2020
TISZTELT ZALAKAROSIAK!
Lassan véget ér ez a különleges esztendő.
Most, az adventi időszakban az egyik legméltóságteljesebb, legbensőségesebb ünnepek idejét éljük, amely elmélyülés, számvetés is egyben. E számvetés idején szeretnék
néhány gondolatot megosztani én is Önökkel.
Az idei év sajnos nem a megszokott, kiszámítható esztendő a
járvány miatt. Ennek az időszaknak az egyik legszomorúbb következménye, különösen számomra,
hogy megnehezültek társas kapcsolataink. Reményteli ugyanakkor
a segíteni akarás megmutatkozása
ebben a vészterhes időszakban.
Ilyen volt a kezdeti védekezésben
közreműködők segítsége, vagy
legutóbb a véradásnál megmutatkozó példaértékű megmozdulás.
Szintén a járvány okozta önkormányzatunk pénzügyi lehetőségeinek drasztikus leszűkülését, terveink elhalasztását, a családok
bevételi forrásai is megcsappantak.
Igyekszünk segíteni a magunk
módján, legyen az pénzbeli vagy
természetbeni segítség. Az elmúlt
hetekben fával, apró ajándékokkal,
és a segítőkész, jószívű emberek
adományaival tehettük meg ezt,
az adományokat, a jó szándékú
hozzáállást ezúton is köszönöm,
köszönjük!
Tisztelt zalakarosiak!
Ahogy az adventi koszorún
minden vasárnap növekszik a világító gyertyák száma, úgy nő ezzel
együtt a fény nagysága is. Gyújtsunk meg a lelkünkben is egy
gyertyát és hagyjuk, hogy egyre
nagyobb világossággal fényesedjen bennünk! Ha sokan tesszük ezt,
akkor jobbá válunk, de nemcsak
mi, hanem talán a világ is.
Karácsonykor túl leszünk a téli
napfordulón is. Ekkor leghosszabb
az éjszaka sötétsége, ám az ezt
követő minden egyes nappal növekszik a világosság ideje, a fén�nyel, nappal teli órák száma, megyünk ki a télből, készítgetve
lelkünket a tavaszra, a változásra.
Tisztelt Zalakarosiak!
Lelkünket akkor is felkészíthetjük az ünnepre, ha most, az ünnep, a téli napforduló
eljöttének várása során nincs vásár, nincs közös forralt borozás. Az ünnepnek az evés-iváson és szimpla családi összejövetelen, együttléten, nagy ajándékozáson kívül elsősorban
lelki tartalma van. Ezen a karácsonyon lehet,
hogy el leszünk választva a hozzátartozóink-

tól, annak ellenére, hogy már régóta készülünk együtt lenni, átölelni egymást. Testben
távol lehetünk, lélekben legyünk közel! Fontos, hogy az emberen ne uralkodjon el a lehangoltság, a kiábrándultság. Ennek egyetemes
orvossága a remény. Erről szóljon ez az időszak; arról, hogy szükségünk van egymásra;
hogy a kényszerű távolságtartás ellenére a bi-

mint most, amikor készülünk átlépni az új, a
másik évbe.
És talán soha nem volt szükség még annyira
bízni a jó kedvben, a víg esztendőben, mint
most. Amikor elénekeljük a Himnuszt, gondoljunk mindazokra, akiket szeretünk, akiknek
sorsuk jobbra fordulását, egészségük megmaradását kívánnánk. Énekeljük Himnuszunkat

Áldott ünnepeket,
´ kívánok!
boldog új esztendot
Novák Ferenc
polgármester

zalom mégis nőjön köztünk.
Az év utolsó napján sem lesz a már megszokott tűzijáték, nem lesznek nagy bulik. De az
éjféli pezsgős koccintás ugyanúgy megelőzi
nemzeti imánk, a Himnusz eléneklése.
Talán soha nem volt még ekkora szükségünk erre a fohászra, talán soha nem hordoztak olyan mély tartalmat Himnuszunk sorai,

hittel, reménnyel, derűlátással, s azzal a reménységgel, melyből a következő évben oly
sokat meríthetünk.
Jó egészséget kívánok mindenkinek, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, egymásra!
Novák Ferenc
polgármester
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Az alapkőletételt követően, 1
év alatt befejeződtek a rendezvény- és látogatóközpont építési
munkálatai. Az építkezés egy korábban nem tapasztalt eseményekkel teli időszakra esett,
amelynek történései komoly kihívások elé állította mind a megrendelőt, mind a kivitelezésben
tevékenykedő szakembereket.
Ha számba vesszük az elmúlt 12
hónapban elért eredményeket,
megállapíthatjuk, hogy jelentős
előrelépést értünk el városunk
életminőségének fejlesztésében. (S
mindezt a fentiekben jelzett körülmények közt!) Felújítottuk az Arborétum játszóterét, új kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket
teremtettünk, amikor fittnesz-parkot, futópályát, talp-masszírozó
Kneipp-sétányt, új sétaútvonalakat
vagy napozó parkot hoztunk létre.
Új fedett szabadtéri színpaddal
és hozzá kapcsolódó térrel, sétányokkal, vendéglátást szolgáló lehetőségekkel gyarapodott városunk. És hát, itt van még a látványos
szökőkút, valamint a városunk látképét meghatározó impozáns rendezvényközpont épülete is. A felsorolás még így sem teljes, de
érzékelhető, hogy Zalakaros város
életének egy jelentős mérföldkövéhez érkeztünk el.
Azonban az ünneplés ideje elött
még fontos feladatok várnak megoldásra. Az épületkomplexum üzemeltetéséhez kapcsolódóan megkezdődtek
a
szerződések

Egy év elteltével…
...BEFEJEZŐDTEK A MUNKÁLATOK
megkötései. Ezzel egyidőben elindítottuk a használatba vételi engedély megszerzését célzó eljárást.
Ezeknek a kötelező dokumentu-

szakemberre, hogy a lehető legjobb módon szolgálja az objektum
a város érdekeit.
Az ünneplés majd ezt követően

történhet abban a reményben,
hogy városunk már felkészülten
néz az új kihívásokkal szembe! Addig is fogadják el jószívvel és képzeletben tegye minden zalakarosi
ember a karácsonyfája alá ezt az új
épületet, mint mindannyiunk közös ajándékát!
Boldog karácsonyt mindnyájunknak!
Ódor László Lajos
projektkoordinátor

moknak a beszerzése az elkövetkező hónapok feladata. Most zajlik az
épület gépészeti próbaüzeme, valamint a tűzjelző és vagyonvédelmi
kamerarendszer beélesítése. A mögöttünk álló hetek műszaki betanítása során az önkormányzat és a
turisztikai kft. munkatársai elsajátíthatták az egyes épületgépészeti
rendszerek használatát, azonban
még komoly tanulás vár minden

Park Inn Hotels
BEST OF ZÖLD SZÁLLODA 2021–22
A legmagasabb, arany fokozatot nyerte el a Park Inn by Radisson Hotel and Spa Zalakaros a zöld szállodák idei évi pályázatán.
A pályázat elbírálásánál a környezettudatos gondolkodás és
szállodaüzemeltetés került a középpontba, kiemelten vizsgálva
azokat a területeket, ahol a legtöbbet tehetünk környezetünkért.
A korábbi években megszokott számban érkeztek be a Magyar
Szállodák és Éttermek Szövetsége által meghirdetett idei „Zöld szálloda” pályázatra a nevezések, ami azt mutatja, hogy a járványhelyzet
nem befolyásolja a szállodák fenntarthatósági szemléletét és elkötelezettségét – közölte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége.
Az arany fokozatot elnyert Park Inn by Radisson Zalakaros nyitó
szállodaként csatlakozott a Föld órája elnevezésű nemzetközi környezetvédelmi programhoz. A meghirdetett időpontban a szálloda éttermében és bárjában mécsesek biztosítják a világítást. Az emeleti folyosókon ilyenkor kizárólag a menekülőlámpák világítanak. A vendégeknek
is lehetőségük van csatlakozni a programhoz, amelyre a recepciós pulton elhelyezett plakáttal hívjuk fel figyelmüket és kedvüket.
– Felelősséggel tartozunk a közvetlen környezetünkért is, ezért
chip leolvasó szerkezetet vásároltunk, így segítve a kóborló kisálla-

toknak újra rátalálni az otthonukra. Nemrég egy tacskó gazdiját sikerült így megtalálnunk – olvasható a szálloda közleményében a turizmus.com oldalon.
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Jótékonyság és összefogás
AZ IDŐSEKRE ÉS A NEHÉZ HELYZETBEN LÉVŐKRE IS GONDOLTAK
Előző lapszámunkban már hírt adtunk
arról, hogy a Zalakarosi Futrinkák, a Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a
Szociális Alapellátó Szolgálat összefogásában adományokat gyűjtöttek a Jótékonysági Mikulás Futás keretében, melyre a nevezési díjnak szánt adományként tartós
élelmiszert, játékot, édességet, gyermekruhát adhattak a résztvevők.
Az összefogásban a SZASZ és a Családsegítő Szolgálat ellátottjainak gyűjtöttek, ugyanakkor idén sem maradhatott el az idősek
karácsonya, az idős egyedülállók segítése, így
polgármesteri döntés eredményeként az önkormányzat megbízásából ebben az évben is
34 csomagot állított össze a Közösségi Ház,
melybe az apró kedvességeken, élelmiszereken túl ebben az évben kézfertőtlenítő is került a speciális helyzetre való tekintettel.
– Fontos, hogy ne érezzék magukat egyedül ebben az elszigetelt, rendkívüli helyzetben sem az idősek, és fogjuk a kezüket, segítsük őket akár egy ilyen apró ajándékkal is
– hangsúlyozta Novák Ferenc polgármester,
aki személyesen is közreműködött a csomagok átadásában, képünkön Pataki Jánosné ré-

szére adva át az ajándékot. Szintén önkormányzati segítség mintegy félszáz csomag
eljuttatása a Szociális Alapellátó Szolgálat se-

gítségével a legrászorultabbaknak még karácsony előtt, melyre az önkormányzat 200.000
forintot különített el.

Elismerések 2020
JÖVŐRE LESZ ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÁS
Ahogy arról a szeptemberi számban is hírt adtunk, bizottsági javaslatra a képviselő-testület elfogadta, hogy a 2020. évi város napja
a járványügyi helyzetre, valamint a gazdasági körülményekre tekintettel nem kerül megrendezésre.
A hagyományok és
az önkormányzati rendeletek szerint a város
napján adják át a képviselő-testület által
alapított kitüntetéseket, valamint ehhez a
naphoz kötődik az újszülöttek és nagykorúvá válók köszöntése.
– Tekintettel arra,
hogy ebben az évben
nem lesz városnapi
ünnepség, az érintetteket értesítettük arról, mikor és milyen módon kerül
sor a kitüntetések átadására és a
köszöntésekre, de Önökkel is szeretnénk megosztani a kitüntetettek listáját – mondta Novák Ferenc polgármester.

Nagy örömünkre szolgál, hogy
ezúton is bejelenthetjük a 2020. év
kitüntetettjeit:
ZALAKAROSÉRT DÍJ 2020
Tarnai László Józsefné
Zalakaros életében betöltött ak-

tív szerepvállalásáért, közösségekben végzett munkájáért, sokszínű
szakmai és emberi tevékenységének elismeréséül
ZALAKAROS TURIZMUSÁÉRT
ÉS VENDÉGLÁTÁSÁÉRT
KITÜNTETŐ DÍJ 2020
Kovács Szabolcs
A települési marketing területén elért kiemelkedő színvonalú
munkájának elismeréséül
ART Hotel
A turizmus és vendéglátás területén végzett több évtizedes kiemelkedő színvonalú tevékenységének elismeréséül
ZALAKAROS SPORTJÁÉRT
DÍJ 2020
Szabadicsné Madaras Katalin
Zalakaros város sportéletében
(Zalakarosi Futrinkák futócsapata)
betöltött közel egy évtizedes kimagasló tevékenységének elismeréséül
Gratulálunk! Az elismerések átadására a 2021. évi városnap alkalmából kerül sor.

ÚJ SZOLGÁLATVEZETŐ A Szociális Alapellátó Szolgálat (8749
Zalakaros, Zrínyi u. 2.) intézményvezetője 2020. 10. 01.-től
Csönge Jusztina, elérhetősége:
+36- 30/461-68-44, 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:
+36-30/506-8440, 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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TISZTELT OLVASÓINK! Engedjék meg, hogy városunk legifjabb lakóit az alábbi fotók segítségével mutassuk be Önöknek. Akikről nem
jutott el hozzánk fotó, de Zalakaros legkisebbjei között jegyezhetjük a
nevét: Bogdán Vanessza, Orsós Viktor, Somogyi Tamara és Frankberger Rayan. A babáknak és családjaiknak jó egészséget, szép életet
kívánunk és azt, hogy találják meg boldogulásukat városunkban!

25 újszülött lá

Akác Liliána

Balázs Benett

Csaba Vivien

Horváth Jázmin

Ihász Teodor

Kassai Benett Attila

Németh Örs

Novák Bori

Pető Kolos

Domokos Márton

Kiss I

Petrás
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átott napvilágot 2020-ban

Ernst Olivér

Fehér Laura

Gerencsér Iván

Iringó

Koma Minka

Krivi Hanga

Lakatos Lora

s Panna

Szirtes Olívia

Tóth Johanna

Werner Olivér
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ZALAI TURISZTIKAI
CÉLPONTOKAT
ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS
INDUL
Közel tíz kilométernyi kerékpárutat építenek, illetve
jelölnek ki Nagykanizsa térségében, a turisztikai célpontok
összekötésének megteremtésére több mint 320 millió forint pályázati forrást fordítanak – közölte a Zala Megyei
Önkormányzat.
A Zala Megyei Önkormányzat vezetésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében nyert el 321
millió forintot a Zala két keréken – Kerékpárút-fejlesztés
Nagyrécse, Nagybakónak és
Újudvar településeken elnevezésű pályázatával. A konzorcium tagja a Nagykanizsai Városfejlesztő
Kft.,
továbbá
Nagyrécse, Nagybakónak és
Újudvar önkormányzata.
A tervezett szakaszok együttesen csaknem tíz kilométer
hosszúságúak, ebből majdnem
két kilométernyi újonnan építendő pálya, nyolc kilométert
pedig a meglévő utakon jelölnek
ki a felületi hibák kijavítása után
kerékpározható útvonalként.
Az öt szakaszból álló beruházás csatlakozik a majdani,
Nagykanizsa és Zalakaros közötti kerékpárúthoz, illetve elérhetővé teszi Nagybakónakon a
sokak által kedvelt Kőszikla-szurdokot, illetve Újudvaron a
TV-tornyot.
A Széchenyi 2020 program
keretében, európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés
várhatóan 2021 decemberéig
fejeződik be.

Több mint 70 önkéntes
MINDEN ELŐZETES VÁRAKOZÁST FELÜLMÚLT A VÉRADÁS
Az akciót az önkormányzat és
az Országos Vérellátó Szolgálat
szervezte, az önkénteseket két
helyszínen: a Zalakarosi Fürdőn
és a Civil Házban várták.
A két épületben több mint 70
véradó jelentkezett, akiktől a vizsgálatokat követően a szolgálat
munkatársai le is vették a vért.
– Szívügyemnek tekintettem
személy szerint és önkormányzati szinten egyaránt a véradás
megszervezését, hiszen embertársaink életének segítése, óvása,
megmentése a tét – mondta el
Novák Ferenc polgármester. – Különösen büszke vagyok arra, hogy
képviselők, intézményvezetők,
fürdődolgozók, intézményeink

munkatársai is szép számmal jelentkeztek.
Hasonló eseményre a remények

szerint tavasszal ismét sor kerül,
annak időpontjáról széles körben
tájékoztatják a zalakarosiakat.

A zsinat munkájához várnak segítséget
A ZALAKAROSI PLÉBÁNIA FELHÍVÁSA
2020. december 6-án a Kaposvári Egyházmegye templomaiban Varga László megyéspüspök
úr körlevelét olvastuk fel az egyházmegyei zsinattal kapcsolatosan.
A zsinat előkészítő folyamatában lehetőség nyílik mindenki számára, hogy a zsinatba bekapcsolódjon. Ezt otthonról mindenki egyénileg megteheti
két módon.
Egyrészt, hogy a zsinathoz kapcsolódó kérdőívet kitölti a Kaposvari Egyhazmegye vagy a püspökség honlapján: https://zsinat-kaposvar.egyhazmegye.hu/
Másrészt, hogy az egyházmegye honlapján megtalálható zsinati dokumentum tervezeteket átnézve

azokról véleményt írhat meg a felmerülő kérdések
alapján.
A zsinati munkára közösségileg a járványhelyzet
miatt, pillanatnyilag, nem sok lehetőség van.
Kérjük, hogy bátran osszák meg a jelen levelet
barátaikkal, ismerőseikkel, hogy minél több kérdőív
érkezzen be az egyházmegyéhez, és így az egyházmegye reális képet kaphasson a hívek zsinattal
kapcsolatos véleményeiről, hozzászólásaikkal gazdagítva annak eredményességét.
A plébániáink településein a sekrestyékben igényelhető papír alapú kérdőív is, amelyet vissza kell
juttatni a sekrestyékbe.
Köszönjük együttműködésüket!

ÚJ ESZKÖZ A BETEGELLÁTÁSBAN
Városunkban számos rendszeres vizsgálatra és kontrollra járó beteg van, akik közül a vérhígítót használó és rendszeres INR ellenőrzésre szoruló idős betegeknek nehézséget okozott a vizsgálat elvégeztetése a speciális eszköz hiánya miatt. Mivel korábban nem volt
lehetőség a helyben történő vizsgálatra, és ez nem csak plusz utazási időt vett igénybe, de anyagi terhet is rótt a karosiakra, ezért Zalakaros Város Önkormányzata vásárolt az INR ellenőrzésére szolgáló
eszközt 320.000 forint értékben.
2020.12.02-tól már minden beteg számára lehetőség van a háziorvosi rendelőben az INR ellenőrzésre a vérhígítót használó betegek
számára is. Telefonos időpont egyeztetést követően várják Önöket
rendelési időben a Jegenye sor 8. szám alatti háziorvosi rendelőben.
Rendelési időben a 93/340-343 és a 20/397-7942 telefonszámon lehet
időpontot kérni.
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2021 az újjáépítés éve lesz
ÖT HÓNAP KIESÉS MÁR NEM TESZI LEHETŐVÉ A NULLÁS MÉRLEGET A FÜRDŐN
Mára biztossá vált, hogy 2021. január 11-ig a fürdő nem nyit ki,
bár ebben reménykedtünk valamennyien. Igaz, a gyógykezeléseket
továbbra is lehetne végezni, ám – ahogy arról korábban már a fürdő vezetője, Podlovics Péter nyiltakozott lapunknak – ez sajnos
nem valósítható meg optimális működéssel.
– A helyzet sajnos továbbra is
ugyanaz, mint novemberben: a
szabályozások ránk is érvényesek ezúttal is – nyomatékosította
az információkat Podlovics Péter.
– Ahogy azt a novemberi lapszámban közölt interjúban is említettem, a
gyógykezelések tekintetében helyzetfelmérést követően úgy döntöttünk, a fürdő többi
szolgáltatásával
egyidőben
indítjuk
újra a gyógyászati részlegünket, hiszen pont a
legnagyobb kincsünk, a
gyógyvíz az, amit nem
lehet igénybe venni. A
vendégeknél pedig a
zalakarosi utazás motivációja ez. Így türelemmel kivárunk. Nagyon
nehéz ez az ágazatnak,
de bízunk abban, mihamarabb újra benépesül
a város.
– Mit tudnak tenni
az újabb, egy hónapos
kényszerleállás idején?
A dolgozókat tudják-e
„mozgatni”, ha igen,
hogyan, milyen feladatokkal látják el őket?
– A leállás ideje
alatt állagmegóvási,
karbantartási munkákat végzünk, nagytakarítások
folynak többezer négyzetméteren, az irattárakban. Ami a menedzsmentet illeti, folynak az
egyeztetések, a tervezés a jövőt
illetően. Itt az év vége, a gazdasági év zárása.
– Az elmúlt egy hónapban az
állam 50 százalékos bértámogatásáról biztosította a fürdőt is.
A következő egy hónapra is van
remény erre? Tudnak-e tartani
minden eddigi dolgozót?
– A pandémiás helyzet kezdetétől fogva prioriotás minden
munkatársunk munkaviszonyának megtartása, amelynek érde-

kében hoztunk meg számos, üzemeltetéssel összefüggő döntést.
Ehhez kormányzati támogatás is
érkezik, amelyért rendkívül hálásak vagyunk. A bértámogatás a
lezárás meghosszabbításával to-

lenti. Ez biztosítja a rendszer
stabil működését majd a jövőben. A végpontok kijelölésre kerültek, ez azt jelenti, szakembereink előkészítték a fizetési
pontok, forgókapuk, kamerák
pontos helyét. A projektet akkor
tudjuk folytatni, ha biztosan látjuk az ehhez szükséges forrásokat. A tervek rendelkezésre állnak, így mintegy 3–4 hónap alatt
teljes egészében megvalósítható.

túlélni az évet gazdasági, üzemeltetési döntésekkel, amelyek
nem mindig voltak fájdalommentesek.
A sikeres nyár után bíztunk
abban, hogy az év második felében lévő két kiemelt időszakkal,
az őszi és a téli szünettel, valamint a külföldi gyógyvendégek
szeptemberi-októberi csúcszezonjával sikerül megtartani a
nullás mérleget, azonban az egy-

vábbra is érvényes lesz, élünk is
vele, ezáltal nagyságrendekkel
könnyebb gazdaságilag átvészelni ezt a nehéz időszakot.
– Ön korábban azt nyilatkozta, hogy a beléptető rendszer
kiépítéséhez a tervezettnél korábban hozzáfognak, mivel van
szabad kapacitás a fürdőn a
kényszerleállás miatt. Ez megvalósul valóban? Ha igen, ennek
lépéseit tudhatnánk?
– A leállás alatt az informatikai háttér kiépítése történik, kiépítettük az optikai hálózatot,
amely a beléptető és a vendégirányítási rendszer alapját je-

– Év végéhez közeledve, minden bizonnyal lehet már egyfajta gazdasági mérleget vonni.
Milyen évet zárt a fürdő, és ez
mennyiben befolyásolja esetleg
a jövő évi terveket?
– A fürdő fennállásának 55
éve alatt soha nem látott helyzetbe került, nem csak a Zalakarosi Fürdő, hanem az egész ágazat. Öt hónap kiesés nagyon sok,
amelyet nem lehet figyelmen
kívül hagyni. Ez egy minden tekintetben rendhagyó év volt, sok
mindenről le kellett mondanunk
a pandémiás helyzetben, azonban sikerült költséghatékonyan

re súlyosbodó őszi járvány hullám és a szükséges lezárások ezt
nem tették lehetővé. Hogyan
lehet tervezni 2021-re? Egyértelműen csak rugalmasan, mindenre fel kell készülnünk, mindenre
van A és B tervünk. Ami a fejlesztéseket illeti, terveinkben kizárólag olyanok szerepelnek,
amelyek az üzembiztonságot
érintik, valamint a vendégek
komfortérzetét növelik. Egy hurrikán söpört rajtunk végig, 2021.
az újjáépítésről szól, az erős gazdasági hátterünket kell újra felépíteni. Minden csak ezután következik.
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Tisztítsuk meg az országot!
RENGETEG SZEMETET SZÁLLÍTOTTAK EL ŐSSZEL AZ ERDŐKBŐL
Az állami erdőgazdaságok az őszi időszakban 1100 köbméter illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek össze az általuk kezelt erdőterületen a Tisztítsuk meg az országot! program keretében. A munka
azonban még korántsem ért véget, az Agrárminisztérium irányítása
alá tartozó erdőgazdaságok és nemzeti parkok területén év végéig
folyamatos a hulladékmentesítés.
Az akció mintaprogramja a Pilisi
Parkerdő Zrt. területén indult, ahol
közel 200 köbméter szeméttől
mentesítettek egy budapesti erdőfoltot a IX. kerületben. Az ősz folyamán az összes állami erdőgazdaság
bekapcsolódott a munkába, aminek
eredményeként országszerte már
összesen 1100 köbméter szeméttől
szabadították meg az állami erdőket. Ennek a mennyiségnek az egyharmadát, mintegy 350 köbmétert
a hulladékradaron keresztül jelentettek be a lakosok, kétharmad
részt pedig az erdőgazdaságok saját munkatársai derítettek fel.
Az erdészetek tapasztalatai

alapján a legtöbb esetben vegyes
kommunális hulladék kerül ki az
erdőterületre, de jelentős az illegálisan lerakott építési törmelék aránya is. Veszélyes hulladékot, például palát is nagyobb mennyiségben
találtak, csak gumiabroncsból pedig több mint 50 köbméternyit
gyűjtöttek össze. Az őszi időszakban a legtöbb hulladékot a nagyobb településeket körülvevő
parkerdőkből szállították el Budapest, Pécs és Sopron környékén, de
a Bakonyban és a Balaton-felvidéken is több száz köbméter szeméttől szabadították meg az erdőket.
A munka folytatódik, az ünne-

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sűrűn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után kerülnek letakarításra.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetőleg ne parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetővé teszik a gyorsabb hótolást és
a járművek károsodásának a veszélye is kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényeket az ürítés napján tegyék ki (ne előtte nap), ily módon is segítve az éjszakai hóeltakarítást.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli időjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek – 19/2014. (VI. 21.) – megfelelően a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az ingatlana mellett lévő
burkolt területeken (gyalogjárdán, kerékpár-, és gyalogutakon).
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:

pek előtt újabb takarítási akcióval
készülnek az erdőgazdaságok.
A további szemétszedés nemcsak az ország környezeti állapotát
javítja, hanem azon túl is kiemelt
jelentősége van. A járvány miatt
ugyanis jelentősen megnőtt az erdők látogatottsága, így a hulladékmentesítés hozzájárul, hogy tiszta
és egészséges környezetben pihenhessenek az emberek. Az állami
erdőgazdaságok hosszabb távon a
megelőzésre helyezik a hangsúlyt,
ezért elkészítették azokat a terveket, amik alapján a megtisztított
területekre a jövőben 900 kamerát, és több mint 300 sorompót
helyezhetnek ki, hogy megakadályozzák a hulladék újbóli lerakását
az erdőkben.
Az országosan alkalmazott hulladékradar applikációval a Zalaerdő Zrt. is folyamatosan kapja az illegálisan lerakott hulladékok jelentését. A bejelentések után a területileg érintett erdészet köteles
megvizsgálni, hogy valóban van-e hulladék a jelentett területen,
majd a felmérés után (mekkora mennyiség, milyen összetételű hulladék) fel kell számolni a hulladéklerakót. Az applikációs felület
bevezetése óta (2020. szeptember 2-től) több helyszínről is kaptak
jelentést a munkatársak (pl. Kerkakutas, Zalaegerszeg, Zalamerenye). Ahol különösebb nehézségbe nem ütközött a hulladék felszámolása, ott ez már meg is történt. Vannak olyan területek, ahol
nagyobb mennyiség gyűlt össze szétszórva, itt az elszállítást deponálás előzi meg, ez még néhány helyszínen folyamatban van. A saját dolgozók által augusztusban fellelt illegálisan lerakott hulladékok gyűjtése, elszállítása jelenleg folyamatban van, ezeken a
területeken a szállításhoz és leadáshoz pályázati forrást szeretnénk
igénybe venni. A felszámolásra váró hulladékmennyiség mintegy
120 m3, jórészt háztartási vegyes hulladék, de van közte építési-bontási törmelék, valamint autógumi és veszélyes hulladék is.
Povics Noémi, Zalaerdő Zrt.

H–P: 7.00–15.00:
93/340-924
Ügyeleti telefonszámok: +36-30/5523-425
+36-30/5837-240
+36-30/5284-520
Segítő közreműködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezető

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
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Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ezúton is tájékoztatjuk városunk lakosságát, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. postai úton kiküldte a 2021. évre vonatkozó
tájékoztató levelét, hulladékszállítási naptárát, valamint a hulladékgyűjtő edényekre kihelyezendő matricákat.

bat), 2021. január 30. ( szombat). Kérdés esetén a szolgáltató a 0693/537-384-es, az Önkormányzat a 06-93/340-100/119 mellék telefonszámon áll a lakosság rendelkezésére!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

A szolgáltató kéri, hogy a
2020. évi matricát 2020. december 31. napját követően távolítsák el az edényről, és az új, 2021.
évi matricát pedig ezzel egyidőben helyezzék el!
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)
gyűjtése havi egy alkalommal
történik, a szállítási naptárban
megjelölt csütörtöki napokon.
Zsákok igényelhetők a szolgáltatónál vagy az önkormányzatnál.
A karácsonyi fenyőfák gyűjtési napjai az alábbiak szerint
alakulnak: 2021. január 9 . (szom-
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Teával, süteménnyel várták
A KAROSI GYEREKEKHEZ IS ELJÖTT A MIKULÁS
A Mikulás mindent megtett, hogy ebben a korlátozásokkal teli
évben is eljusson a kisgyerekekhez, akik hatalmas aggodalomban
voltak, vajon e járványos világban is megérkezik-e hozzájuk a
Nagyszakállú.
Nos, Mikuláson nem múlt a találkozás, még ha az nem is a megszokott módon, az iskola tornatermében történhetett meg. A Piros Ruhás
jóságos öregember a Civil Házból videó üzenetben köszöntötte a piciket,
majd a csomagokkal teli puttonyával útra kelt. Először a zalakarosi iskola elé érkezett meg, ahol az alsós diákok a tantermek ablakából csillogó
szemekkel figyelték őt. A járványügyi helyzet miatt a Mikulás nem térhetett be az intézményekbe, de krampuszai segítségével eljuttatta a
csomagokat az alsó tagozatos nebulóknak. Útját folytatva a bölcsődés
gyerekeket látogatta meg, az ablakon keresztül integetett be a piciknek,
akik bizony az ablak előtt tolongva akartak megbizonyosodni jöttéről. A
picurkák forró teával és süteménnyel is várták a Télapót. A gyerekek
nagy örömére a bölcsi teraszára kikészített pici csizmácskák is hamarosan megteltek a csomagokkal. Az óvodában is izgatottan készültek a
Mikulás érkezésére, énekekkel köszöntötték őt és az ovisok saját maguk
készítette rajzokat ajándékoztak neki. Természetesen a piros puttonyból
itt is előkerültek a csomagok.
Eljutott a Mikulás az este folyamán még sok-sok kisgyerekhez, és
attól sem kellett tartania, hogy a kijárási tilalmat megszegi, hiszen ő
munkavégzés céljából rótta az utcákat még késő este is.

Adomány a mentősöknek
A közelmúltban hatalmas meglepetésben
részesülhetett a Zalakarosi Mentőállomás, akik
ezúton is köszönik a felajánlást Laskáné Áginak,
valamint a „Segítünk,
ha tudunk” karitatív
csoport tagjainak, a zalakarosi Üvegtigris tulajdonosának és összes
dolgozójának.

