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Egyedülálló beruházás
a MenDan Hotelben
MEDENCE, SZAUNA ÉS BÁR A TETŐN

Akadt találgatás bőven azokkal a hatalmas acél elemekkel kapcsolatban, melyeket nyár végén a Tourinform-iroda mellett helyeztek el.
De nem, nem űrállomás alapjait teszik le városunkban, bár amihez kellenek az elemek, az éppoly szenzációs és országosan, sőt

európai szinten is egyedülálló lesz, mintha minimum egy kilövő
állomás épülne.
Az acél elemek a MenDan Magic Spa&Wellness Hotel számára
készültek, s a közelmúltban már rendeltetési helyükre is szállították őket. Az oszlopok talpra állításuk után egy hatalmas medencét
tartanak majd, mely a hotel tetején foglal helyet.
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Településkép védelméről szóló 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete alapján:
1. A településképi követelményekről való településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
igénybe vétele kötelező:
a.) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység,
b.) a közterületi telekhatáron kerítés építés,
c.) a régi településrész Ófalu területén, tájképi szempontból meghatározó területeken minden építési
tevékenység,
d.) lapos tetős épületek, tetőfelépítmények építése esetén.
2. A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi véleményezési eljárást folytat le a településen végzett építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák esetében.
3. A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi bejelentési eljárást
folytat le:
a.) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje,
a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
b.) az épület homlokzatához illesztett, vagy önálló előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
c.) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,
d.) közterületről látható vendéglátó kerthelyiség kialakítása,
e.) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése,
f.) rendeltetési mód megváltoztatása,
g.) reklámok és reklámhordozók létesítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása,
h.) föld feletti tárolótartályok, tárolók elhelyezése, építése,
i.) k özterületi kerítés, valamint közterületről látható kerítés, támfalak, kerti építmény építése, átalakítása,
j.) üvegház, fóliasátor elhelyezése,
k.) magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,
l.) napenergia, kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító¬ berendezés, áru- és pénzautomata -6,0 m-t meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény elhelyezése,
m.) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő és - tároló elhelyezése,
n.) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények, információs táblák és hirdető-berendezései elhelyezése, megváltoztatása,
o.) útbaigazító hirdetmény elhelyezése, megváltoztatása,
p.) üzletportálok matricázása, fóliázása,
q.) szobrot, emlékművet, köztéri műalkotást elhelyezése,
r.) építési reklámhálót kihelyezése, nem építőipari termék megjelenítés esetén.
Tájékoztatom Önöket, hogy megkezdtük a kiadott településképi vélemények és bejelentések visszaellenőrzését, illetve a bejelentés nélkül végzett munkák ellenőrzését. Azon munkák esetén, melyek településképi bejelentés nélkül épülnek (épültek), a polgármester településkép-védelmi kötelezési eljárást folytat
le, melyet önkormányzati hatósági döntés formájában határidő tűzésével közöl az ingatlan tulajdonosával,
melynek eredménye bontás, helyreállítás is lehet. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a
településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településkép- védelmi bírságot szab ki.

Autómentes nap
Autómentes napot szervezett
a Móra-iskolások részére a Zalakarosi Futrinkák SE.
A gyerekeknek számos ügyességi feladatot, érdekes csapatjátékokat találtak ki a szervezők, és soksok ajándékkal tudták meglepni a
diákokat, melyek beszerzésében
pályázati támogatás is segítette a
szervezőket.

VÁLTOZÁS VÉDŐOLTÁS
FELVÉTELÉBEN
Tisztelt Lakosság!
Dr. Angi Mónika háziorvos
tájékoztatja Önöket, hogy a koronavírus elleni védőoltás felvételéhez már nem szükséges az
előzetes, online regisztráció.
Az oltás felvételéhez elengedő
a háziorvossal felvenni a kapcsolatot, aki a további teendőkről tájékoztatást ad. A doktornőt és asszisztensét az alábbi
telefonszámokon kereshetik:
+36-30/340-343 (rendelési időben) vagy +36-20/397- 7942 (8–
16 óráig).
Dr. Angi Mónika háziorvos

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!
Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal
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Átrendeződött a Balaton turizmusa
ZALAKAROS A LEGNÉPSZERŰBB TELEPÜLÉSEK KÖZÖTT
Átrendeződött a Balaton turizmusa, míg nyáron az egy napra érkező látogatók száma 7 százalékkal csökkent, a hét közben több
napra Balatonhoz utazók száma 30 százalékkal emelkedett a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ és mobilcella adatok alapján mondta Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmusszakmai igazgatója a Somogyi Hírlap III. Balatoni Médiahajóján
pénteken.
Vitaindító előadásában kifejtette, hogy a kereslet pillanatok alatt
reagált arra, hogy a hétvégeken
magasabbak az árak, és bár a Balaton mondhatni megtelt a nyáron, a
korábbinál több vendég arányosabban oszlott el - mondta. Kevésbé
voltak zsúfoltak a hétvégék, kicsit
élhetőbbé vált a térség, ahová
egyébként nagyon sokan le is költöztek – tette hozzá.
Beszélt arról is, hogy az idei nyár
országosan is kiemelkedő volt. Júniusban 65, júliusban 20, augusztusban 10 százalékkal volt magasabb a
vendégéjszakák száma, mint egy
évvel korábban, főleg a belföldi
turizmusnak köszönhetően. Ebben
szerepe volt a Széchenyi-, illetve
Szép-kártya bővülő lehetőségeinek
és rugalmasabbá váló felhasználásának – jegyezte meg.
A Balatonról szólva elmondta,

az üdülőrégió az ország legforgalmasabb turisztikai térségévé vált
(két éve még Budapest számított
annak), itt realizálódott a vendégforgalom 50 százaléka. A legnépszerűbb települések a vendégéjszakák száma alapján Siófok,
Balatonfüred, Hévíz, Balatonlelle és
Zalakaros térsége. Belföldről érkező vendégek töltötték el júliusban
a balatoni vendégéjszakák 88 százalékát, augusztusban a 81 százalékát. A júliusi adatokat megvizsgálva elmondható, hogy a balatoni
vendégéjszakák 52 százaléka magán- és egyéb szálláshelyeken realizálódott, a szállodák 25, a kempingek 11, a panziók és közösségi
szálláshelyek 5, míg az üdülőházak
2 százalékkal részesedtek belőle számolt be a főszezon adatairól.
Emlékeztetett arra, hogy a Balatonhoz az elmúlt években 125 mil-

liárd forintnyi hazai forrás jutott.
Szállodák, panziók épülnek, újulnak
meg. 2030-ig a szabadvízi strandokat teljesen meg kívánják újítani,
amely program az első négy ütem
után idén 3 milliárd forintos kerettel folytatódik, a kiírás hamarosan
megjelenik - mondta. Hozzátette,
több más, főként attrakció fejlesztés is zajlik uniós források bevonásával, amelyek markánsan meghatározzák majd a Balaton turisztikai
kínálatát. Kitért arra is, hogy a
Gazdaságfejlesztési és innovációs
operatív program (Ginop) folytatásában a tervek szerint két fő tématerület lesz. Az egyik a kastélyok és
várak fejlesztése, a másik az eddig
kimaradó terület, a gyógyfürdők
fejlesztése, ami a Balatonnál valószínűleg Hévízt, Zalakarost és Kehidakustányt fogja érinteni.
A turizmus intézményrendszerének tervezett átalakításáról szólva elmondta, hogy három szintű az
ideális rendszer. Ma az országban a
központi irányítási szintet az MTÜ
tölti be. A lokális szintet a 105 tagú,
országos Tourinform-hálózat, a
TDM-ek, az önkormányzatok, és a
vállalkozások. Az ezeket összekötő

köztes szint megteremtéséért még
idén létre kívánnak hozni 3 térségben - Budapest, Debrecen, valamint
a Balaton térségében balatonfüredi központtal - egy-egy desztinációs menedzsment szervezetet. Ezt
kiegészíti majd egy térségi turisztikai tanács is, amelyet meghatározó
helyi szervezetek és önkormányzatok alkotnak - mondta a turizmus�szakmai igazgató.
Witzmann Mihály, a siófoki térség fideszes országgyűlési képviselője a nyárról azt mondta, kisgyermekkorában látott utoljára
ekkora tömeget a Balatonon, mint
idén. Beszélt arról is, hogy a dél-balatoni partszakaszon a strandok
kétharmada szabadstrand. „A Balaton mindenképpen fejlesztésre
szorul, azonban a fejlesztéseknek
arányosnak, tájba illőnek, környezetbarátnak, és széles körben elfogadottnak kell lennie” - szögezte
le. Megemlítette, hogy a Balaton
körül több helyen önkormányzati
tulajdonba adtak partszakaszokat
is érintő állami területeket, példaként említve Siófokot és Balatonőszödöt.
MTI

Marketing gyémánt díj
A TURISZTIKAI EGYESÜLET COVID-KÓDEXÉT ISMERTÉK EL
A Magyar Marketing Szövetség gyémánt marketing díját
vehette át a Zalakarosi Turisztikai Egyesület.
A marketing szövetség immár
hetedik alkalommal kereste a
„marketing fővárosát”, a „kisvá-

rosi elsőt”, a marketingaktív megyét”, a városmarketing nagykövetét” és minden sikeres,
példaértékű marketingmegoldást.
E hagyományos kategóriák
mellett különdíjas, COVID-marketing „kategóriát” is hirdettek eb-

ben az évben, azaz a vírus-helyzettel összefüggő hatékony és
eredményes marketing-megoldásokat külön elismerésben részesítették. Ebben a kategóriában bizonyult
kiemelkedőnek
a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület,
mely az újraindítást megelőzően

Covid-kódexet állított össze a zalakarosi turisztikai szereplők részére. A kódex példaértékűségét
már a publikálást követően is elismerte a szakma. Az ünnepélyes
díjátadóra a MARKETING SUMMIT HUNGARY 2021 konferencián, szeptember 16-án került sor.
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Egyedülálló beruházás

a MenDan Hotelben

MEDENCE, SZAUNA ÉS BÁR A TETŐN
Igen, a hotel legújabb, valóban
Európában is egyedülálló beruházása készül el a remények szerint
akár már decemberre: 15 méteres
magasságban fűtött medence,
szauna és koktélbár épül.

– A szálloda tetején egy télen-nyáron üzemelő, 5x25 méteres
fűtött élménymedence épül, 450
négyzetméterrel bővül a napozóterasz, és a szálloda tetején helyet
kap egy új, nagy alapterületű sza-

una is – erősítette meg Czimondor
Nándor szállodaigazgató. E fejlesztés mellett nyolc, magas minőségű
apartman is épült a szállodában.
Czimondor Nándor elmondta:
az előkészítő munkák már tavas�-

DIÁKOLIMPIA
Körzeti verseny II. korcsoport
(Nagykanizsa 2021. 09.16.)
1. helyezés
Csapattagok: Vékony Benjámin, Kéri Áron Benedek, Ligner
Patrik Raul, Czeglédi Patrik Attila, Nagy Alex, Horváth Lóránt,
Bereczki Benett Barna, Nagy
Gellért Felicián, Horváth Zsombor. Felkészítő tanár: Jankovics
Attila

szal elkezdődtek, a hotel kényszerű
leállásának ideje alatt gőzerővel
folytak. A nyári időszakban a vendégekre tekintettel „csendesebb”
munkák zajlottak, most azonban
ismét teljes lendülettel folynak a
munkák.
A fürdő szerkezet statikáját két
évig tervezték, hiszen ilyen megoldásra Európában még nincs példa.
– Hatalmas feladat ez, nagyon
izgulunk, hogy minden precízen
menjen – árulta el Czimondor Nándor. – Az épületre nem lehet teljesen ráterhelni a medencét, ezért
építették meg a lábakat hozzá.
Ezeket két daru emeli a helyére, a
két épület közötti részhez. Ezekre
„fekszik” majd rá a medence egy
része. Bízunk benne, hogy karácsonyi ajándékként ezt nyújthatjuk majd át vendégeinknek.
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25 éves a Karosi Krónika
EMLÉKLAPPAL KÖSZÖNTÉK MEG A MUNKÁT
1996 augusztusában jelent
meg a Karosi Krónika első lapszáma a zalakarosi önkormányzat támogatásával. A negyed
százada működő helyi lap munkáját köszönte meg Novák Ferenc polgármester a közelmúltban.
A polgármester emléklapot
nyújtott át az újságot képviselő
Antal Anita szerkesztőnek, aki
munkatársával, Seres Péterrel végzi
25 éve a szerkesztői, fotóriporteri,
tördelői munkákat.
– Az újság a mai napig meghatározó információs felület településünk számára, a negyed évszázad
alatt sok-sok fontos hír, beszámoló, tudósítás jelent meg Zalakarosról. Az újság településünk életében
betöltött szerepét jól mutatja,
hogy a periodikát az Értéktár bizottság felvette a helyi értéktárba
2014-ben. Az elmúlt időszakban a
havi, illetve 2 hetes megjelenés
váltakozott, elsősorban az anyagi
lehetőségek függvényében. Az
újság településünk honlapján digitális formában is olvasható.
Az ünnepi alkalmakkor, így a
város napjához kötődő kiadásokban színes köntösbe öltözik a pe-

riodika. Többen közreműködtek
kiadóként az eltelt időszakban.
Jelenleg Seres Péter és aki pedig
25 esztendeje szerkeszti, írja a
Krónikát, az Antal Anita, akinek
munkásságát önkormányzatunk
2005-ben Zalakaros emlékplaket-

tel ismerte el – jelezte Novák Ferenc.
– A negyed évszázados jubileum emlékére a Karosi Krónika
tájékoztató, értékőrző tevékenységét emléklappal szerettem volna megköszönni, úgy érzem, na-

gyon fontos szerepet tölt be
településünk életében a lap, és
azoknak a munkáját is elismerés
illeti, akik ennyi idő óta dolgoznak azért, hogy a híreket a lakossághoz eljuttassák – fogalmazott
a polgármester.

Szüreti Szőlőkapkodó
Nagy érdeklődés mellett rendezte meg
városunk az immár hagyományosnak mondható szüreti felvonulását.
A Szüreti Szőlőkapkodón a néptáncosok és

a Dalárda-Vegyeskar aktív szereplésével lovaskocsik vonultak végig a városon, hogy a szüreti
felvonulások vidám hangulatát idézzék, és
könnyed szórakozást biztosítsanak a város lakóinak.

A menet a Karos Korzóig vonult, ahol a
Bottal-fogó Tánccsoport, a Zöld Ág Tánccsoport, a Dalárda-Vegyeskar és a Zalakomári
Péczeli Attila népzenei csoport szórakoztatták a nagyérdeműt.
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VIZA rendszer bevezetése
a magánszálláshelyadók körében
2021. január 1-jén hatályba lépett a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása,
amely kötelezi a szálláshely-szolgálatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány
által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a
törvényben meghatározott célból.
A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai
Ügynökség (MTÜ).
A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)
rendszer látja el.
A VIZA egy többszörös, aszimmetrikus titkosítással védett informatikai rendszer, amelyben 2021.
szeptember 1-jétől a magyarországi
szálláshelyen megszálló minden
vendég törvényben meghatározott
személyes adatait titkosított módon tárolják. A szálláshely-szolgáltató a vendégek adatait a tudomására jutást követő első év utolsó
napjáig kezeli, a VIZA rendszer legfeljebb két éven keresztül őrzi meg
az oda beküldött adatokat. Az
adatokban célzottan és kizárólag a
rendőrség végezhet keresést, bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak ellátásához.

A VIZA célja, hogy az érintett és
mások jogainak, biztonságának és
tulajdonának védelme, továbbá
harmadik országbeli állampolgárok
és a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése
megvalósulhasson, azaz a VIZA elsődleges célja a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az
érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelmének elősegítése.
A VIZA rendszer mindannyiunk
közös érdekét és biztonságát szolgáló, szigorúan zárt és védett adattár, amelyre a jogszabályok által
elrendelt, különlegesen szigorú
biztonsági előírások vonatkoznak.
A VIZA rendszer kizárólag titkosított adatot képes befogadni. Európa számos, évente több tíz millió
turistát fogadó országában szintén

hasonló a bejelentkezés módja.
Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Franciaországban is
egyaránt használnak okmányolvasót a szálláshely-szolgáltatók, ezzel
is meggyorsítva és megkönnyítve a
bejelentkezést. Magyarország az
elmúlt években sikeresen őrizte
meg biztonságos úti cél státuszát,
többek között ennek is volt köszönhető a 2019. évi turisztikai rekord, amikor 16,5 millió vendég
szállt meg hazai szálláshelyeken. A
koronavírus okozta világjárvány
utáni időkben a cél az, hogy újra
Európa vezető desztinációi közé
tartozzunk, ezért a bevezetésre
kerülő vendégadatok útiokmányokon keresztül történő digitális érkeztetési rendszere újabb eszköz a
szálláshely-szolgáltatók számára a
minőségi szolgáltatásnyújtáshoz, és
mindannyiunk biztonságának megőrzéséhez.
Az okmányolvasóval a szálláshelykezelő szoftverbe rögzített
vendégadatok a VIZA rendszerbe
titkosítottan kerülnek be, azokhoz
kizárólag az illetékes szervek férhetnek hozzá.

A vendégadatok okmányolvasóval történő rögzítése minden
magyarországi szálláshelyen, típustól és férőhely-számtól függetlenül
kötelező. A szálláshely-szolgáltató
a VIZA rendszerhez történő csatlakozás folyamatát 2021. január 1.
napjától köteles megkezdeni, míg
az adatok továbbítására 2021.
szeptember 1. napjától köteles. A
csatlakozás elmulasztása esetén a
kereskedelmi hatóság 2021. szeptember 1. napjától követően a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 6/D. §-a szerinti jogkövetkezményeket alkalmaz.
A legfeljebb 8 szobát 16 férőhellyel üzemeltető szálláshelyek által használt VENDÉGEM szoftverhez nem kell önálló okmányolvasó
készüléket csatlakoztatni, mert a
VENDÉGEM mobilalkalmazás saját
okmányolvasó modullal fog rendelkezni.
A Turisztikai Egyesület felvállalja, hogy bármely kérdés esetén
igyekszik a legjobb tudása szerint
segíteni a magánszállásadóknak.
Elérhetőségük: Pókos Patrícia,
marketing@zalakaros.hu / +36 30
117 6328

Kedves zalakarosi lakosok!
A 2021-es év kezdeti nehézségei után
reményekkel telve és a jövőben bizakodva
nyitottuk meg kapuinkat a látogatók előtt.
A pandémia időszakát követően szinte
napról napra változott a helyzet, melyhez alkalmazkodnunk kellett, ennek ellenére egy
nagyon sikeres nyarat zártunk. Az eredmények tükrében szépen látszik, hogy a tavalyi
év ugyanezen időszakához képest pozitív
mérleggel teljesítettük a főszezoni hónapokat.
Célunk, volt, hogy a zalakarosi polgárok
szívesen látogassák a fürdő szolgáltatásait.
A célunk továbbra is ugyanez, azonban
egy új kezdeményezéssel, igazodva a mai korhoz, bevezettük a Karos Kártyát. Az eddig
tapasztalatok tükrében elmondhatjuk, hogy
egy sokkal gyorsabb és rugalmasabb beléptetés és a kedvezmények egyszerűbb igénybevétele vált lehetővé általa.
Az Önök visszajelzéseit figyelembe véve a
zalakarosaik részére kidolgozott kedvezményrendszert folytatnánk a jövőben is, tehát a
Karos Kártyával rendelkező zalakarosi lakosok

részére a napi belépőjegy árból, valamint a
gyógy- és termálvilág, illetve az új szaunavilág
kiegészítő jegyáraiból is 75% kedvezményt
biztosít a továbbiakban is.
A napi jeggyel a fedettfürdő, az élményfürdő, illetve a strandfürdő medencéi használha-

tóak. A Zalakarosi Fürdő részlegeinek részletes nyitvatartása a https://zkf.hu/nyitvatartas
oldalon elérhető.
Köszönjük támogatásukat és várjuk Önöket a Zalakarosi Fürdőn!
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Születésnap és támogatás
NEMES ÜGYÉRT FOGTAK ÖSSZE A ZALAKAROSI FÜRDŐN
Jótékonysági főzőnappal ünnepelte a
Zalakarosi Fürdő nyitásának 56. évfordulóját. Ragyogó napsütés, vidám gyermekek,
igazi strandidő várta a zalakarosi látogatókat ezen a különleges napon.
A főzőnap első alkalommal a tavalyi évben
került megrendezésre hagyományteremtő
szándékkal, akkor még 4 csapat vett részt az
eseményen. Az idei év sok mindenben változást hozott, így a Zalakarosi Fürdő ismét egy
különleges módját választotta az ünneplésnek. A tavalyi esztendő sikerén felbuzdulva
megszervezte a II. Jótékonysági Főzést, mely
kitűnő alkalom volt az ünneplésre.

A 2021-es év kezdeti nehézségei után reményekkel telve
és a jövőben bizakodva nyitotta meg kapuit a Zalakarosi Fürdő a látogatók előtt.
– A pandémia időszakát követően szinte napról napra változott a helyzet, ennek ellenére
egy nagyon sikeres nyarat zártunk – mondta el lapunknak
Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója. – Az eredmények tükrében szépen látszik, hogy a tavalyi
év ugyanezen időszakához képest pozitív mérleggel zártuk a
főszezoni hónapokat. A június-augusztus időszak 21%-kal
magasabb árbevételt eredményezett a tavalyi év ugyanezen időszakához képest, ugyanakkor a
látogatottság tekintetében minimális visszaesés volt tapasztalható, körülbelül 6%-ról beszélhetünk. A hatékony és gazdaságos,
ugyanakkor magas minőségi
munkához elengedhetetlen volt,
hogy bizonyos fejlesztéseket

A főzőnapon összesen nyolc csapat ragadott
fakanalat, hogy megcsillogtassa főzőtudását, és
támogasson egy közös célt. Az ételek elkészítésénél inkább a zalai ízek domináltak, így szinte
kötelező elem volt a lecsó és a dödölle, utóbbi
egyúttal a legnépszerűbb étel címet is elnyerte a
Hunguest Hotel Freya kiváló csapata készítésében. De akadt még bőven kóstolni való falat, a
zalakarosi önkormányzat halászleve, az óvoda
töltött káposztája, a Tourinform-iroda sertéspörköltje után bárki megnyalhatta mind a 10 ujját. A
Zalakarosi Fürdő csapata az idei évben húsos
káposztával kínálta a vendégeket, de igazi strandi étekként a Sensei Akadémia képviseletében a
hamburger is megtalálható volt. A Futrinkák

Egyesülete által készített Jókai bableves pedig a
legízletesebb ételnek bizonyult a szombati napon, ezzel elnyerve a Vándor Fakanalat.
– Fontosnak tartjuk, hogy adjunk és vis�szaadjunk: vendégeinknek, kollégáinknak,
egymásnak, és ez nem feltétlenül az anyagi
javakat jelenti, inkább az együtt töltött perceket, a közös beszélgetéseket, a vidám pillanatokat, amelyekből életre szóló élmények
születhetnek – nyilatkozta Podlovics Péter
vezérigazgató.
A főzőverseny bevételét Zalakaros város
oktatási intézményeiben tanuló gyermekek
szabadidős és oktatási lehetőségeinek bővítésére ajánlották fel a résztvevők.

Várakozáson felül teljesítettek
NYÁRZÁRÓ GYORSMÉRLEG A FÜRDŐN
még nyitás előtt megtegyünk.
Sikerült egy modern beléptető
rendszert kiépítenünk, mely egyszerűsíti a fürdővendégek életét,
és sokkal hatékonyabb, gyorsabb
beléptetést tesz lehetővé, ezzel
is megrövidítve a várakozási
időt, sorban állást, amit a gyermekekkel érkező családok, illetve
az idősebb korosztály számára is
prioritást jelent. A fejlesztés magában foglalta a belépőjegy értékesítő, illetve betegirányító, ütemező rendszer modernizálást is.
A karórás rendszer felváltotta a
karszalagos megoldást. Emellett
az idei évben a belépőjegy struktúráját is megváltoztattuk, így a
korábbi alap-, illetve komplex belépőjegy helyett született meg

egy élményközpontú, több generációs napijegy, mellyel jóval több
szolgáltatás vehető igénybe. Így
az élményfürdő, a gyermekvilág
kültéri és beltéri attrakciói, a szabadtéri hullámmedence, az adrenalin és családi csúszdák, számos
termál és gyógyvizes medence,
valamint egy úszásra is alkalmas
sportmedence is használható
lesz.
Podlovics Péter elmondta: az
egyáras belépő bevezetése a fürdő életében stratégiai döntés
volt, a struktúra megújítását a
megváltozott fogyasztói igények,
valamint a fürdőváros átalakult
célcsoportja is indokolta. A Zalakarosi Fürdő mind látogatottságban, mind eredményesség szem-

pontjából felülmúlta az előzetes
várakozásokat.
– Összegezve elégedettek vagyunk és elmondhatjuk, hogy
sikeresen vettük az akadályokat.
A sok impozáns programnak köszönhetően napról napra egyre
több pozitív visszajelzés érkezett a vendégek részéről, amelyre büszkék lehetünk. A Zalakarosi Fürdő, mint a Balaton régió
legnagyobb családi fürdője az
együtt töltött percek csodálatos
színhelye, számtalan vizes élmények, programok tárháza.
A strandszezonnak lassan már
búcsút mond a létesítmény, de a
napsütéses órák számának csökkenésével a vizes kalandok még
nem érnek véget Zalakaroson.
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A rózsaszín trikó városunkba érkezik
SZTÁRVENDÉG A TOUR DE ZALAKAROSON
Szeptember 24-én három napra Zalakarosra érkezik a Giro d’
Italia első és egyetlen olyan rózsaszín trikója, melyet magyar
versenyző hordott.
A rendkívül értékes mezt maga
a sportoló, Valter Attila hozza, aki
a Tour de Zalakaros idei díszvendége lesz és az egész hétvégét az
eseményen tölti. A történelmi
mezt minden érdeklődő megtekintheti majd a teljes rendezvényhétvége során kiállítva a Karos
Korzó nagyszínpadán.
Ezen kívül Attilával a következő
időpontokban találkozhattok:
2021.09.25., szombat:
• 14.00–15.00: dedikálás a Spirit
Auto – Skoda standján a Karos
Korzó Bike Expo területen
• 17.30–18.00: a Zobori Kid’s
Ride by Bianchi gyerekverseny
eredményhirdetésén a Karos Korzó
nagyszínpadon, ahol Attila adja át
a díjakat, ezt követően pedig a

gyerekek tehetnek fel neki kérdéseket
• 20.00: A Szabadics Ride céges
csapatverseny díjkiosztó gáláján
2021.09.26.,vasárnap:
• 10.30: A Spirit Auto – Skoda
137 km-es országúti maraton rajtjánál

• 16.30: A rendezvényt lezáró
tombola sorsoláson a Karos Korzó
nagyszínpadon, ahol Attila adja át
majd a szerencsés nyertesnek a
tombola fődíjat, a 819.000 Ft értékű Giant karbon országúti kerékpárt
„Óriási dolog, hogy egy ma-

gyar kerékpáros háromhetes körversenyen napokig viselhette az
összetettben élen álló kerékpárosnak járó mezt. Erre korábban még
sosem volt példa, sporttörténelmi
siker! Szeretnénk ennek jelentőségét hazánk legnagyobb létszámú országútis eseményén még
tovább erősíteni, elsősorban a
gyerekek és fiatalok felé egy követendő példát állítani. Nem titkolt célunk az sem, hogy az elkövetkező években egy nagy
nemzetközi sorozat egyik állomásává fejlesszük a Tour de Zalakarost, ehhez pedig szükségünk van
sztárokra is. Nagy büszkeség nekünk, hogy egy ilyen sikeres sportoló elfogadta meghívásunkat és
együtt tölthetünk vele egy szezonzáró hétvégét Zalakaroson!”
– mondta a nagy bejelentés kapcsán Szilasi László, versenyigazgató.
További információ és nevezés a
futamokra: www.tourdezalakaros.
hu

Kis-Balaton futóverseny
Futottak gyerekkel, kutyával,
váltóban és egyéniben, két napon keresztül városunkban a
futás szerelmesei.
A Zalakarosi Futrinkák SE és a
város önkormányzata immár ötödik alkalommal rendezte meg a
Zalakaros Kis-Balaton Futóversenyt. A két napos rendezvény
első napján a kutyás futásokra,

valamint a családi- és gyermek
versenyekre került sor, a második
napon a futók 5, 10, 21 kilométeren, illetve a 35 kilométeres
Kis-Balaton körön mérhették ös�sze felkészültségüket.
A rendezvény rendkívül jó
hangulatban és a szervezőknek
köszönhetően gördülékenyen zajlott, s különleges eseményt képezett a programokon belül Lubics

Szilvia ultrafutó előadása és
könyvdedikálása.
A futóversenyen összesen
több mint 300-an vettek részt, a
futókhoz az időjárás is rendkívül
kegyesnek bizonyult.
Gratulálunk minden kitartó
versenyzőnek, s a szervezőknek
a komoly előkészítő és lebonyolító munkáért!

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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Nagykanizsai győzelemmel zárult
SAKKVERSENY NEGYVENEDSZER
Negyvenedik alkalommal rendezett sakkversenyt városunk önkormányzata és a zalaegerszegi
Csuti Sk.
A hagyományosan májusi időpontban tartott sakkverseny ezúttal – a covid-helyzet miatt – szeptemberre tolódott, s az új
időponthoz új helyszín is társult: a
sakkozók a Karos Korzó épületében mérték össze tudásukat.
– A sport fontos része Zalakarosnak, s bár ismertségünket alapvetően a fürdő adja, a sakkverseny is jelentős hírnevet hoz a
városnak – hangsúlyozta a versenyt megelőző sajtótájékoztatón
Novák Ferenc polgármester.
Horváth Sándor főszervező a 40
év kapcsán, a kezdetekről szólva
elmondta: bátyjával, Tamással az
akkor még sportszállóként működő Fürdő Vendégházban rendezték
meg a megyei bajnokságot, alig
két tucatnyi résztvevővel.
– Az első étvized után az akkori
polgármester, Szirtes Lajos úgy fogalmazott: az a cél lebeg a szeme

előtt, hogy nemzetközivé növi ki
magát a rendezvény – idézte fel
Horváth Sándor. – Öröm számunkra,
hogy ez az álom megvalósult, hiszen a világ minden pontjáról érkeztek ide sakkozók, s már nincs
olyan jegyzett magyar versenyző,
aki ne indult volna itt , Portisch Lajost és a Polgár lányokat kiemelve.
Elhangzott: az idei versenyt hétfordulós svájci rendszerben rendezik meg, és 9 országból 60-70 induló jelezte részvételét.

A torna végül a nagykanizsai
Kántor Gergely sikerével zárult.
A 6. fordulót követően, melyben Horváth Ádám, a Z. Csuti nagymestere remizett az ajkai Pásti
Ádámmal, míg Kántor Gergely, a
Tungsram-Aquapro¬fit szintén
nagymestere nyert Németh Zalán
ellen, hárman maradtak ötpontosak. Horváth Ádám így Kántorral
játszott az utolsó, hetedik fordulóban az elsőségért, Pásti pedig a
balatonfüredi Daróczy Donáttal.

Kántor nyerte a nagymesterek csatáját, míg Daróczy legyőzte a viadal
egyik meglepetés-emberét, Pástit.
Vidéki Sándor (ASE Paks) a fiatal
brit Royal Shreyest múlta fe¬lül,
Aczél Gergely nagymester szintén
nyert, így pedig elkeltek a dobogós
helyek. Kántor Gergely 6 ponttal
győzött, megelőzve Aczél Gergelyt
(5,5) és Vidéki Sándort (5,5), Daróczi
jött be a negyedik (5,5), Horváth Á.
(5,0) az ötödik, Pásti Á. (5,0) a hatodik helyre.

Kosárlabda Torna – eredmények
29. Zalakaros Leány U12
gyermek Kosárlabda Torna
A tornát öt csapat részvételével
rendezték meg. A Kanizsa Diákkosárlabda Klub csapata Széchenyi
KA Győr, a Ricsilla valamint a Vasas
csapatai ellen mérkőzött. Eredmények:
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Győr 47-60. Dobóink: Klinger 16,
Perkó 8, Szabó 6,Huszti 7, Zsámár 4.
Ricsilla – Kanizsa Diákkosárlabda Klub 40-59. Dobóink: Szabó
13, Klinger 12, Matola 10, Huszti 10,
Perkó 8, Zsámár 6.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub –
Vasas KA 43-56. Dobóink: Klinger
14, Matola 11, Perkó 10, Huszti 8.
U12 csapatunkból különdíjban
részesült HUSZTI JÁZMIN. A tornát
a Csata DSE Budapest csapata nyerte a Vasas csapata előtt.
29. Zalakaros Leány Kosárlabda
Torna
A torna nyolc csapat részvételével
zajlott. A Kanizsai Vadmacskák SE

csapat a PVSK Pécs, a Széchenyi KA
Győr, valamint a DVTK Miskolc csapataival mérkőzött meg. Eredmények:
Kanizsai Vadmacskák SE –
PVSK KA Pécs 42-78. Dobóink:
Molnár 10, Kiss-Szabó 10, Garai 6,
Benczik 6, Rezsek 4, Szomjas 3,
Németh 3.
Kanizsai Vadmacskák SE – Széchenyi KA Győr 45-44. Dobóink:
Szomjas 15, Garai 12, Benczik 8, Rezsek 8, Szilágyi 6, Molnár 2,
Kiss-Szabó 3.
5. helyért lejátszott mérkőzés:
Kanizsai Vadmacskák SE – DVTK
Miskolc 38-85. Dobóink: Molnár 9,
Kiss 7, Szomjas 7, Garai 4, Benczik 2,
Vajda 2, Szilágyi 4, Rezsek 3.A tornán különdíjban részesült SZOMJAS CSENGE, a küzdelmekben a
Csata DSE csapata végzett az élen.
29. Zalakaros Kupa Leány Junior
Kosárlabda Torna
Eredmények:
Kanizsai Vadmacskák SE –
PVSK Nemzeti Akadémia 68-41.
Dobóink: Füredi 21/6, Zsámár 16,
Lamm 10, Csuha 8/3, Horváth 7,

Bánhegyi 2, Simon 2, Vörös 2.
Kanizsai Vadmacskák SE – Kiss
Lenke KS 75-53. Dobóink: Zsámár
23, Füredi 20/9, Horváth 8, Lamm 7,
Bánhegyi 6, Csuha 5, Scheiber 4, Simon 2. A torna döntőjét a DVTK
Miskolc ellen játszottuk.
DVTK Miskolc – Kanizsai Vadmacskák SE 66-43. Dobóink: Zsámár 19, Füredi 13, Horváth 6, Lamm
3, Simon 2. A Kanizsai Vadmacskák
SE csapatából Zsámár Panna részesült különdíjban.
29. Zalakaros Kupa U14 Serdülő
Leány Kosárlabda Torna
A tornára nyolc serdülő csapat
nevezett. A Kanizsa Diákkosárlabda
Klub csapata három mérkőzést játszott a Csata DSE II., Szeged, KE
valamint KSC Szekszárd csapatai
ellen. Eredmények:
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Csata DSE II. 80-43. Dobóink: Németh 24, Rezsek 24, Szilágyi 12, Horváth 8, Vajda 7, Huszti 6, Klinger 2.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– Szeged KE 38-84. Dobóink: Németh 10, Szilágyi 9, Rezsek 8, Huszti

5, Beke 2, Klinger 2, Vajda 2.
A 3. helyért lejátszott mérkőzésen Kanizsa Diákkosárlabda Klub
– KSC Szekszárd 59-74. Dobóink:
Németh 13, Rezsek 13, Vajda 13,
Szilágyi 10, Klinger 6, Huszti 2, Beke
2. U14 Serdülő csapatunkból tornán
különdíjban részesült: Németh
Luca. A U14 Serdülő tornát Szeged
KE csapata nyerte Csata DSE I. csapata előtt. Az első helyezett csapatok részére a kupát, valamint a
különdíjakat Zalakaros város alpolgármestere, Czimondor Nándor
adta át.

Szilágyi Cukrászda álláshirdetés! Zalakarosi üzletünkbe
éves állásra, 8 órás bejelentett munkaviszonyban, versenyképes fizetéssel, egy mosolygós vidám csapat új tagját
keressük, pultos-felszolgáló
munkakörben! A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal
a szilagyi.cukraszda@gmail.
com e-mail címre várjuk!
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Meghívó!
Zalakaros Város Önkormányzata tisztelettel és
szeretettel meghívja településünk 65 éven felüli lakóit a 2021. október 3-án
(vasárnap) 14.00 órakor
kezdődő, az Idősek Világnapja alkalmából tartandó
ünnepségünkre.

HELYSZÍN:

LÁTOGATÓKÖZPONT
(ZALAKAROS, SZŐLŐ U. 16.)
A rendezvény a mindenkori járványügyi előírások figyelembe vételével tudjuk
megtartani, ezért legyenek
szívesek a védettségi igazolványukat magukkal hozni!
Tisztelettel:
Novák Ferenc
polgármester

www.cobrakaros.hu
COBRA-KAROS Vagyonvédelmi
és Biztonságtechnikai Kft.

Riasztórendszerek
távfelügyelete
kivonuló szolgálattal.
Riasztórendszerek
szerelése
Vállaljuk apartmanházak, nyaralók,
családi házak,
üzletek, telephelyek
stb. távfelügyeletét!
Havidíj:
4000 forinttól (+ áfa)
ELÉRHETŐSÉG:
8749 Zalakaros,
Petőfi u. 38.
Telefon:
06-93/340-906
06-30/911-1534

