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Reményteli szezonkezdés
FÉL ÉV SZÜNET UTÁN ÚJRA NYITHATOTT A ZALAKAROSI FÜRDŐ
Hosszú hónapokat vártunk
rá, de végre nyit az ország.
Gyermekeink újra járhatnak iskolába, élvezhetjük a teraszokon a kávézós, beszélgetős perceket, a védettségi igazolvánnyal
rendelkezők pedig számos helyre bejuthatnak ismét.
Városunkban is sorra nyitottak
a vendéglátó helyek, szállodák, és
ami talán minannyiunknak a legfontosabb, végre megint fogadhat

vendégeket a Zalakarosi Fürdő! A
létesítmény két ütemben nyitotta
meg kapuit: a beltéri egységek
május 7-én fogadtak először vendégeket, a várva várt teljes nyitás
május 21-én történhetett meg.
Ezt a jeles alkalmat számos
megyebeli vezető személyiség is
megtisztelte, jelezve, hogy az ország és Zala megye turisztikai
életének egyik vezető települése,
Zalakaros fontos mindannyiuk
számára.

Új látványossággal gyarapodott városunk. A gyógyhelyközpontnál
szökőkút kapott helyet, mely az esti órákban fényjátékkal kápráztatja
el a sétálókat. A szökőkút máris nagyon népszerű és fotózásra csábít.
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Megnövekedett a hulladékgyűjtő szigetek, elsősorban a
műanyag gyűjtésére szolgáló konténerek kihasználtsága. Ezt a
betelt konténerek mellé elhelyezett zsákok is jelzik, melyek
nemcsak esztétikailag rontják a városképet, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek.
Ezen probléma megoldása érdekében tisztelettel kérjük, hogy a
műanyag palackokat kilapítva szíveskedjenek a gyűjtőkonténerbe
dobni, illetve kérjük Önöket, hogy a házhoz menő elkülönítetten
gyűjtött hulladékok gyűjtését szíveskedjenek igénybevenni,
melyhez ingyenes gyűjtőzsákot a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban tudnak igényelni. Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik először vennék igénybe e szolgáltatást, szíveskedjenek
azt a Szolgáltató felé is jelezni a 06/93/537-384 telefonszámon.
A Viridis-Pannonia Kft. a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött
hulladékokot (papír, műanyag/fém) az év hátralévő részében az
alábbi napokon szállítja el:

TILOS AZ ÉGETÉS A SZEZONBAN
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.)
önkormányzati rendelete alapján ZALAKAROS VÁROS BEL- ÉS KÜLTERÜLETÉN, AVART ÉS KERTI HULLADÉKOT MÁJUS 1. ÉS SZEPTEMBER 15. KÖZÖTT A SZABADBAN ÉGETNI TILOS!
Kerti hulladék égetése szeptember 16. és április 30. között szerdai
és szombati napokon 8 és 17 óra között történhet.
Felhívjuk a zártkerti és a külterületi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy zártkertben, illetve külterületen égetni csak a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér
25. Tel: 06-93/516-003) engedélyével lehet.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

Dátum
2021. 05. 27.
2021. 06. 24.
2021. 07. 22.
2021. 08 19.
2021. 09. 16.
2021. 10. 14.
2021. 11. 11.
2021. 12. 09.

Nap

Hulladék típusa

Csütörtök..............................papír és műanyag
Csütörtök..............................papír és műanyag
Csütörtök..............................papír és műanyag
Csütörtök..............................papír és műanyag
Csütörtök..............................papír és műanyag
Csütörtök..............................papír és műanyag
Csütörtök..............................papír és műanyag
Csütörtök..............................papír és műanyag

Együttműködésüket a településünk tisztasága, rendezettsége érdekében köszönjük!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közvilágítási lámpatestek meghibásodását a http://mvmwatteta.hu hibabejelentés aloldalán, illetve munkaidőben a 06-72/511-599
telefonszámon közvetlenül a Szolgáltató felé is bejelenthetik. Csoportos hiba esetén a 06-80/205-020 ingyenesen hívható telefonszámon
tehetnek bejelentést. Kérjük, éljenek a fenti lehetőségekkel, segítsék
ezzel önkormányzatunk munkáját!

Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004. (VI. 11) rendelete 5 . § /2/ bekezdése alapján
/2/ Robbanómotoros kerti géppel keltett üzemi zajkeltés
– május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban – vasárnap és ünnepnapok kivételével – 7.00 órától 13.00 óráig,
15.00 órától 20.00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9.00
órától 12.00 óráig,
– október 1-től április 30-ig terjedő időszakban 7.00 órától
20.00 óráig a 4.§. szerinti értékek betartása mellett folytatható, ezen időszakot meghaladó időtartamban
ZAJKELTÉSSEL JÁRÓ TEVÉKENYSÉG NEM VÉGEZHETŐ.
Tekintettel az önkormányzati rendelkezésekre kérjük Önöket,
hogy az ingatlanaik rendbetétele, gyommentesítése során a fenti
időpontokat szíveskedjenek betartani.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Interneten csatlakozott
Zalakaros az ünnepséghez
EGY ÉVTIZEDE VÁROS BAJOR TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK
2021. május 17-én Puchheim várossá alakulásának tizedik évfordulóját ünnepelte. A koronavírus által meghatározott ünnepség nagyon
szűk körben zajlott. Személyesen csupán a volt polgármester, és tartományi, illetve a városhoz kapcsolódó vezetők voltak jelen, miközben Puchheim polgárai digitálisan vehettek részt az ünnepi eseményen.
A lakosok mellett a testvérvárosok polgármesterei is Magyarországon, Finnországban és Ausztriában egyaránt online módon
kapcsolódtak az eseményhez. Novák Ferenc polgármester is webkamerán keresztül jelentkezett be és
üdvözölte Puchheim lakóit és a
város vezetését és sajnálatát fejezték ki azért, hogy a világjárvány
miatt sokáig nem voltak lehetségesek személyes találkozók és testvérvárosi találkozók, de ezt a lehető leghamarabb meg fogják tenni
– hangsúlyozta.
Az esemény egyik fénypontja

volt, mikor Norbert Seidl polgármester három tízéves születésnapi
gyermeket, Alea-t, Marie-t és Nicót
kérte fel arra, hogy lépjenek színpadra a „Boldog születésnapot”
hangjára. A városi címerrel díszített
jubileumi tortán a vírushelyzet szabályainak megfelelve kerékpár
pumpával fújhatták el a gyermekek
a gyertyákat.

het válaszolni. A várost többek között a lakosság nagysága és
szerkezete, gazdasági ereje, iskolai
központjai, kultúrája, közlekedési
kapcsolatai és sokemeletes lakótelepei jellemzik. De ami Puchheim
városát mindenekelőtt meghatározza, az a dinamizmus, az innová-

ció, a változásra való hajlandóság, a
globális felelősség és a civil társadalom, amely nyitott, toleráns és támogató módon foglalkozik számos
élettervvel és problémával.

FELHÍVÁS!
TISZTELT KAROSIAK,
INGATLANTULAJDONOSOK!

Norbert Seidl polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta,
hogy a gyakran feltett kérdésre,
hogy Puchheim valóban igazi város-e, most egyértelmű igennel le-

A tűzoltókat
köszöntötték
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napján Novák Ferenc
polgármester köszöntötte a tűzoltóságon szolgálatban lévő hivatásos tűzoltókat, valamint az önkéntes tűzoltó egyesület vezetőit,
Szakál Tibor elnököt és Szörcsök Szilárd parancsnokot.
A parancsnoknak a polgármester külön is gratulált, hiszen ő,
ugyancsak Szent Flórián naphoz kötődően főigazgatói dicséretet
kapott.

Településünk 1995. évben csatlakozott először a Virágos Magyarországért mozgalomhoz, 2002. évben a városok kategóriában
I. helyezést, majd 2003. évben az Entente Florale európai versenyen
ezüstminősítést szerzett, azóta is számos elismerés birtokosa. Zalakaros az idei évben is csatlakozik a pályázati programhoz.
Az idén 28. alkalommal megrendezésre kerülő versenyt elsősorban az önkormányzatok részére hirdették meg, de a tavalyi sikert
követően ismét elindul a lakossági pályázat is, ahol a legvirágosabb
balkonok és előkertek versenyeznek egymással.
Ennek keretében amatőr kertészek egy rövid leírással együtt
tölthetik fel fotóikat saját kertjeikről, balkonjaikról 2021. június 15-ig
a https://palyazat.viragosmagyarorszag.hu/ weboldalon. A verseny
nyerteseiről neves kertészeti szakemberekből álló szakmai zsűri dönt
majd és idén is elindul a szavazás a Virágos Magyarország Facebook
oldalán.
További információ:
www.viragosmagyarorszag.hu
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu
www.facebook.com/viragosmagyarorszag/
Kérjük csatlakozzanak a versenyhez, éljenek a lehetőséggel!
Üdvözlettel:
Novák Ferenc s.k.
polgármester
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Ahogy a veszélyhelyzetet
megelőzően, és az alatt is, továbbra is folytatódnak a fejlesztések, felújítások városunkban. A
Nagykanizsai Tankerület a közelmúltban megkezdte a Zalakarosi
Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének külső felújítását. Ennek keretében az épület északi
oldalán a vízelvezetésre is megoldás születik.

Megújul a tornaterem
AUGUSZTUSBAN FEJEZŐDNEK BE A MUNKÁK

– Hosszú éveken át – küllemét
tekintve – az egyik legrosszabb
állapotban lévő épületünk volt a
tornaterem – jelezte Novák Ferenc
polgármester. – Az előző években
az ablakcserék, majd a beázások
megszüntetését követően a hőszigetelés, a falazat javítása történik
meg, lekerülnek az „omlásveszély,
hulló vakolat” kiírások. A felújítás
az épület küllemét is érinti, hiszen
a tetőt szegélyező, úgynevezett
„takarószoknyát” lebontják.
A polgármester elmondta: a
munkálatok során az épület előtt
álló két nagyobb méretű fát is eltávolítják. A lucfenyő kivételének
oka elsősorban az egészségügyi

KEDVES SPORTTÁRSAK!
A Nagykanizsai Tankerület 2021. május 4-vel megkezdte a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének felújítását, amely
előreláthatólag 2021 augusztusáig tart.
A tornaterem keleti oldalán lévő bejárata a felújítás időtartama
alatt nem használható, mivel építési területnek minősül.
Az ideiglenes bejárat a Liget utca felől lett kialakítva, legyenek
szívesek ezt használni. Ez a bejárat a Liget utca 45. számú házzal
szemben (a műfüves pálya vonalában) található. A tájékoztató táblák a sportudvar kerítésére kerültek kihelyezésre. A sportudvarra
vonatkozó szabályok továbbra is fennállnak a mindenkori jogszabály
által előírtak szerint.
Köszönjük megértésüket! Jó sportolás kívánunk!
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
üzemeltető (06-30/9833944)

NYITVA VAGYUNK!
A járványügyi intézkedések enyhítése lehetővé tette a Civil Ház
újranyitását is. Május 4-től újra fogadhatjuk látogatóinkat. A Dalárda-Vegyeskar nagy örömmel kezdte újra próbáit, a visszajelzések
alapján hamarosan más művészeti csoportjaink is visszatérnek és
megkezdik munkájukat. A számítástechnika klubunkba május 21-től
újra várjuk tagjainkat, illetve az érdeklődőket.
Felhívjuk a hozzánk betérők figyelmét, hogy a Civil Házba kizárólag személyre szóló védettségi igazolvány bemutatásával léphetnek
be. A védettségi igazolvány csak személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) együtt érvényes! 18
év alatti személy védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyeletében tartózkodhat az intézményben.
A Civil Házban maszk használata NEM kötelező. Az intézménybe
való belépéskor kérjük használják a kihelyezett fertőtlenítőt!
Szeretettel várjuk látogatóinkat! További információ: Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár: 06 30 9833944 kozossegihaz@zalakaros.hu
Sinkovics Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgató

állapota, ezáltal egy esetleges kár
megelőzése, illetve a felújítás akadályozásának kiküszöbölése. A hársfa pedig túl közel van a falakhoz,
akadályozza az állványozást, a ké-

sőbbiekben pedig kárt okozna a
felújított épületben. A tornaterem
keleti oldalán lévő bejárata a felújítás időtartama alatt nem használható, mivel építési területnek minősül.

ISMÉT VÉRADÁS ZALAKAROSON
A múlt évi sikeres kezdeményezés folytatásaként ismét véradást
szervez az önkormányzat és az Országos Vérellátó Szolgálat Zalakaroson 2021. június 2-án, szerdán. A múlt évi két helyszíntől eltérően
ezúttal csak a Civil Házban (Hegyalja u. 40.) várják az önkénteseket
véradásra 15:00 és 19:00 óra között.
Mint azt Ottlakán Beatrixtól, az Országos Vérellátó Szolgálat véradásszervezőjétől megtudtuk, minden védőoltásra igaz, hogy az oltakozás utáni néhány napra célszerű pihenőt tervezni. A COVID-19 elleni
védőoltás azonban a véradásból nem kizáró ok. Amennyiben valaki
láz-, tünet-, és panaszmentes, már a vakcinációt követő napon adhat
vért. Várnak mindenkit, akinek lehetősége van vért adni. A plakáton
megjelölt iratokat kérjük, mindenképp hozzák magukkal! Adjanak vért!
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Együtt a Nyugat-Balaton legjobbjai
KÖLCSÖNÖS KEDVEZMÉNYEK A TURISTÁKNAK
Továbbra is „Együtt a Nyugat-Balaton legjobbjai”, sőt, idén bővült
a regionális együttműködés. A kulturális és turisztikai attrakciók,
szolgáltatók egymást is ajánlva, 20 százalékos kedvezményt biztosítanak látogatóiknak, a közös fellépéstől pedig azt remélik, hogy a
Keszthelytől Zalakarosig terjedő térség még vonzóbb lesz a turisták
számára, és tovább gyarapodhat a már így is évi kétmilliós vendégszám. A West of Balaton márkanevű hálózathoz most a hévízi Tófürdő és a Kis-Balaton Látogatóközpont csatlakozott, és kezdett a korábbi tagokkal közösen forgalomélénkítő kampányt.
A megállapodást a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Helikon Kastélymúzeum, a hévízi Tófürdő, a
Zalakarosi Fürdő és a Zobori Élménypark vezetője írta alá Papp
Gábor hévízi és Novák Ferenc zalakarosi polgármester jelenlétében.
Mindannyian egyetértettek: a hálózatos együttműködés stratégiai célokat szolgál. A Nyugat-Balaton öt
turisztikai zászlóshajója egymást és
így az egész térséget erősíti a közös fellépéssel. A települések és
szolgáltatók nem versenytársak,
közös erővel még magasabbra pozicionálhatják a magyar turizmus
egyik kiemelten fontos desztinációját – fogalmazták meg a West of
Balaton elsődleges célját.
A hévízi aláírás előtt Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmusszakmai igazgatója
előadásában
kiemelte:
kulcsfontosságú a komplex együttműködés, a termékek és élményígéretek régiós összekapcsolása.

Május elején ismét kinyithatták kapuikat a szállodák.
Az újra indítást segítendő, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
kidolgozott egy magatartási
kódexet, annak érdekében,
hogy a turizmussal foglalkozó
kollégák azonos biztonsági feltételeket biztosítsanak az érkező vendégeknek a nyitás után.
A magatartási kódexet minden
szálloda halljában és a fürdőben is kihelyeztek – tájékoztatta lapunkat Üsztöke Botond, az
egyesület elnöke.
Ezzel egy időben a város
önkormányzata, az egyesület
és a fürdő közös chartát írt alá,
amelynek a lényege szintén a
vendégek minél biztonságosabb fogadása. Mint azt a chartában írják: „a polgármester levélben kérte meg a lakosságot,
hogy mindenki regisztrálja ma-

Elmondta: nő a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ (NTAK)
által regisztrált foglalások száma,
így a nyár legalább olyan sikeres
lehet, mint a tavalyi rekordév volt.
A turisztikai régiók közül továbbra
is a Balaton a legnépszerűbb.
Dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház főigazgatója leszögezte:
a gyógytó nemzeti kincs, az együttműködés pedig lehetőséget ad a
látogatóknak az igazán hasznos és
tartalmas feltöltődéshez. Kiemelte:
az egészségnek, a jóllétnek gazdasági, munkaerő-piaci haszna is van.
Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője tájékoztatott: 15 bemutatóhelyükön évente 400-450 ezer
látogató fordul meg, a hálózatban
a Kis-Balaton Látogatóközponttal,
a kápolnapusztai bivalyrezervátummal és a vörsi tájházzal vesznek
részt. Szerinte „nem egyedül kell
megváltani a világot”, s ha egy-egy

helyszínért nem is indulna el valaki
az ország másik részéről, a közös
kínálat vonzó lehet.
Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója úgy fogalmazott: a kiemelkedő szolgáltatók
közös fellépése minőségi turisztikai
termékként jeleníthető meg. Beszámolt arról, az intézményben a
kényszerpihenő alatt is dolgoztak,
fejlesztettek, jelenleg 12,5 milliárd
forintos pályázati portfóliót kezelnek, így sorra születnek az újabb és
újabb turisztikai attrakciók.
Podlovics Péter, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója pedig összegzésként üdvözölte Hévíz társulását,
és kiemelte, hogy a két – más-más

profilú – fürdőhely nem konkurens,
hanem partner, és a többi szolgáltatóval együtt időjárástól független élménysort biztosíthat mindazoknak, akik a Nyugat-Balatont
választják utazásuk célpontjául.
Utóbbit Vercz Rita, a Zobori Élménypark üzemeltetési vezetője is
hangsúlyozta.
(zaol)

Covid-kódexet dolgoztak ki
ÚJRA NYITHATTAK A SZÁLLODÁK
gát a vakcinainfo.gov.hu honlapon. A városban lévő 15 szálloda tulajdonosai és igazgatói,
valamint a Zalakarosi Fürdő vezetője felkérte a dolgozókat,
hogy csatlakozzanak a felkéréshez, és szintén regisztráljanak
az oltásra.”
„Nagyon bízunk abban, hogy
hamarosan újraindul a turizmus, ezért igyekszünk mindent
megtenni a vendégek biztonsága érdekében, ezeket az intézkedéseket bizalomerősítő lépésnek szánjuk” – hangsúlyozta
Üsztöke Botond.
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Háromszoros „Zöld Óvoda”
cím birtokosaként már évtizedes
hagyományként tartjuk számon
óvodánkban ezt a zöld jeles napot.
A csoportok egész heti tevékenykedései ebben a témában kerültek megszervezésre. A járványügyi intézkedések betartása mellett
a gyerekek a Csiga tanösvényen
kirándultak, ahol megtapasztalták
a fák, madarak, az erdő szerepét,
szépségét. Külön öröm, hogy évek
óta az óvoda teraszának gerendáján fészket raknak és költenek madarak. Az előző években házi rozsdafarkú, az idén pedig erdei pinty
választotta fészekrakó és költő helyéül a Katicabogár csoport előtti
teraszt.
PÜNKÖSD
A nevelési év utolsó népszokásaként került felidézésre a hét utolsó napján. A kisfiúk szorgalmasan
készítették a lovacskáikat, a lányok
pedig a rózsakoszorújukat erre a
napra. A zöld szemlélet helyi értékek megismerésére irányuló szempontját figyelembe véve, először

Madarak és fák napja
OVIS ESEMÉNYEK MÁJUSBAN

Májusfát állítottak

A népszokásokhoz felszalagozott fát állított fel május első
napján a turisztikai nonprofit kft. kezdeményezésére a Zalakarosi Ifjak Köre. A fát az erdészet ajánlotta fel és a Karos-Park Kft.
segítségével jutott el rendeltetési helyére. Sajnos, most elmaradtak a faállítást övező színes programok, de reméljük, hogy a
májusfa kitáncolás egy jó buli keretében a jövőben már megtartható lesz!

került sor a Zalakaroson gyűjtött, a
Zalakaros Monográfiában is lejegyzett pünkösdi királynéjárás szokásának megismerésére, megtanulására.
Minden csoport népi ügyességi játékokkal választotta meg a fiúk
közül a pünkösdi királyt. A Katica
csoportban Németh Alex; a Maci
csoportban Bessenyei Bálint; a Pillangóban pedig Kaszás Gergő lett a
verseny győztese. A kiskirályné szerepére a lányok Tóth Izabellát választották. A nagycsoportos lányok
jártak csoportról-csoportra az óvoda teraszán a pünkösdi királynéval.
Majd a májusfa kivételével, táncházzal és a pünkösdi királynéjárás során összegyűjtött adományok elfogyasztásával zárult a délelőtt.
Novák Ferencné
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Fél év szünet után nyit a fürdő
NAGY REMÉNYEKKEL VÁRJÁK A NYÁRI SZEZONT
Az ünnepélyes nyitáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetője, Manninger Jenő, térségünk fideszes országgyűlési képviselője, Bene Csaba, a Zala megyei közgyűlés alelnöke, Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere, Podlovics Péter, a
Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója és városunk politikai, gazdasági és
kulturális életének képviselői.
Sifter Rózsa köszöntő beszédében elmondta: a Zalakarosi fürdő
jelentős és látványos megújuláson
ment keresztül 2019-ben. Az akkori, kiszámítható élet után, a járvány miatt azonban a szabadidő
eltöltés kultúrája átalakult. Észrevettük, felfedeztük megyénk csodáit. A feladatunk most az, hogy
ezeket a csodákat minél szélesebb
körben ismertté tegyük.
– A megyei oltási munkacsoport vezetőjeként elmondhatom,
hogy mindent elkövettünk annak érdekében, hogy az újranyitás megtörténhessem, és abba
végre a turizmus is bekapcsolódhasson – hangsúlyozta.
Manninger Jenő úgy fogalmazott: már nagyon hiányoztak mindenki számára ezek és az ehhez
hasonló alkalmak.
– Köszönet azoknak, akik az
elmúlt időszak átvészelésében sokat segítettek. Optimistán állhatunk
most itt, bizakodóan tekintve a
szezonra, melyre a fürdő is nagy
erővel készült. A belföldi turizmusban országos 3. helyen álló

Zalakarosnak minden esélye megvan arra, hogy
idén is jó eredményeket mutasson fel –
mondta.
A nehézségek ellenére az
elmúlt év nagy
sikerének nevezte Novák
Ferenc polgármester, hogy
Zalakaros a
belföldi turizmus tekintetében a harmadik,
a kül- és belföldi összesített
e re d m é n ye k
alapján pedig
országos szinten a negyedik
helyet foglalhatta el.
– Piaci pozícióink erősödtek,
emögött kemény munka és hihetetlen együttműködés van. Köszönet mindenkinek, aki a munkánkat segítette és segíti helyi,

megyei és kormányzati szinten
egyaránt!
Podlovics Péter arról szólt,
hogy a fürdőnek gyorsan kellett
reagálnia a változásokra, és nagy
gondot fordítottak a szakmai dolgozók megtartására az eltelt időkben. A zárás hónapjait komoly

fürdőbe történő belépés áttekinthetőbb lett, ugyanígy a jegyár
rendszer is. és nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a sportrehabilitáció területén is ki tudjon teljesedni a fürdő, ez a terület ugyanis
még nincs teljesen kiaknázva – vélekedett.

munkával töltötték, karbantartások, fejlesztések történtek, melyekben a dolgozók nagy lelkesedéssel
vettek
részt.
A
fejlesztéseknek köszönhetően a

A vendégek az újranyitást
pezsgős koccintással ünnepelték,
az ünnepélyes eseményen pedig
a Móra-iskola diákjai adtak műsort.

TÁJÉKOZTATÓ A ZALAKAROSI LAKOSSÁGI FÜRDŐBELÉPŐ ÁRAKRÓL
A Zalakarosi Fürdő 2021. 05. 21. – 09. 19. közötti időszakban az állandó lakcímmel rendelkező zalakarosi lakosok részére a napi belépőjegy árból, valamint a Gyógy és Termálvilág, illetve az ÚJ Szaunavilág kiegészítő jegyáraiból is 75% kedvezményt biztosít.
A zalakarosi lakosok részére vonatkozó árak:
• Felnőtt napijegy: ...................................................................1200 Ft/Fő
• Felnőtt délutáni napijegy: ....................................................900 Ft/Fő
• Diák, nyugdíjas napijegy: ......................................................960 Ft/Fő
• Gyermek napijegy: ............................................................... 300 Ft/ Fő
• Baba napijegy: ........................................................................... 25 Ft/Fő
• Gyógy és Termálvilág kiegészítőjegy: ............................... 275 Ft/Fő
• ÚJ Szaunavilág kiegészítőjegy: ........................................... 275 Ft/Fő
A napi jeggyel a fedettfürdő, az élményfürdő, illetve a strandfürdő
medencéi használhatóak.
A Zalakarosi Fürdő részlegeinek részletes nyitvatartása a https://zkf.
hu/nyitvatartas oldalon elérhető.
A Fürdőlátogatás feltételei
Hivatkozva a „Kormány 194/2021. (IV.26) Korm. rendelete a védelmi
intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabá-

lyozó kormányrendeletek módosítására”, a Zalakarosi Fürdőre kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal lehet belépni az alábbi feltételek
mellett:
• A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható
• A védettségi igazolvány meglétét vagy szerv, vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványon szereplő adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat
semmilyen módon nem rögzítheti.
• A zalakarosi lakosoknak a rendeletben foglaltakon túl (védettségi és személyigazolvány bemutatása) 2020.12.31-e előtt kiállított állandó, érvényes lakcímigazolvánnyal is rendelkeznie kell.
A zalakarosi kedvezmények kidolgozásánál figyelembe vettük a
helyi lakosok igényeit. Célunk volt, hogy a zalakarosi polgárok szívesen látogassák a Fürdő szolgáltatásait. Döntésünk hátterében egy
egységes engedmény rendszer kidolgozása állt, melynél figyelembe
vettük az Önöktől kapott javaslatokat is.
Bízunk egy sikeres, közös jövőben – adta hírül Podlovics Péter a
Zalakarosi Fürdő Zrt vezérigazgatója.
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Pünkösd hétfőjén zajlott a
bérmálkozás, ezúttal rendhagyó
módon. A zalakomári templomban három település: Zalakaros,
Zalakomár és Miháld fiataljai bérmálkoztak, ezúttal azonban két
korosztály, hiszen a covid-helyzet miatt az elmúlt évben ennek
az ünnepi eseménynek a megszervezésére nem kerülhetett
sor.
Így idén 44 fiatal állt oltár elé,
hogy a bérmálás szentségében részesülhessen.
Az ifjakat Tomanek Péter, a kaposvári egyházmegye irodaigazgatója köszöntötte, homlokukat
megjelölve a krizmával, a Szentlélek ajándékával.
Tomanek Péter a hit és a szeretet fontosságáról szólt.
– A hit és a szeretet valahogy
olyan, hogy minél többet adunk
belőle másoknak, annál több lesz
nekünk magunknak is. Ezért adjuk őket bőkezűen, örömmel –
mondta.
Az irodaigazgató beszélt a fiataloknak az elmúlt évben boldoggá avatott Carlo Acutisról, egy 15
esztendős olasz fiúról, aki életét,
elhivatottságát tekintve éppen a
most bérmálkozók számára lehet
példa.
– Carlo előtt mindig az a cél
lebegett, hogy Krisztust állítsa
élete középpontjába. Carlo 11 éves
korában maga is végzett hitoktatást a plébánián, készített egy internetes felhívást, hogy önkénte-

Rendhagyó bérmálás
KÉT ÉVFOLYAM FIATALJAI KAPHATTÁK MEG A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁT

seket toborozzon a jezsuiták
szolgálatához, kiállítást rendezett
az eucharisztikus csodákból, elindította a „jóság lavináját”; sok
megtérést ébresztett maga körül.
Most pedig egész Olaszországból
zarándokolnak a sírjához, fiatalok, idősek. Letérdelnek, imádkoz-

NÉPSZERŰSÍTÉSRE SZOLGÁLÓ FÓRUMOK
Tisztelt Érdeklődő!
Amennyiben cégét/szolgáltatásait Zalakaroson, illetve a városunkba érkező vendégek körében szeretné népszerűsíteni, tájékoztatásként közöljük, hogy milyen lehetőségek közül választhat.
Amennyiben nyomtatott formátumban szeretné hirdetését megjelentetni, úgy javasoljuk az alábbiakat:
• a Karosi Krónikában
• a Tourinform irodában kihelyezett Karosi (szolgáltatói) Kalauzban
• a Zalakarosi Turisztikai Egyesület tulajdonában lévő, városunkban elhelyezett barna táblákon
• (esetlegesen a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. / Zalakarosi
Turisztikai Egyesület által kiadott kiadványokban)
A digitális formátum megjelenítésére pedig az alábbi lehetőségek
állnak rendelkezésére:
• a Tourinform irodánál lévő, belső LED TV-n
• a Tourinform irodánál lévő, kinti LED falon
• a zalakaros.hu oldalon a kiemelések között
• Zalakaros Hivatalos Facebook oldalán
• Zalakaros Instagram oldalán
Bővebb információért forduljon irodánkhoz
az alábbi e-mail-es elérhetőségen:
tourinform@zalakaros.hu

nak, és mindenki mosolyogva távozik a farmeros fiú, korunk új
szentje sírjától. Sokan már most
az internet védőszentjeként emlegetik. A családhoz naponta ezrével érkeznek az e-mailek, több
száz fiatal mondja el, hogy Carlo
Acutis példáját követve elkezdtek

közeledni a hithez, szentmisére
járni. E példában tudnak megerősödni a fiatal bérmálkozók is –
tette hozzá az irodaigazgató.
A zalakarosi bérmálkozókat dr.
Háda László plébános és Tarnainé
Rózsa Andrea hitoktató készítette
fel a bérmálkozásra.

NÉGY KEREKE VAN,
MÉGIS BRINGA
Új jármű színesíti a Tourinform Iroda melletti kerékpáros
centrum kerékpáros parkját.
A hat plusz két személy szállítására alkalmas járgány eddig
Riminiben szolgált, mostantól
városunk bringás nézelődni vágyóit szállítja. Persze, ezt a járművet is hajtani kell, de egészen
biztos, hogy ebben a négykerekűben még ez is élményt fog
jelenteni mindenkinek.
Bringára fel! Kölcsönzési lehetőség: Kerékpáros Centrum,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér
10. https://zalakaros.hu/kerekparos-centrum

ORBÁN-NAPI
TÚRA
Idén is nevezhettek a túrázás
szerelmesei a hagyományos Orbán-napi teljesítménytúrára.
A kertmozitól indulók 10 és
20 kilométeres távokon próbálhatták ki magukat, az indulásra
a járványügyi szabályok miatt
egyénileg nyílt lehetőség. A kirándulók frissítővel, emléklappal és kitűzővel gazdagodhattak a távok teljesítése után.
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Hatalmas szurkolással várta
településünk a Tour de Hongrie
hazai kerékpáros körverseny
bringásait a verseny második
szakaszában.
Az etap Balatonfüredről indult és Nagykanizsán zárult, a
150 bringás Zalakarost is érintette.
A Dalárda-Vegyeskar tagjai, az
iskola és óvoda apróságai, a Zalakarosi Futrinkák csapata és a Zalakarosi Fürdő dolgozói csoportja lelkes
fogadóbizottságként várta a versenyzőket, de a jeles eseményre
sokan jöttek ki pusztán kíváncsiságból is, és elmondhatjuk: annyi
hónap „csend” után ezen esemény
kapcsán kelt életre ismét először a
város.
A szurkolók közreműködését
az önkormányzat és a turisztikai
egyesület emléklappal és sze-

Átsuhantak a városon
TOUR DE HONGRIE ZALAKAROS ÉRINTÉSÉVEL

rény vendéglátással köszönte
meg.

EREDMÉNYEK A NYELVI VERSENYEN
London Bridge Országos Angol nyelvi verseny (online-egyéni): Deutsch Botond 6.osztályos tanuló: 6. helyezés, Nagy Julianna 8.osztályos
tanuló: 13. helyezés. Felkészítő tanár: Baloghné Lengyel Éva.

ÍJÁSZVERSENY ALSÓŐRSÖN

Május 1-én Alsóőrsön lezajlott a Suli Íjász Bajnokság kvalifikációs
versenye. Hozensteiner Csilla olimpiai íj, serdülő kategóriában 2. helyezést ért el,Hozensteiner András longbow íj kadet kategóriában 1.
helyezést ért el. Mindketten az elért pontszámaikat viszik tovább az
országos döntőre.
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NYEREMÉNYJÁTÉKOT HIRDETETT
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR
A kényelmes és egészségvédelmi szempontból biztonságos Ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül történő értékpapírszámla, Start-értékpapírszámla nyitás, valamint az állampapír vásárlás a
lakosság minél szélesebb körében történő megismertetése érdekében
a Kincstár 2021. április 19-én nyereményjátékot indított.
A játékban minden számlát nyitó, illetve állampapírt vásárló ügyfél részt vehet. Az Ügyfélkapun
keresztül értékpapír nyilvántartási
vagy Start-számlát nyitók 25 darab
100 ezer forint értékű Nyereményutalvány, az állampapírt vásároló
kincstári ügyfelek 50 darab 50 ezer
forint értékű Nyereményutalvány
közül nyerhetnek.
A részvételi nyilatkozatot megtehetik ügyfélkapun keresztül az Értékpapírszámlához kapcsolódó ada-

tok módosítása űrlap végén található
check boksz kipipálásával, vagy postai úton a Kincstár 6701 Szeged,
Pf.:418 levelezési címére megküldheti, továbbá e-mailen keresztül scannelten a nyeremenyjatek@allamkincstar.gov.hu e-mail címre, továbbá
személyesen leadhatja a Kincstár
bármely ügyfélszolgálatán.
A nyereményjátékról további információkat a Nyereményjáték Játékszabályzatában honlapunkon
(www.allamkincstar.gov.hu) talál.

SEGÍTSÉG A KISFALUDY PÁLYÁZAT
BESZÁMOLÓJÁNAK KÉSZÍTÉSÉHEZ
Tájékoztatjuk azokat a Turisztikai Egyesületi Tagokat, akiknek
lehetősége volt a Kisfaludy Száláshelyfejlesztési Konstrukció keretében meghirdetett Magánszálláshelyek
és
egyéb
szálláshelyek fejlesztése elnevezésű pályázaton részt venni,
hogy a Záró beszámoló elektronikus benyújtásának felülete,
vagyis a Turisztikai Projekt Értékelő és Követő Rendszer, a továbbiakban: TÉRKŐ 2021. április
21-től már elérhető.

Ha bármiféle segítségre van
szükségük, a Turisztikai Egyesület
szívesen áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.
Üsztöke Botond
Turisztikai Egyesület elnöke

A Záró beszámoló benyújtásához szükséges minden információs
anyagot a Kisfaludy Program honlapján (https://kisfaludyprogram.hu/
palyazati-informaciok/terko/), a Pályázati információk/TÉRKŐ menüpontban talál. Itt érhető el a Záró
beszámolási útmutató, illetve a
Gyakorlati útmutató a Záró beszá-

ELÉRHETŐSÉG:
Simon Viktória
Tel.: +36-30/822-1722
E-mail:
marketing@zalakaros.hu
moló gördülékeny benyújtásában.
Kérjük, mielőtt elkezdik a Záró
beszámoló benyújtást, feltétlenül
olvassák el ezeket a dokumentumokat!
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

