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Társukért is futottak
ZALAKAROS KIS-BALATON FUTÓVERSENY
Apró gyermekek, nagyobbacskák, apukák, anyukák, kutyusok, hobbi- és profi futók állhattak rajthoz az immár ötödik alkalommal megrendezett Zalakaros Kis-Balaton Futóversenyen szeptember 19–20-án
városunkban.
A két napos rendezvényen valóban minden korosztály kipróbálhatta magát, a vállalkozó kedvűeket
Czimondor Nándor alpolgármester
és Szabadics Attila, a Zalakarosi
Futrinkák képviselője és a családi

futást támogató Szabadics Zrt. képviselője köszöntötte.
Szép számmal álltak rajthoz kutyusok és gazdik, ezen a futáson
zalakarosi eredmények is születtek,
hiszen dobogóra állhatott Szaba-

dics Attila, a Futrinkák közül pedig
Angyalosi Dániel és Eignerné Simon
Andrea.
A családi futáson 650 méteren is
született karosi eredmény, Deutsch
Boróka és apukája, Deutsch Szabolcs
állhatott a dobogó 3. fokára. 34 kilométeren a zalakarosiak közül Sza-

badics Roland futott a legjobban,
abszolút listán a 14. helyen végzett.
A Zalakarosi Futrinkák ezen a
versenyen futásukat egy beteg társuk gyógyulására ajánlották fel,
bízva abban, hogy a hit és a közösség ereje, akarata segíteni fog a
felgyógyulásban!

TERMÁLTÓ
HÍREK
Teljes pompájukban virítanak a tavirózsák a termáltóban.
A különböző színek, a növények, az idelátogató madarak
különleges látványvilágot biztosítanak az idelátogatóknak.
A termáltó és környezete
rendkívül népszerű kiránduló, szabadidős helyszín, melynek központi eleme maga a tó, amely egy
rendkívül érzékeny ökoszisztéma.
Ennek érdekében a víz élővilágának vizsgálata, monitorozása
mindaddig fokozott figyelmet
igényel, amíg önfenntartása be
nem indul, nem stabilizálódik.

Jelenleg gondot okoz az algásodás, ugyanakkor – a közhiedelemmel ellentétben, a tó laboratóriumi vizsgálata alapján – egyik
mintában sem sikerült szúnyoglár-

vákat kimutatni, sem a vízben,
sem az üledékben.
Kérjük a látogatókat, hogy
tartsák be a szabályokat, azaz ne
fürdessék benne kutyájukat, ne

dobálják be a partmenti köveket
a tóba, vigyázzunk a létesítmények állagára, hogy sokáig jó
egészségben élvezhessük a kikapcsolódást e gyönyörű helyszínen!
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TÁVOZOTT A VÁROS JEGYZŐJE
A hivatal jövőbeni szervezeti struktúrájának kialakításában meglévő véleménykülönbség miatt Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző közös megegyezéssel távozott a hivatal éléről 2020. augusztus 31. napjával, a megüresedett posztra pedig 30 napon belül pályázatot írnak
ki; feladatait Torma László aljegyző látja el az átmeneti időszakban.

INTELLIGENS
ZEBRA
Ahogy azt már minden bizonnyal látták, tapasztalták városunk
lakói: a Petőfi utcán, a Szilágyi Cukrászda előtti zebra „okos zebraként” működik, segítve mind a gyalogosok, mind a gépjárművel
közlekedők biztonságos útját.
Az „okos zebra” abban a pillanatban, amikor gyalogost észlel, a
felfestés mellé kihelyezett lámpákat működtetni kezdi, így azok villogása felhívja az autósok figyelmét a gyalogos forgalomra.
Ma, amikor egyre gyakrabban
olvasunk zebrán történt tragédiákról
híreket, nagy előrelépésnek tekinthető, hiszen biztonságérzetünket
alapvetően határozza meg, erősíti.
Novák Ferenc polgármestertől
megtudtuk: 2019. januárjában kapta Zalakaros önkormányzata azt a
megkeresést, melynek keretében a
Balatoni Fejlesztési Tanács támogatásával a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság „SafeCross intelligens
gyalogosátkelő rendszer kiépítése
Zalakaroson” tárgyú projektje

megvalósulhatott. A Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság nyertes pályázatának a Petőfi-Bodahegyi és
Park utcák kereszteződése adott
helyszínt, a rendszer fenntartása az
önkormányzat feladata lesz a következő öt évben. A megközelítőleg hárommillió forintos költségű
projektet az önkormányzat közel
400 ezer forinttal támogatta.
A kétsávos úton mozgásérzékelő kamera segítségével sávonként
3, összesen 6 darab LED lámpa figyelmezteti az autósokat a gyalogátkelőhelyhez érkezők jelenlétére,
biztosítja a biztonságos közlekedést a közlekedési csomópontban.
A projekt műszaki átadása a közelmúltban megtörtént, fotónkon ennek a pillanatait örökítettük meg.

TISZTELT
LAKOSSÁG!
A koronavírus terjedése miatt kihirdetett járványügyi készültségre tekintettel

az Önök és a saját védelmünk érdekében
2020. szeptember 21. napjától
a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál a személyes
ügyfélfogadás csak indokolt esetben és kizárólag ügyfélfogadási időben történik.

A maszk viselése és a bejárati ajtó mellett
található, jobb oldalon elhelyezett kézfertőtlenítő
használata belépéskor KÖTELEZŐ!
Ügyfélfogadási időn kívül az épületben csak az itt dolgozó kollégák tartózkodhatnak. Telefonon és emailen történő megkeresésre
természetesen továbbra is lehetőség van, kérjük éljenek az elektronikus ügyintézés lehetőségével.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Torma László, aljegyző
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Folytatódik a gyógyhely projekt
FUTÓPÁLYA, FITNESZ PARK, JÁTSZÓTÉR AZ ARBORÉTUM TERÜLETÉN
Elkészült a gyógyhelyi projekt
arborétumot érintő fejlesztése,
amelynek műszaki átadása a közelmúltban megtörtént.
Ezzel Zalakaros városközpontjának megújulása – amely
egyúttal az önkormányzat egyik
legnagyobb értékű projektje –
újabb fontos állomásához érkezett.

A tervek szerint a munkálatok
az idei év végéig tartanak, de a
megújuló városrész egyes területei
már hasznosíthatóvá váltak a városunkban élők és ide érkezők számára.
Az új, az arborétum területén
kialakított játszótér, fitneszpark
és futópálya műszaki átadását
követően hamar használatba vették az új elemeket a lakosok.

Nagyon fontos, hogy ezek az újdonságok minél tovább szolgálják közösségünket, ez pedig a
megszokottnál nagyobb odafigyelést és fegyelmezettséget kíván meg tőlünk. A futópálya esetében például kifejezett szabály,
hogy az kizárólag futás céljára
vehető igénybe, így sétálásra, kerékpározásra, görkorcsolyázásra,
kutyasétáltatásra továbbra is az

arborétumot átszelő sétányokat
lehet használni!
Újabb mérföldkő a beruházás
tekintetében októberben várható,
ekkorra készül el a rendezvény és
a látogatóközpont épületének kivitelezése. Az épület mentén közel
4000 m2 új sétányt, valamint szökőkúttal díszített teret is megépítenek, a szükséges közműhálózattal
együtt.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET július
2-i ülésén döntött arról, hogy értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat tulajdonában lévő térkőgyártó gépet, melynek határideje
július 31. volt. A Karos- Park Kft.
jelezte, hogy a térkőgyártó gép
karbantartását el kell végezni, hogy
reális legyen az értékesítés lehetősége, ezt a munkát október 31-ig
vállalták. Erre tekintettel a képviselő-testület az értékesítés határidejét november 30-ára módosította.
ZALAKAROS 1978 óta gyógyhely. A gyógyhely megnevezés
használatát most meg kell újítani,
ez engedélyezési eljárás keretében
történik. A képviselő-testület a
gyógyhely megnevezés megújítás
engedélyeztetési eljárásához bruttó 1.200.000 forint forrást különített el.
A 2020. JÚLIUS 25-I extrém
időjárási körülmények, heves esőzések eredményeképpen az önkormányzat tulajdonában lévő Torrens
árok – mely Zalakaros egyik fő vízelvezető csatornája – egy része
károkat szenvedett, a nyílt árok
burkolata megrongálódott.
Ezért a képviselő-testület úgy
döntött: vis maior pályázatot nyújt
be, a pályázat tervezett összköltsége bruttó 5.228.194 forint, a pályázat
megvalósításához önerőként az
összköltség 10 %-át, 522.820 forintot
biztosított a képviselő-testület, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges műszaki dokumentáció
elkészítésére is biztosított 88 900
forintot.
AZ ÖNKORMÁNYZAT számára
megnyílt egy pályázati lehetőség a
Magyar Falu Program keretében
„Önkormányzati kerékpárút építése” címen. A projekt keretében 325
folyóméteren meglévő önálló kerékpárút szakasz felújítása történne az Alma utcai kereszteződésig
teljes pályaszerkezet átépítéssel a
nyugati oldalon, a rézsűláb felől
útpadka, teljes hosszon nyílt folyóka építéssel, helyenkénti rézsű védelemmel, a közút és a kerékpárút
közötti megmaradó zöldsávval. A
pályázat összköltsége bruttó
32.096.710 forint. A támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentáció
elkészítésére
a
képviselő-testület bruttó 381.000
forintot biztosított, melyből pozitív
pályázati döntés esetén bruttó 133
968 forint elszámolásra kerül.
AZ ÖNKORMÁNYZATI hivatal
a július 2-i képviselő-testületi felkérésnek eleget téve, elkészítette a
tájékoztatást az önkormányzat
2020. évi költségvetésének 1-8 havi
alakulásáról. A képviselő-testület a
tájékoztatást tudomásul vette. A
testületi ülést megelőző bizottsági
ülésen a Zalakarosi Közös Önkor-
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Ülésezett a testület

mányzati Hivatal felkérést kapott,
hogy az ülésig azokat a beruházási
tételeket, amire előirányzat van,
rangsorolja be, és tegyen szakmai
javaslatot, a műszaki indokoltságot
is figyelembe véve milyen beruházások valósulhatnak meg az idei
évben. Ezekről is döntés született.
A temetőben további amerikai típusú sírhelyek kialakítása történik
meg 500.000 forintból, a Jegenye
soron az egészségház bővítés miatt
a szükséges parkolók kerülnek kialakításra 1.270.000 forintból, megvalósul a Zrínyi utcai korlát cseréje
762.000 forint összegből, továbbá
járdafelújításra 1.970.000 forint áll
rendelkezésre. A Termál úti sétány
melletti világítás kiépítésére ajánlatot kell kérni, napelemes megoldásra is, amely később akár áthelyezhető másik helyszínre is – döntöttek a
képviselők.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET elfogadta az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletet, mely 2021.
január 1-jén lép hatályba. Ezzel
párhuzamosan a képviselő-testület
felkérte az önkormányzati hivatalt,
hogy még az idei évben készüljön
összefoglaló előterjesztés az állattartás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról, tekintettel az állattartás
területén érezhetően növekvő számú a közösségi együttélés szabályait érintő problémákra.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladatról szóló 19/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendeletben meghatározott ürítési gyakoriságon
nem kíván változtatni – szögezték
le a képviselők a kérdésben előterjesztett napirend kapcsán –, viszont
e rendeletben, valamint a települési támogatási rendeletben meghatározott kedvezményrendszert
fenntartják, azaz azoknak a háztartásoknak a problémáit egyedileg
kezelik, ahol ténylegesen kevesebb
hulladék képződik, és nagy terhet
jelent a jelenlegi közszolgáltatási
díj kifizetése.
Ezen felül döntött a képviselő-testület a vonatkozó önkormányzati rendelet módosításáról.
Az önkormányzati rendelet azon
szabályozását, mely arról rendelkezik, ha a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa
van, akkor kinek a nevére és címére
állítják ki a szolgáltatási számlát,
hatályon kívül helyezték.
A gyakorlati jogalkalmazás során több esetben is megállapítható
volt az ingatlantulajdonosok közötti konfliktus, érdekellentét esetén a szabályozás nem tölti be a

célját, sőt további ellentéteket generál és növeli a szolgáltató kintlévőségét is – hangzott el.
A hulladékról szóló törvény kimondja, hogy a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. Amennyiben az érintett ingatlantulajdonosok
nem nyilatkoznak, kinek a nevére
és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla, akkor az ingatlanra a hulladékról szóló törvényben meghatározott felelősségi
szabályok vonatkoznak.
A TELEPÜLÉSKÉP védelméről
szóló önkormányzati rendelet módosításával a képviselő-testület helyi védelem alá helyezte a Hegykapu úton (Felsőhegy) található
önkormányzati tulajdonú pincét,
présházat.
A testület döntött továbbá arról, hogy fel kell tárni a helyi védelem alá javasolt épületeket, valamint a helyi védelem alá javasolt
kisarchitektúra (kőkeresztek, haranglábak, kegytartók, gémes kutak) elemek körét, valamint az érintett
ingatlantulajdonosok
megkeresése is történjen meg,
amiben tájékoztatást kapnak, hogy
az ingatlanok tulajdoni lapjára a
helyi védettség ténye bejegyzésre
kerül, ez milyen jogokkal és kötelezettséggel jár az ingatlantulajdonosok részére.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET úgy
határozott, hogy a Karosi Krónika
megjelentetését jelen ülésén nem
hirdeti meg, egyben felkérte a polgármestert: vizsgálják meg az újság
költséghatékonyabb módon való
megjelentetését.
BIZOTTSÁGI JAVASLATRA a
testület elfogadta, hogy az idei 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
nem lesz hagyományos város napi
ünnepség, az érintetteket értesítik
arról, mikor és milyen módon kerül
sor a kitüntetések átadására és a
köszöntésekre.
AZ ÖNKORMÁNYZAT csatlakozik a Nagykanizsai Tankerületi Központ idei tanévre meghirdetett iskolatej
programjához,
a
polgármester javaslatát elfogadva
a támogatást valamennyi, a zalakarosi iskolában tanuló diák után biztosítják.
A KÖZBESZERZÉSI Bíráló Bizottság pénzügyi szakértelemmel

rendelkező tagja, Baracskai Gyuláné 2020. szeptember 8. napjával
lemondott bizottsági tagságáról,
amit a képviselő-testület tudomásul vett. Helyére a bizottságba Horváthné Juhász Barbarát, a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi osztályvezetőjét választották.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET felkérte a polgármestert, hogy keresse
meg a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnökét, hogy az egyesület
alakítsa ki álláspontját, lát-e lehetőséget jégpálya és extrém sportpálya kialakításának finanszírozására,
források bevonására, valamint biztosítottnak látják- e a gazdaságos
működtetést, illetve tegyenek javaslatot az üzemeltetési időre.
A ZALAKAROS, Liget utca végén kialakításra tervezett családi
játszótér és pihenőpark telepítési
javaslatát tudomásul vette a képviselő-testület, valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2021.
évi költségvetés tárgyalása során
kerüljön megfontolásra a családi
játszótér és pihenőpark megvalósítása, amennyiben a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, emellett a
határozatban rendelkezett arról is,
hogy a meglévő játszóterek felújítása, új elemekkel való bővítése is
kerüljön megfontolásra a pénzügyi
fedezet rendelkezésre állása esetén.
JÓVÁHAGYTA a képviselő-testület a rövid, közép és hosszú távú
víziközmű fejlesztéseket tartalmazó gördülő fejlesztési tervet. Döntés született továbbá arról, hogy a
Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.
minden év szeptember 30-ig megküldi az önkormányzat részére a
következő évre szolgáló fejlesztési
terveket, illetve minden évben a
cég árképzéséről szóló tájékoztatást.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET a Zalakaros, Gyöngyvirág sor alatti 1526/2
hrsz-ú 1443 m2 nagyságú ingatlant
értékesítésre kijelölte, a pályázati
felhívás kibocsátására a polgármester felhatalmazást kapott. Ezen túl
döntés született arról is, hogy az
önkormányzati forrásbővülés érdekében a korábban már értékesítésre kijelölt önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ismételten kerüljenek
meghirdetésére, az értékbecslési
értékek aktualizálásával.
AZ ÜLÉSEN eredménytelennek
nyilvánították a város behiáki területére tervezett sportközpont fejlesztésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére
kiírt pályázatot a képviselők, tekintettel arra, hogy a beérkezett aján-
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latok meghaladták a rendelkezésre
álló forrás mértékét.
A testület fontosnak tartja,
hogy a Behiáki Sportközpontot folyamatosan fejleszthető, ütemezhető projektként továbbra is napirenden tartani szükséges, valamint
a tervezett építési terület rendezési tervmódosítási indokoltságára figyelemmel annak várható költségeit a 2021. évi költségvetésben
tervezni kell,.
A GYÖNGYVIRÁG SORON lévő
767/1, 767/2 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú kivett közterületek hasznosításáról döntött a képviselő-testület. A telekmegosztást úgy
kell elvégezni, hogy az útszélesség
növelés, járda kialakítás, vízelvezetés lehetősége megmaradjon. A
terület jelenleg zöldterület státuszban van, így rendezési terv módosítás szükséges, a zöldterületet
máshol pótolni kell, szükséges a
területet forgalomképessé minősíteni. A forgalomképes ingatlan ezt
követően pályázati eljárás keretében értékesíthető.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET javaslatot tett a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. taggyűlése részére,
hogy a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített
éves beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el: a 2019. évi mérleg
főösszegét összes eszközérték tekintetében 20.047 ezer forintban,
összes forrásértéket 20.047 ezer
forintban.
A 2019. évi adózás előtti eredményt 910 ezer forintban, az adófizetési kötelezettséget 143 ezer forintban, az adózott eredményt 767
ezer forintban állapítja meg, azzal,
hogy az adózott eredmény az
eredménytartalékba kerüljön átvezetésre, valamint felhatalmazta az
alpolgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Kft. taggyűlésén
képviselje.
A testület javaslatot tett továbbá a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése részére a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft. 2020. évi módosított üzleti
tervének 134.920 forint üzemi (üzleti) tevékenység eredménnyel történő jóváhagyására, melyet az
egyesülethez hasonlóan az idei évi
önkormányzati támogatáscsökkentő intézkedések indokolnak.
Az alpolgármester felhatalmazást
kapott, hogy a határozatban foglaltakat a kft. taggyűlésén képviselje.
Továbbá döntés született arról,
hogy a képviselő-testület a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. részére nyújtott 6 millió forint likviditási
kölcsön törlesztési határidejét
2020. december 15-re módosítja. A
visszafizetési határidő további halasztásához azonban csak abban az

esetben járul hozzá, amennyiben
az önkormányzat 200 millió forintos kormányzati támogatásra benyújtott kérelme pozitív elbírálásban részesül, a polgármester
felhatalmazást kapott a módosított támogatási szerződés aláírására.
DÖNTÉS SZÜLETETT arról,
hogy a közbeszerzési, valamint
műszaki ellenőrzésre kötött keretszerződéseket felmondja az önkormányzat, és a továbbiakban szükség szerint egyedi szerződéseket
köt. A földmérési munkákra, valamint ingatlan értékbecslési feladatokra kötött megbízási keretszerződéseket változatlan tartalommal
hatályban tartják.

Forgalmirendváltozások
PÁRHUZAMOS PARKOLÁSRÓL DÖNTÖTTEK
Városunk több utcáját érintően is forgalmirend-változások
bevezetését fogadta el a képviselő-testület legutóbbi soros ülésén, illetve az ezek bevezetéséhez szükséges intézkedésekben
is döntéseket hoztak.

NONPROFIT SZERVEZETEK
ÁLTAL BENYÚJTOTT TÁMOGATÁSI
KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA
Alapból a bizottsági javaslat került elfogadásra, azzal, hogy a
polgármester úr átcsoportosítást hajthat végre, illetve megjelölheti a támogatási célt, a jóváhagyott keretösszegen belül. A keretösszeg a bizottság által javasolt összeg.
–a
 Zalakarosi Polgárőr Egyesület részére 180.000 Ft támogatást
javasol.
A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárnak 320.000 Forint támogatást javasol biztosítani az alábbiak szerint:
– Ezüst Klub részére 65.000 Forintot
– Dalárda vegyes karnak 40.000 Forintot
– Rügyecske Táncegyüttes részére 40.000 Forintot
– Óvoda Búzavirág csoport részére 40.000 Forintot
– Vonós Kamara részére 30.000 Forintot
– Zöld Ág néptánccsoport részére 40.000 Forintot
– Zalakarosi Női Kar részére 25.000 Forintot
– Karos Fúvósegyüttes részére 40.000 Forintot
Sportcélú támogatások:
– Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány részére 5.000.000
Ft támogatást javasol biztosítani
– Kanizsa Diákkosárlabda Klub részére 100.000 támogatást javasol
biztosítani a 28. Nemzetközi Leány Kosárlabda Torna megrendezéséhez
– Zalakaros és Térsége SE részére 1.230.000 Ft támogatást javasol
biztosítani a Sportegyesület szakosztályainak (sakk, teke, asztalitenisz) működésére, versenyeztetésre, utazásra, tornaterem bérleti díja, sakk utánpótlás edzői díjakra
– Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület részére 100.000
támogatást javasol biztosítani terembérleti díj támogatására
– Karos Sprint Úszóklub részére 1.200.000 Ft támogatást javasol
biztosítani, a Karos Sprint Úszóklub Alapszabályában meghatározott célok elérésére, különösen Zalakaroson és térségében az
éves úszásoktatás, edzés és alapfokú versenyek szervezésére.
A bizottság által javasolt sportcélú támogatási összeg 7.630.000 Ft,
melynek pénzügyi forrását az előterjesztésben szereplő 2.850.000
millió forintos céltartalékon kívül 1.738.980 Ft erejéig az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Vízmű alaptőke emelésre biztosított
céltartalék terhére, a fennmaradó 3.041.020 Ft-ot az önkormányzat
2020. évi költségvetésében a Napfény Hotel telekhatár-rendezésére
biztosított céltartalék terhére javasolja biztosítani.
Az egyéb célú igényekre javasolt támogatás az önkormányzati
költségvetésben céltartalékként nevesített összegnek megfelelően
500.000 Ft.

A képviselők egyetértettek abban, hogy a település Kossuth utcai
bevezető szakaszán a fix traffipax
(VÉDA) létesítésének feltételeit
szükséges megvizsgálni, ennek érdekében a Zala Megyei Rendőrkapitányság megkeresése szükséges.
A Napnyugat köz-Petőfi utca útcsatlakozásánál az „Elsőbbségadás
kötelező” táblát „Állj! Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtáblára cserélik.
Döntöttek abban is, hogy a
Hegyalja utcai, játszótér melletti
parkolónál a parkolók felfestésével
a gyalogos közlekedést és a parkolást el kell választani.
A Napnyugat közben a párhuzamos parkolók kialakítása érdekében az önkormányzat árajánlatot
kér a terveztetésre. Ugyancsak
árajánlatot kérnek a Petőfi utca
rézsűnél lévő kerékpárút kiemelt
szegélyének burkolati jelző testtel
történő megjelölésére.
Szükségesnek látja a testület a
Termál úton lévő mozgássérült
parkolók felülvizsgálatát annak
érdekében, hogy csak a megfelelő szélességű parkolók maradhassanak mozgássérült parkolók. E
parkolókhoz viszont lejárat létesítése is szükséges, melynek tervezésére árajánlatot kér az önkormányzat.
Határoztak abban is, hogy a
Hotel Forrás északi bejárata melletti három parkolóból check-in parkolót kel létesíteni „Várakozni tilos!” jelzőtábla és hozzá tartozó
maximum 10 perc vagy check-in
kiegészítő tábla alkalmazásával.
Az Üdülő sor Parkoló jelzésű
tábláinál a parkolás időszakát kell
kiegészítő táblán feltüntetni. Ehhez
a meglévő kiegészítő táblák cseréje
szükséges.
Az Üdülő sor elején lévő parkolóhelyekből kell kialakítani a Termál
úton megszüntetésre kerülő mozgássérült parkolóhelyeket, ezek átépítésére árajánlatot kérnek.
Egyetértettek a képviselők abban, hogy a szűk, zártkerti utak
esetében az ingatlantulajdonosok
felhívása szükséges a meglévő kerítések áthelyezésére.
A forgalmi rend változás miatt
felmerült költségeket (táblák kihelyezése, felfestések) a 2020. évi
költségvetés dologi kiadásainak
terhére biztosítják.
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Zalakaros Város Önkormányzata, a Zalakarosi Közösségi Ház
és Könyvtár, valamint a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. Zalakarosi Kirakodó Vásár- az értékek
mentén címmel szervezett hagyományőrző rendezvényt szeptember 12-én.

2020. szeptember 24.

Dombhátról dombhátra
GYÓGYÍR LEHET A KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZÁS TUDATA

A rendezvény bruttó 635.000
Ft-os, 100%-os pályázati támogatással valósult meg, amelyet a TOP5.3.1-16-ZA1-2017-00013 azonosítószámú „Dombhátról dombhátra”
című pályázatban nyert el egy konzorcium. Az együttműködésben,
városunkkal karöltve az Innovatív
Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
mellett több dél-zalai település is
részt vesz, a későbbiekben – a pályázatnak köszönhetően – ők is a
közösségépítés, a térségi identitás
jegyében szerveznek új és hagyományőrző rendezvényeket.
A program elsődleges célja a
zalakarosi értékek megismerése,
megőrzése és a közösségi érzés
megerősítése volt. A program apropójaként szolgáló, hagyományos
szüreti felvonulás az idei évben
sajnos a járvány elleni óvintézkedések miatt elmaradt. Így ezúttal
helyismereti séta keretében Novák
Ferenc polgármester és Ódor Lászérdeklődőket helyi és környékbeli
csoportok fellépésével. A gyermekeket kreatív kézműves foglalkozással várták a szervezők.
Fontos üzenete volt a programnak, hogy a jelenlegi, szomorú
helyzetben gyógyír lehet a közösséghez tartozás tudata, és erőt
meríthetünk elődeink évszázadokon keresztül megmutatkozó, újra
és újra talpra álló kitartásában.

GÉPI ÉRSZŰKÜLETVIZSGÁLATI
LEHETŐSÉG
A HÁZIORVOSNÁL
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a háziorvosnál lehetőség van géppel történő
érszűkület-vizsgálatra.
ló Lajos gyógyhelyi projektkoordinátor hívta fel a figyelmet a zalakarosi értékek gazdag tárházára és
ápolásának, átadásának fontosságára. Ezt hangsúlyozva mutattak
be jónéhány helyi tárgyi, szellemi,
építészeti és gasztronómiai értéket. A jó hangulatú sétához csatlakoztak a Zalakaroson nyaraló vendégek és több művészeti csoport is.
A séta után, estébe nyúlóan kulturális programok szórakoztatták az

Időpontot az asszisztensnél kérhetnek a zalakarosi
rendelő: 93/340-343 telefonszámán.
A járványügyi helyzetre
való tekintettel kérjük, csak
tünetmentes páciensek jelentkezzenek!
Köszönjük!

7

2020. szeptember 24.

Az ügyeleti ellátásban – kérdőjelekkel
A VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL TÁRGYALTAK
A település egészségügyi ellátásáról hallgatott meg és fogadott el beszámolót a képviselő-testület. Az anyag részletesen
mutatja be a város egészségügyi
ellátását, az ennek kapcsán felvetődő kérdéseket.
Mint az már tudott, a háziorvosi
feladat ellátási szerződést dr. Tarnai
Zsuzsanna a Dr. Tarnai és Társa Háziorvosi Bt. képviselője 2019. január
2-án írásban felmondta 6 hónapos
felmondási idővel, amely 2019. július 2-ig tartott. Ezt követően az
önkormányzatnak – még fél évig a
praxisjog önkormányzatra történő
visszaszállásáig – kötelessége volt
gondoskodni a feladat ellátásáról
helyettesítés formájában. A háziorvosi feladatok ellátását helyettesítési formában dr. Alemayehu Asnake háziorvos látta és még látja el
2020. szeptember 30-ig.
A Magyar Kormány által a veszélyhelyzetben adott intézkedési
lehetőségekkel élve, a polgármester a képviselő-testületi tagokkal
történt előzetes egyeztetés alapján
azt a döntést hozta, hogy a kaposvári székhelyű RuVör-Trend Medical
Kft.-vel a háziorvosi szolgálat működtetésre feladat-ellátási szerződést kössön a város 2020. október
1-jétől.
A szerződést aláírták, a személyes közreműködő háziorvos dr.
Angi Mónika lesz, akinek a praxisjog megszerzésére irányuló kérelmét az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ a közelmúltban elbírálta,
így november 1-től a helyettesítést
felváltja a normál működésű háziorvosi rendelés.
A FOGÁSZATOT illetően még
az elmúlt évben a praxisjoggal rendelkező dr. Gábor-Oláh Eszter Borbála fogorvos bejelentette, hogy
értékesíteni kívánja a praxist, melyre praxisvásárlási előszerződés kötött dr. Puskár Kitti fogorvossal. Ezt
a képviselő-testület jóváhagyta, így
közel egy éve már dr. Puskár Kitti
látja el a fogorvosi teendőket városunkban. Az önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz”
pályázati kiíráshoz kapcsolódóan
fogorvosi kezelő szék beszerzésére.
Az eszköz beszerzése és átadása is
megvalósult.
A fogászati ügyeleti ellátás keretében az önkormányzat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-

mányzatával kötött megállapodást,
ennek alapján a Szent Imre u. 1.
szám alatti rendelőben látják el az
ügyelet körében elvégezhető beavatkozásokat, mint a fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás, törött fog lecsiszolás,
gyökércsatorna megnyitás, valamint az előzőekhez szükséges érzéstelenítés és röntgen. A megállapodás alapján az önkormányzat a
fogászati ügyeleti ellátáshoz éves
hozzájárulást fizet. A Szent Imre
utcai rendelő jelenleg felújítás alatt
áll, ám az ügyeleti ellátásra érkező
betegeket itt, az 1-es rendelőben
fogadják továbbra is!
A HÁZIORVOSI ügyeleti feladatokat városunk két éve az önkormányzat szervezésében valósítja
meg. Az elmúlt év folyamán az önkormányzattal szerződésben álló
orvosok száma folyamatosan csökkent, így az önkormányzat 2019
decemberében kénytelen volt külső szolgáltatót – Emergency Kft. –
bevonni, hogy az ellátás folyamatosan biztosítható legyen.
Sajnos a tendencia 2020. évre is
folytatódik, az orvoshiány növekszik, jelenleg az ügyeleti órák kétharmadát az Emergency Kft. által
küldött orvosok látják el. Esély van
rá, hogy ez az arány tovább nő és a
Kft. tudja csak biztosítani a közreműködő orvosokat. A tendenciák
afelé mutatnak, hogy az orvosi
óradíjak emelkedésével is számolni
kell. Erre tekintettel a képviselő-testület felkérte a polgármestert, keresse meg az ügyeleti feladatok ellátásában érintett települések
polgármestereit, hogy legkésőbb
2020. szeptember 15-ig határozat
formájában döntsenek arról, hogy
milyen feladat-ellátási formában
való működtetést tudnak támogatni, vázolva a feladatellátás lehetséges módozatait, valamint, hogy a
feladatellátásban érintett önkormányzatok döntéseire is figyelemmel, vizsgálja meg és terjesszen javaslatot a képviselőtestület elé a
január 1-i Zalakaroson történő háziorvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozóan költségtervvel együtt.
A feladatellátásban részt vevő
önkormányzatok döntéseire is figyelemmel még szeptember folyamán javaslat készül a képviselő-testület számára a háziorvosi ügyelet
további működtetésének kérdéséről.
A JEGENYE SOR 8. szám alatt

működő mentőállomásra vonatkozóan az Országos Mentőszolgálattal az önkormányzat kötött megállapodást, mely alapján az OMSZ
viseli a közüzemi díjakat, illetve a
kisebb karbantartási, felújítási munkák költségeit.
A 2014–2020 EU-fejlesztési időszakra vonatkozóan az önkormányzat településfejlesztési tervében
célként határozta meg az egészségügyi intézmények egy helyre (Jegenye sor 8.) történő telepítését,
egészségcentrum létrehozását a
mentőállomás, illetve orvosi ügyelet épületének kibővítésével.
A célkitűzésnek megfelelően a
képviselő-testület döntött új egészségház építéséről, melyet Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon kíván megvalósítani. A
TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
című pályázati felhívásra pályázatot
nyújtott be a város, melyet azonban elutasítottak, így a fejlesztés
egyelőre nem tudott megvalósulni.
A testület ekkor arról döntött,

hogy a meglévő terveket átdolgoztatja csökkentett műszaki tartalommal, mivel a pályázaton elnyerhető
legmagasabb támogatás összege
60 millió forint.
Ez év júniusában kapott tájékoztatást a város, hogy a benyújtott
pályázat 60 millió Ft támogatást
nyert. A testület döntött a kiviteli
tervek megrendeléséről, valamint a
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Fő út 6. szám alatti
egészségház épületének hasznosítása érdekében felhívást jelentessen meg a Karos Krónikában és a
város honlapján, melyben ötleteket
vár a helyi lakosságtól, helyi szervezetektől. Érdemi hasznosítási javaslat a volt egészségház épületére
eddig nem érkezett.
AZ ORVOSI ÜGYELETI feladatellátás kérdéséről a feladatellátásban
résztvevő önkormányzatok véleményének beérkezését követően,
szeptember 20-a után rendkívüli
ülés keretében tárgyal majd ismét a
képviselő-testület.

DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN
A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI intézményben tanulmányokat folytató
fiatalok „középiskolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásról szóló önkormányzati rendeletét módosította a képviselő-testület. Ennek lényege, hogy a középiskolai ösztöndíjjal kapcsolatos hatásköröket a
polgármesterre ruházták át. A döntés illeszkedik a képviselő-testület
2019. november 21-én hozott határozatához, mely szerint a képviselő-testület és a bizottságok munkájának tehermentesítése érdekében
vizsgálni kell, hogy a testületi hatáskörökből melyek átruházása javasolt a polgármesterre, bizottságokra.
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetésének lehetőségeit szabályozó rendeletét a képviselő-testület,
mivel 2021. január 1-től az egész ország területén tilos az avar és kerti hulladék égetése.
A JELENLEGI VEZETŐ vezetői megbízatásának lejárta miatt a képviselő-testület pályázatot írt ki a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői álláshely betöltésére határozott időre, 2020. 12.
01-től 2025. 11. 30-ig szóló időtartamra. A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. október 22. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.kozigallas.gov.hu honlapon, illetve az önkormányzat honlapján.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy az önkormányzat
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, így ennek 2021. évi pályázati fordulójához is kifejezték
a csatlakozási szándékukat a képviselők.
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Jótékonysági főzőnappal ünnepelte a Zalakarosi Fürdő megnyitásának 55. évfordulóját szeptember 5-én.
Ragyogó napsütés, gyerekzsivaj, gyönyörű strandidő várta
ezen a napon a zalakarosi strandra érkezőket, ezúttal nem egy
hagyományos csobbanásra, hanem egy különleges évforduló
megünneplésére is.
– Az idei év egy kicsit máshogy
alakul mindenkinek. Úgy döntöttünk, hogy mi is picit másképp
ünneplünk. Megszerveztük az I.
Zalakarosi Jóékonysági Főzőnapot
a strandon, ami egy nagy közös
ünneplés volt a strandolókkal,
egymással, kollégákkal – mondta
Podlovics Péter fürdőigazgató. –
Fontosnak tartjuk, hogy adjunk:
vissza a vendégeknek, egymásnak,
kollégáknak, ami nem feltétlenül
az anyagiakat jelenti, mint inkább
a közös élményeket, ami úgy gondoljuk, a legfontosabb manapság.
A családdal együtt töltött idő az
a hozzáadott érték, amely akár
egy hétvégi strandolást is életre
szóló élménnyé tud tenni.
A jótékonysági főzőnapon elkészült ételeket a standoknál lehetett
megvásárolni, az értékesítésből a
befolyt összeget pedig teljes egészében a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola alapítványának
ajánlotta fel. a fürdő.
Az összeget, 250 ezer forintot,
sajtótájékoztató keretében nyújtotta át a fürdő vezetője Novák
Ferenc polgármesterrel együtt az
óvoda vezetőjének, Baloghné FáA megszokottnál két héttel
korábban zárta a strandszezont
a Zalakarosi Fürdő. Bár a gyógykert november 1-jéig üzemel, tehát kültéri medencét még igénybe vehetünk, a strandi medencék
már nem látogathatók.
– Magyarország lezárta határait, azok a külföldi vendégek,
akikre szeptembertől minden évben alapozni tudott a város, most
nyilvánvalóan nem jönnek. A magyar családok az iskolakezdéssel
jellemzően csak a hétvégeken és
az iskolai szünetekben érkeznek,
számukra az élményfürdő és a
beltéri gyermekvilág a legfőbb
cél, ami miatt Zalakarost választják. Március közepétől három hónapra le kellett zárnunk a fürdőt
és így forgalmat sem bonyolítottunk, egyértelmű volt, hogy alaposan át kellett gondolni a strand
nyitvatartási idejét. Minden tényezőt figyelembe úgy döntöttünk, idén korábban zárunk, meg-
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Jubileum és jótékonyság
FŐZŐNAP AZ 55 ÉVES FÜRDŐN

bor Évának, hiszen a bevételnek
most a kicsik örülhetnek.
– Mozgás- és koordináció fejlesztő eszközöket vásárolunk a
felajánlásból, melyet ezúttal is nagyon köszönünk – mondta az
óvodavezető. – Az ovisok kerékpároknak örülhetnek majd, a bölcsiseknek pedig lábbal hajtható
bicikliket veszünk, és biztos va-

gyok benne, hogy óriási örömmel
fogadják majd ezeket a gyerekek.
A rendezvényről szólva Podlovics Péter elmondta: a fürdő saját
csapata megalapítása mellett további partnereket keresett.
– Nagyon rövid idő alatt szép
számmal gyűltünk össze, hogy
megcsillogtathassuk főzőtudásunkat és támogassunk egy jó célt. Az

alapanyagokat – első alkalomról
lévén szó – ezúttal a fürdő biztosította. A főzőnapon fókuszban a
hagyományos zalai ízek álltak, így
kihagyhatatlan volt a repertoárból
a dödölle, amit a Hunguest Hotel
Freya csapata kínált a résztvevőknek. Készült még krumpliprósza,
pörkölt, húsos lecsó, a strandolók
kedvenceit pedig vétek lett volna

Szezonértékelés a fürdőn
ítélésem szerint ez volt a legjobb
jó gazdasági döntés – mondta el
Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója.
– A nyári hónapok a strand
életében a korábbi évek eredményeit tudták hozni?
– Az idei szezont – a 3 hónapos kiesés ellenére – sikeresnek
tekintjük. A belföldi, azon belül
is a Balaton régióba irányuló vendégforgalom nagyon erős volt.
Ami az eredményeket illeti, július
hónapban 83 százalékos volt a
vendégforgalmunk az előző év
ugyanezen hónapjához viszonyítva, ami nagyon pozitív eredmény,
annak ellenére, hogy a külföldi
vendégforgalmunk minimális volt
idén. Augusztusban pedig közel
100 százalékon teljesítettünk. Elmondhatjuk: kollegáink sikeresen
teljesítettek, a vendégeink pedig

fegyelmezetten betartották a
szabályokat, hiszen most a legfontosabb, hogy egymásra figyeljünk.
– A járvány hozta kényszerintézkedések miatt szerintem
nincs olyan fürdő ma Magyarországon, amely pozitív mérleggel
zárná az évet. Szerencsés lehet
az, akinek a költségvetése nem
fordul át év végére mínuszba. A
Zalakarosi Fürdő mit prognosztizál év végére?
– Nagyon nehezet kérdez, hiszen most is napról napra változik
a helyzet, nem tudjuk, a járványhelyzet alakulása milyen kormányzati és helyi intézkedéseket
von maga után. Jelen tendenciákat látva és bízva a magyar emberek fegyelmezettségében, továbbra is számítunk a belföldi
vendégforgalomra, hiszen az or-

szág egyik turisztikai látnivalókban leggazdagabb vidékén vagyunk, ahol a nyárral közel sem
érnek véget a kalandok. A gazdasági vonatkozását nézve a cél,
hogy lehetőleg veszteség nélkül
zárjuk az évet, ennek érdekében
minden tőlünk telhetőt meg is
teszünk kampányainkkal és az
üzemeltetés optimalizálásával.
– Ön a vezetői kinevezését
követő sajtótájékoztatón több, a
fürdőre vonatkozó fejlesztési elképzelést vázolt fel. A nehezebb
anyagi helyzetben is megvalósíthatónak látja ezeket?
– Azok a fejlesztések, melyekről beszéltem, elengedhetetlenek
ahhoz, hogy a későbbieknek is
hatékonyan,
gazdaságosan,
ugyanakkor magas minőségen
tudjunk működni. A jövő évi feladatunk lesz egy modern belép-
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kihagyni, hiszen nincs igazi nyaralás hamburger és hot dog nélkül,
az előbbit a Fodros Vízitúra és
Sensei Németh Budo Akadémia
Sportegyesület csapata, az utóbbit
a Park Inn Hotel készítette el –
tette hozzá a vezérigazgató.
Az i-re a pontot a SzanDia Fitness Sport Klub több világversenyt

nyert akrobatikus tánc csapata tette
fel, akik minden évben megtisztelnek minket a fürdőn egy bemutatóval, ami ezúttal sem maradhatott el.
– A folytatásban biztosak vagyunk, jövőre ugyanekkor újra
megrendezzük a főzőnapot, reményeink szerint még több csapattal, és még több programmal.

KÜLÖNLEGES FEJLESZTÉSEK
A MENDAN HOTELBEN
Különleges érzés lehet 15 méteres magasságban, fűtött medencében ülve szemlélni a tájat, koktélt szürcsölgetni a több
emelet magasságban lévő napozóteraszon, vagy éppen szaunázni
egy ilyen környezetben.

tető rendszer kiépítése, mely
egyszerűsíti a fürdővendégek
életét, ugyanakkor lehetővé teszi bizonyos gyógy-és wellness
szolgálatatások, programok egymástól független értékesítését.
A jelenleg igénybe vehető szolgáltatásainkat szeretnénk megújítani, valamint bővíteni.
Nagyon fontosnak találom a
gyógy-szolgáltatásaink fejlesztését, a gyógyászati kezelésekre
szoruló vendégek ellátásához
szükséges minőségi fejlesztések
mellett nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a munkatársak
továbbképzésére, szakmai kompetenciáinak fejlesztésére.
A célcsoport vonatkozásában
egy új réteget szeretnénk megszólítani a sportrehabilitációs
szolgáltatások bevezetésével,
erősítésével. Emellett energetikai fejlesztésekben is gondolkodom, melyek hosszú távon hatéko n y ab b
működést
eredményeznek.

– Közel három évtizedes gazdasági vezetői múlttal távozott
e posztról a közelmúltban Baracskai Gyuláné.
– Igen, nehéz lesz az ő személyét, tudását pótolni. Bár tiszteletben tartom a döntését, nagyon sajnálom, hogy elhagyta a
fürdőt. Én magam is rengeteg
segítséget kaptam tőle, jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. Hatalmas munkát vállalt
magára nemcsak a fürdő gazdasági irányításában, de pályázatok koordinálásában, elszámolásában is, és az elődöm távozását
követően több hónapon át őrá
hárultak a fürdő egészének
ügyei. Rengeteget dolgozott, sokat köszönhet neki a fürdő és a
város is. Sajnálom, hogy nem
dolgozhatunk együtt a jövőben.
Mindezek tükrében az idei évben feladat lesz a menedzsment
feladatainak és felelősségi körének újragondolása, ha szükséges,
átszervezése.

Ezt az érzést a MenDan Hotel
vendégei néhány hónap múlva
átélhetik. A szálloda legújabb beruházásaként ugyanis 15 méter
magasságban, télen-nyáron üzemelő, 5x25 méteres fűtött élménymedence épül, 450 négyzetméterrel bővül a napozóterasz, és
a szálloda tetején helyet kap egy
új, nagy alapterületű szauna is.
A közel 800 millió forintos,
saját forrásból és hitelből megvalósítani kívánt fejlesztés nyolc,
magas minőségű apartman építését is magában foglalja.
Minderről Czimondor Nándor,
a szálloda vezetője tájékoztatta
lapunkat.
Mint mondta: az előkészítő
munkák már tavasszal elkezdődtek, a kényszerű leállás ideje alatt
gőzerővel folytak. A nyári időszakban a vendégekre tekintettel
„csendesebb” munkák zajlottak,
késő ősszel azonban ismét gőzerőre kapcsol a szálloda, hiszen
a jövő esztendőben már a vendégek rendelkezésére szeretnék
bocsátani az új részlegeket.
– A MenDan szálloda megépítésekor, 1998-ban is már új
színfoltnak számított a városban különleges megjelenésével,
belső tereivel, 2002-ben az addigi 106 szoba további ötvennel
bővült, megépült a fürdő- és
wellness részleg, ezzel komplet-

té vált a kínálatunk. Azóta folyamatosan újítottuk fel a szobákat, az éttermet, a konyhát. A
mostani fejlesztéssel abszolút
értelemben is négycsillagossá
szeretnénk tenni szállodánkat –
fogalmazott az igazgató.
Czimondor Nándor elmondta:
a különleges kínálataik, folyamatos programjaik nagyon vonzóak
a vendégek számára, sokan választják pihenésük helyszínéül a
MenDant. Az elmúlt évben 70
százalékos átlagos töltést értek
el, és az idei év is remekül indult.
A vírushelyzet miatt sajnos zárniuk kellett, a nyár azonban ismét
szépen alakult, a tavalyihoz hasonló vendégszámot produkálva.
A vendégek 98 százaléka belföldi, és a határzár miatt nem is lehet egyelőre másra számítani.
Hogy mit hoz az ősz,
azt nehéz megmondani, nyitott
könyv az előttünk álló időszak,
bármit írhatunk bele, a kormányzati intézkedések és az egészségügyi helyzet függvényében. Nagyon bízom benne, hogy pozitív
irányba tud elmozdulni a turizmus, abban pedig pláne bízom,
hogy a legújabb beruházásainkkal a MenDan Hotel továbbra is
előkelő helyet foglal majd el hazai viszonylatban a minőségi szállodakínálatban és a foglaltság
tekintetében.
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Idősek napi köszöntő 2020
TISZTELT SZÉPKORÚAK!
Az Önök köszöntése mindig is a különleges
alkalmak közé tartozott számomra. Nemcsak
azért, mert polgármesterként első beszédemet
Önökhöz intézhettem, nemcsak azért, mert
előtte is szervezőként közreműködhettem ezen
az ünnepen.
Az idei esztendő is egyedi, hiszen először
nem jöhettünk össze közösségként, nem találkozhattunk személyesen egymással.
A járvány felülírt minden tervünket. De ami
a legfontosabb, az egészség, az Önök egészségének a védelme. Önöknek pedig életkorukból
fakadóan a legfontosabb értékek egyike az
egészség, ezért is halasztottuk el a személyes
köszöntést.
Ezért is, ezúton is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, az idősek napja alkalmából! Köszönök mindent, amit településünkért, családjainkért tettek! Köszönjük a
példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket,
melyeket belénk csepegtettek.
A járvány anyagilag óriási veszteséget okozott Zalakarosnak. Minden fejlesztést, felújítást
el kellett halasztanunk. Egyetlenegy beruházás:

a gyógyhelyi folytatódott csak alapvetően állami forrásból.
Sok változás történt legutóbbi találkozásunk
óta. Új összetételű testület kezdte meg munkáját, változás történt a fürdő vezetésében, a hivataléban, átszervezésre került a turizmus területe.
Szerződést kötöttünk Angi Mónika doktornővel, aki október elsejével kezdi meg rendelését, küszködünk az orvosi ügyelet működtetésével.
A fürdő több mint fél évszázados történet
folyamán először került tavasszal bezárásra,
gyermekeink digitális oktatásban részesültek,
elmaradtak fesztiváljaink, a városnap, maradjunk otthon tanácsolták és folytathatnánk a sort
a járványhelyzetből fakadó különleges helyzetre, amelyeket Önök mind-mind ismernek.
Közösségeink, csoportjaink nem működhettek a járvány nehéz időszakában, ez is nem kis
nehézséget okozott mentális egészségünkben.
Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak a feladatunk, hogy Önök számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó életet. A család
gondoskodása mellett az önkormányzatnak és a

helyi civil társadalomnak is mindent meg kell
tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat, hogy érezzék, fontos részei az életünknek és nem hagyjuk
magukra önöket.
Az Önök segítségével ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról –generációra a sok tudás. Jó példa erre a Dalárda-vegyeskar és az
Ezüstklub működése.
Köszönet nekik is, mindenkinek aki a közösségekért, a családjáért cselekszik.
Kedves Ezüst korúak!
Őszinte szívvel kívánom, hogy az Önök felé
fordulás, a szeretet, a figyelem ne csupán ezen
az egy napon adassék meg az Önök számára.
A szeretet nem anyagi lehetőség függvénye,
ahogyan a törődés, az odafigyelés sem. Kívánom, hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor
este álomra hajtják a fejüket, ami erőt ad a nehezebb, betegesebb napokat is elviselni. Kívánok szerető gyerekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, törődést mindannyiuknak!
Novák Ferenc polgármester

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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Leány Utánpótlás Kosárlabda
Torna Végeredménye –
U14 Serdülő Korosztály
Mérkőzések:
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Széchenyi KA Győr 84-44. Dobóink: Molnár 20, Rezsek 13, Németh 10, Szomjas 10, Szilágyi 8,
Gelencsér 8, Vajda 7, Kiss - Szabó 4,
Horváth 4.
BEAC – Kanizsa Diákkosárlabda Klub 81-41. Dobóink: Molnár
15, Rezsek 9, Szomjas 5, Kiss - Szabó
4, Szilágyi 4, Vajda 2, Horváth 2.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Ricsilla/Zalaegerszeg 47-36. Dobóink: Rezsek 13, Molnár 12, Németh 5, Szilágyi 2, Gelencsér 2, Vajda 2.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– PVSK/Pécs 93-44. Dobóink: Molnár 27, Rezsek 22, Kiss - Szabó 10,
Németh 8, Vajda 8, Szomjas 8, Gelencsér 6, Szilágyi 4.
További eredmények:
PVSK KA/Pécs – Ricsilla Zalaegerszeg 47-53, Széchenyi KA Győr
– BEAC 16-102, Széchenyi KA Győr
– PVSK KA Pécs 54-41, BEAC – Ricsilla Zalaegerszeg 72-17.
U14 Serdülő Torna végeredménye:
1. BEAC Budapest,
2. Kanizsa Diákkosárlabda
Klub,
3. Ricsilla Zalaegerszeg,
4. Széchenyi KA Győr, 5. PVSK
KA/Pécs.
A Kanizsa Diákkosárlabda Klub
csapatából különdíjban részesült:
Molnár Virág és Rezsek Réka.
LEÁNY UTÁNPÓTLÁS KOSÁRLABDA TORNA VÉGEREDMÉNY
U18 JUNIOR KOROSZTÁLY
Mérkőzések:
Kanizsai Vadmacskák SE –
PVSK NKA Pécs 82-66. Dobóink:
Baa 28, Zsámár 24/9, Füredi 12/3,
Szórád 7, Horváth 5, Csuha 4, Bánhegyi 2.
Kanizsai Vadmacskák SE – Za-

28. Zalakaros Kupa eredményei
laegerszegi KTE 106-24, Dobóink:
Zsámár 22, Baa 21/3, Horváth 15,
Füredi 14, Szórád 12, Lamm 8, Trifán
8, Csuha 4, Kauker 2.
Kanizsai Vadmacskák SE – Kiss
Lenke KA 95-52. Dobóink: Baa 41,
Zsámár 17/6, Szórád 16, Füredi 8,
Csuha 6, Horváth 5, Lamm 1, Trifán 1.
További eredmények:
Kiss Lenke KA – Zalaegerszegi
KTE 81-43, PVSK KA Pécs – Kiss
Lenke KA 65-59, PVSK KA Pécs –
Szombathely SZOSE 68-57.
U18 Junior Korosztály végeredménye:
1. Kanizsai Vadmacskák SE,
2. PVSK Pécs,
3. Kiss Lenke KA,
4. Zalaegerszegi KTE.
A Kanizsai Vadmacskák SE csapatából Különdíjban részesült Baa
Dominika, Zsámár Panna, Szórád
Anna.
NB1 Amatőr felkészülési mérkőzés: Kanizsai Vadmacskák SE –
SZOSE Szombathely 90-32. Dobóink: Jurkó 18, Kovács 18, Baa 16,
Fuisz 14, Bánhegyi B. 13, Zsámár 5,
Horváth 2, Füredi 2, Bánhegyi D. 2.
LEÁNY KADET KOSÁRLABDA
TORNA VÉGEREDMÉNYE
U16 KADET KOROSZTÁLY
Kanizsai Vadmacskák SE –
PVSK KA 91-67. Dobóink: Szórád
45, Trifán 25, Lamm 9, Szomjas 6,
Garai 2, Kiss - Szabó 2, Vörös 2.
DVTK Miskolc – Kanizsai Vadmacskák SE 65-55. Dobóink: Trifán
22, Szórád 19, Vörös 7, Lamm 5,
Kauker 2.
Kanizsai Vadmacskák SE – KSC
Szekszárd 32-78. Dobóink: Szórád
16, Vörös 5, Lamm 4, Szomjas 2,
Kauker 2, Kiss - Szabó 2, Trifán 1.
További eredmények:
KSC Szekszárd – Kiss Lenke KA
79-35, DVTK Miskolc – PVSK KA
Pécs 69-56, DVTK Miskolc – Kiss

Lenke KA 81-39, DVTK Miskolc –
KSC Szekszárd 50-57, PVSK KA/Pécs
– Kiss Lenke KA 63-42.
U16 Kadet korosztály végeredménye:
1. KSC Szekszárd,
2. DVTK Miskolc,
3. Kanizsai VSE,
4. PVSK Pécs,
5. Kiss Lenke KS.
A Kanizsai Vadmacskák SE csapatából különdíjban részesült:
Lamm Dóra és Szórád Anna.
LEÁNY UTÁNPÓTLÁS KOSÁRLABDA TORNA VÉGEREDMÉNYE
U12 GYERMEK KOROSZTÁLY
U12 Gyermek korosztály:
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Ricsilla 40-55. Dobóink: Klinger
18, Baa V. 8, Beke 6, Huszti 4, Vörös
2, Perkó 2.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Széchenyi KA Győr 23-70. Dobóink: Vörös 6, Klinger 4, Huszti 4,
Beke 3, Szabó 2, Baa 2, Perkó 2.
Széchenyi KA Győr – Kanizsa
Diákkosárlabda Klub 54-18. Dobóink: Huszti 8, Baa 4, Klinger 2,
Beke 2, Perkó 2.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Ricsilla 34-42. Dobóink: Baa 6,

Huszti 6, Klinger 6, Beke 5, Matola
4, Perkó 4, Vörös 2, Szabó 1.
További eredmények:
Széchenyi KA Győr – Ricsilla Zalaegerszeg 44-54
U12 Gyermek Torna végeredménye:
1. Ricsilla Zalaegerszeg
2. Széchenyi KA Győr
3. Kanizsa Diákkosárlabda
Klub
A Kanizsa Diákkosárlabda Klub
csapatából különdíjban részesült
Vörös Bodza és Perkó Tamara.

12

2020. szeptember 24.

