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Helyére került a medence
BEEMELTÉK A MENDAN HOTEL ÚJ, TETŐTÉRI MEDENCÉJÉT

Mondhatjuk: rákerült a korona a műre. Október végén ugyanis speciális munkagépek segítségével beemelték a MenDan Hotel új, tetőtéri
medencéjét. Az eljárás, valamint a fejlesztés nemcsak Magyarországon, de egész Európában egyedülálló. A tervek szerint a legújabb fejlesztés
karácsonyi ajándékként kerülhet a vendégek elé.

A karácsony a szeretet, és ádvent a
várakozás megszentelése. Az a gyerek,
aki az első hóesésre vár - jól várakozik, s
már várakozása is felér egy hosszú-hos�szú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már
készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad, és
mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt
váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák percek
kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a
mélységes türelem, amely szépségében
és jelentésében semmivel se kevesebb
annál, amire vár.
Pilinszky János
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JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT ZALAKAROSIAK!
Térségünkben ismét megjelent a Covid,
immár a negyedik hullám nehezíti meg
életünket.
November harmadik hetétől kezdődően
városunkban 5 fő állt járványügyi elkülönítés,
3 fő pedig járványügyi megfigyelés alatt.
A megbetegedéssel járó egészségügyi kockázat, illetve veszély miatt kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a járványügyi intézkedések
következetes betartására! Egyeztetés történt
az intézmények (bölcsőde, óvoda, szociális és
kulturális) vezetőivel az intézmény dolgozóinak
Covid elleni védőoltással való átoltottságáról.
Legmagasabb az önkormányzati dolgozóknál
az átoltottság, közel 88%, hasonlóan a Közösségi Ház, a Könyvtár, illetve a Turisztikai Nonprofit
Kft. dolgozói körében is. A Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal, a SZASZ, a Zalakarosi
Fürdő Zrt. közel, az óvoda, a Karos Park Kft.
munkatársai az országos átlag szerinti arányban
rendelkeznek védőoltással.
Az önkormányzat és annak intézményeiben, a dolgozók átoltottság arányainak, a
védettségi kártyával rendelkezők, valamint
a fertőzésen átesettek számainak ismeretében „a koronavírus elleni védőoltásnak az
állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező
igénybevételéről” szóló 599/2021. (X. 28)
számú Kormányrendeletben foglaltak alapján úgy döntök, hogy 2021. november 1-jétől egyelőre nem alkalmazom a Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdése által
megfogalmazott településvezetői felhatalmazást, tehát a koronavírus védőoltás felvételét nem teszem kötelezővé az önkormányzati alkalmazottak és az önkormányzat
intézményeiben dolgozók számára. Egyúttal
tájékoztatom Önöket, hogy jómagam a 3.
oltást is felvettem.
2021. november 3-tól a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal épületében a védőmaszk, illetve a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. A fokozódó
járványügyi megbetegedésekre figyelemmel
kérjük – amennyiben lehetséges – az elektronikus ügyintézést tekintsék elsődlegesnek!
Kollégáink telefonon a 93/340-100-as számon,
valamint e-mailben (hivatal@zalakaros.hu) folyamatosan rendelkezésre állnak. Kérdés esetén

forduljanak hozzánk bizalommal! A Zalakarosi Óvodára és Bölcsődére vonatkozó járványügyi
szabályok értelmében az intézményt csak
egészséges, tüneteket nem mutató gyermek
látogathatja. A járványügyi helyzet romlása
miatt 2021 november 22-től az óvodába és a
bölcsődébe érkező gyermekeket a szülők a
bejárati ajtóban adhatják át az átvételre kijelölt
dolgozóknak. Az intézmény dolgozóinak a
közös terekben kötelező a maszk viselése.
Felhívjuk figyelmüket a 484/2020. (XI. 10.)
számú, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedésekről szóló Kormányrendelet 1. fejezet 1. és 2. §-ában foglalt – a maszkviselés szabályaira vonatkozó rendelkezésekre,
különös tekintettel a 2. § (1) bekezdésbe foglaltakra „2. § (1) A hatodik életévét be nem
töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles
a) a tömegközlekedési eszközön utasként,
illetve – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a
tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során,
b) a pályaudvarok, az állomások, illetve
a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a személyforgalom
lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló
azon munkahelyein, ahol az utasok és a
dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek
maszkot olyan módon viselni, hogy az orrot
és a szájat folyamatosan elfedje.”
2021. november 20-tól az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett ismét
maszkot kell viselni az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban,
a múzeumokban és sportrendezvényeken.
A beltéri kulturális és egyéb rendezvényeken,
az edzőtermekben, az uszodákban, a fürdőkben, valamint a vendéglátó üzletekben
pedig az ott dolgozóknak kötelező a maszkhasználat. A bölcsődékben, az óvodákban,
az iskolákban az igazgatók és a felsőoktatási intézményekben a rektorok, az egyéb
munkahelyeken a munkáltatók határozhatják
meg a maszkviselés szabályait. Minden
egészségügyi intézményben, tehát az orvosi rendelőkben is kötelező a maszkhasználat.
Az újabb erős járványhullámok megfékezé-

séhez kiemelten fontos az egyéni felelősség
mind az oltásban, mind a védekezésben.
Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus
tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a
láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes
betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés
zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az
egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe! Ha a
háziorvos szerint felmerül a koronavírus
fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a
beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor
otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg kórházi
elhelyezéséről.
Azt ajánljuk mindenkinek, hogy hallgatva
a szakértőkre, önkéntes döntés alapján oltassák be magukat! Minden hiteles egészségügyi és orvosi szakmai szervezet ezt ajánlja.
Nyugodtan forduljanak háziorvosaikhoz,
vagy a kórház orvosaihoz, amennyiben
kérdésük van, vagy megerősítést szeretnének. Sokkal kisebb eséllyel betegedünk meg
a koronavírus miatt, ha be vagyunk oltva,
továbbá a veszélyes, illetve halálos szövődmények kialakulásának esélyét is csökkenti
az oltás. A vakcina a legfőbb feladatát ellátja.
Bár a delta variáns az oltottakat is megfertőzheti, súlyos szövődmények többnyire az oltatlanoknál alakulnak ki.
Bízunk benne, hogy a szakmai érvek
hatására minél többen döntenek majd a
védőoltás mellett.
Kérjük, hogy szorgalmazzák az oltások
felvételét, működjenek közre a nagy(obb)
mértékű védettség megszerzésében, aki még
nem tette, az regisztráljon oltásra: www.vakcinainfo.gov.hu
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!
Zalakaros Város polgármestere

COVID-19 – A ZALAKAROSI PLÉBÁNIA JÁRVÁNYÜGYI KÖZLEMÉNYE
Hirdetjük a Kedves Híveknek,
hogy minden bizonnyal a járványügyi helyzet romlása okán, a
Kaposvári Egyházmegyében újra
járványügyi korlátozások kerültek bevezetésre november 7-től.
A hívekre vonatkozó részeket itt
közöljük:

Varga László megyéspüspök
2021. november 7-étől az alábbi
rendelkezéseket lépteti életbe a
Kaposvári Egyházmegyében.
– Templomainkban a szentmiséken és egyéb liturgikus tevékenység
során a maszk használata kötelező.
– A kézfogást a liturgiában mellőzzük!

– Akik felső légúti betegség
tüneteit észlelik magukon (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), ne menjenek templomba és közösségbe.
Ebben az esetben rajuk, mint minden beteg esetében, a vasárnapi
szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés érvényes.

Az emberszeretet parancsa és
az egymásért érzett felelősség
ösztönözzön mindannyiunkat a
fertőzések megelőzésére tett intézkedések következetes betartására! Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért!
(Forrás: Kaposvári Egyházmegye)
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Ülésezett a képviselő-testület
ÖSSZEFOGLALÓ A DÖNTÉSEKRŐL
2021. október 28-án tartotta
évi munkarend szerinti soros ülését Zalakaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A
döntésekről röviden:
• A belügyminiszter pályázatot
hirdetett a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatására. A képviselő-testület arról
döntött, hogy a maximálisan igényelhető mennyiségre nyújtja be
támogatási igényét. A pályázat elbírálásra került, Zalakaros Város
Önkormányzata 124 m3 tűzifa támogatásban részesült. A képviselő-testület megalkotta a szociális
célú tűzifa juttatásról szóló rendeletet, melynek célja, hogy az önkormányzat a hátrányos helyzetű, rászoruló családok, személyek
számára nagy segítséget jelentő
támogatást nyújtson.
• A képviselő-testület Zalakaros
város településrendezési eszközeinek módosítását tárgyalta.
A
módosítás érinteni fogja a zöldterület közpark lakóövezetbe való
sorolás és a zöldterület pótlása témakörét, a behiáki sportterület erdőfelületei csökkentését, valamint
a saroktelkekre vonatkozó HÉSZ

előírás változtatását. Elfogadta a
testület a Zala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda véleményét is a kiegészítésekkel
együtt.
A főépítészt tájékoztatás nyújtására kérték fel, melyben az érdeklődők arra vonatkozóan kapnak választ, hogy TÜZÉP funkció
kialakítására a város közigazgatási
területén mely terület válhatna alkalmassá, miután a város északi
iparterülete vehető igénybe jelenleg e tevékenység folytatására.
• A képviselők „Komplex alapellátási intézet létrehozása Zalakaroson” című pályázathoz kapcsolódóan az egészségház részére
szükséges eszközök beszerzésére
vonatkozóan új beszerzési eljárás
kiírásáról döntött, melyben az ajánlattételi felhívás részekre bontására
került sor. A beszerzési folyamat
eredményes lezárulta után kerülhet sor az intézmény épületrész
használatba vételére.
• Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó elnyert pályázathoz kapcsolódóan Zalakaros, Kilátó
út (hrsz: 737), Pipacs utca (hrsz: 863)
Rizling utca (hrsz 1234), Arany János utca (hrsz 1260) egy-egy szaka-

ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY
Zalakaros Város Önkormányzata 2021. november 28. és 2022.
január 05. között várja azokat az adventi dekorációról (ajtódísz,
koszorú, párkány, korlátdíszek) és díszkivilágításról készült fotókat, amelyek megmutatják, hogy milyen dekorációk szépítik a házakat, épületeket.
A legjobb pályázatok benyújtói utalványt kapnak.
Az idei évben is a lakosság részére kerül kiírásra a verseny.
A verseny értékelését ad hoc bizottság végzi.
A versenyen 2021. november 29-től 3 db fotóval lehet részt
venni. A fotókat 2022. január 5-ig várja az önkormányzat, melyeket
elektronikusan (e-mail cím: hivatal@zalakaros.hu) vagy papír alapon
levélben (cím: Zalakaros Város Önkormányzata 8749 Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.) lehet eljutattni.
A díjazottokat értesítjük.
SZÉPÍTSÜK LELKÜNKET, KÖRNYEZETÜNKET
A SZERETET ÜNNEPÉRE!
Novák Ferenc s.k.
polgármester

szának felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívást jóváhagyta.
• A testület tárgyalt az önkormányzat tulajdonában lévő karácsonyi díszkivilágítási elemek felszerelésére kiírt pályázati eljárásra
beérkezett ajánlatokról. A beérkezett ajánlatok alapján ismételt
ajánlattételi eljárás lefolytatásáról
döntött, mely idő közben sikeresen
lezárult.
• A képviselő-testület a II. félévben is támogatja a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványt,
továbbá felkérte az elnököt a működés jogi kereteinek felülvizsgálatára a labdarúgó és kosárlabda
utánpótlás egyesületi keretekben
történő tovább működtetésére vonatkozóan.
• A pavilonsor épületeinek geodéziai felmérését kezdeményezte a
testület. A tulajdonosokkal egyeztető tárgyalás tartására is sor került, ahol az érintettek tájékoztatást kaptak az önkormányzat
jövőbeni telekrész hasznosítási terveiről. A telekhatár rendezés szükségességével valamennyi érintett
egyetértett, ezért a tulajdonosok
vételi szándéknyilatkozatot nyújtottak be a meghatározott teleksáv megvásárlására. A képviselők

megismerték és támogatták a pavilonsor üzlettulajdonosok vételi
szándéknyilatkozatát.
• A képviselők megítélése szerint
is a „Living Gardens”, azaz Élőhelyek
kialakítása a kertekben a veszélyeztetett fajok védelmére Ausztriában
és Magyarországon” elnevezésű
projekt példaként szolgál, hogy a
magánkertekben és a közösségi parkokban megvalósítható egyszerű
intézkedések révén miként lehet a
térség biológiai sokféleségét növelni. A bemutató élőhelyek között
Zalakaros is szerepet vállalna. Ennek
megvalósításához javasolt helyszín a
Termáltó parkolójától keleti irányban lévő szabad terület. Az élőhelyek kialakításához szükséges növények, eszközök beszerzését a
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. fogja lebonyolítani. A
bemutató élőhelyek kialakítása
szemléltetésként szolgál a helyi lakosság és a településre látogató turisták számára, hogy otthon, a saját
kertjeikben hogyan tudják megvalósítani, védeni a helyi növény- és állatfajokat. Az érdeklődő látogatók
szabadon felkereshetik és azokmintájára hasonló élőhelyeket alakíthatnak ki saját kertjükben.
Városháza infó

LAKOSSÁGI NAPELEM PÁLYÁZAT
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk szíves figyelmüket a 2021. évi lakossági napelem pályázati lehetőségre. A napenergia, olyan megújuló energiaforrás,
amely emberiség létezése óta jelen van a Földön.
Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt az
országos átlagot el nem
érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy
vissza nem térítendő
támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést
hajtsanak végre. A beruházással csökkenthető az épület energiaigénye, amivel energiát lehet megtakarítani. Ezáltal a támogatás a rezsicsökkentés újabb eleme és az üvegházhatású gázok kibocsátásának visszafogásával a környezeti örökségünk megóvásához is
hozzájárul. Eredményeként korszerűbb és kényelmesebb otthonokban lakhatnak a magyar emberek.
A pályázat feltételeiről, további tudnivalókról bővebb információ
elérhető a https://napelem.palyazat.gov.hu/ honlapon.
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Zsinórmértéke az emberi szabadságnak
AZ 1956-OS FORRADALOMRA EMLÉKEZETT VÁROSUNK
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján tartott megemlékezést városunk a
Móra-iskola előtt álló kopjafánál.
– Huszonhárom éve állítottuk
az iskola elé ezt a kopjafát, jelzéseként annak, hogy Zalakaros város tiszteli a jobbítást akarók, a
harcosok, az áldozatok emlékét.
Egy pályázat eredményeképpen

pedig öt éve megszülethetett egy
márvány műalkotás, Béres János
művészé 1956-ról – jelezte beszédében Novák Ferenc polgármester.
Az októberi események helyi
történései kapcsán elmondta: Zalakaroson október 30-án a nemzeti
bizottság alakuló ülésén 50-60 fő
vett részt, ahol követelték a kommunista vezetők leváltását. November elsején megalakult a nemzeti
bizottság. A tanácselnököt leváltották. A vb titkár tagja lett a bizottságnak, elnöknek Soós Jánost
választották.
A nemzeti bizottság tagjai voltak: Adorján Rudolf földműves, Balogh József VB titkár, Bazsó István
földműves, Borsos Ferenc földműves, Dörgönye Kálmán földműves,
Kovács János földműves, Soós János földműves, elnök.
1956-ban a helyiek elmondása
szerint október 23-án felvonulás
volt, az emberek menet közben
forradalmi dalokat énekeltek, a garabonci keresztnél Lendvai Ferenc
mondott beszédet. Október 24-én
is felvonulás volt a zalakomári elágazótól a templomig. A felvonulók ezt követően istentiszteleten
vettek részt. Este a templom előtti
keresztnél gyűlést tartottak, ahol a
hibákat, a sérelmeket kiabálták a
résztvevők, illetve énekeltek. A település helységnévtábláját, melyen
az szerepelt, hogy Zalakaros ter-

melőszövetkezeti község, leverték.
Az iskolában egy hétig a címer helyett a feszület lógott a falon. Az
emberek azt kiabálták: „aki nem
velünk, az ellenünk… le a fináncokkal… elintézzük a kommunistákat…” A Csordást meg akarták
gyilkolni, a VB. titkár, Balogh József
is elbújt.” Október 27-28-án szintén
felvonulások voltak a községben.
Az események összeségében béké-

azok, akinél kutattak, hanem az
egész lakosság, hogy ők nem így
gondolták a felszabadulást, hogy
terrorral kezelik a népet a megyei
Pénzügyőrök, a szekrényekből kiszórnak ruhát, mindent, a burgonyás vermeket, és a répás vermeket
összeszurkálják és a megszurkált
burgonya és répa rothadásnak indul, akkor a többi is fog romlani és
ez káros a közellátásra és hogy a

sen zajlottak, a résztvevőket később megtorlás nem érte.
Az előzményekről szólva a polgármester felidézte: az 50-es évek
eleje Zalakaros számára is nehéz
időszakot jelentett: 1953. december
8-án pártnapot (estét) tartottak a
településen, melyen több mint
200-an vettek részt. Az erről szóló
jelentés tartalmazza az embereket
ért sérelmeket, a feszült és elkeseredett hangulatot. Idézet az akkori
jegyzőkönyvből:
„A Pénzügyőrség ne követett
volna el atrocitásokat, felforgató
kutatásokat a községben pálinka és
bor után kutattak, és mindannyian
fel voltak háborodva, nemcsak

beszolgáltatás terén is több igazságtalanság van… A borforgalmi
vállalatra is panaszuk van, a bor átvételnél azt mondják, hogy úgy
vették át, illetve úgy mérték le, …
akinek…a pofázmánya jobban tetszett, azét kedvezőbben… Oda rendeltek 30-40 szekeret kora reggeltől késő estig vidéki szekerek,
ember és állat abban az egészségtelen időben… A kiskomáromi sütő
üzem ellen tettek fel panaszt, hogy
a legtöbb esetben élvezhetetlen
kenyeret szállítanak Zalakarosba…
A garabonci malomba szép tiszta
rozsot vittek őrölni, és kicserélték…
Magyaráztam nekik, hogy ezek a
hibák a Közigazgatáshoz tartozik,

azért csak vigyem a Pártbizottság
elébe, mert a Párt irányít mindent…
Mert azt mondják, hogyan legyenek ők a párttal szoros kapcsolatban, ha a párt nem csinál az érdekükben semmit, és ebben igazuk
is van... és mindezeket nekem kellene orvosolni, de ehhez nekem
nincs meg a hatalmam… Ne mondják azt, hogy én is csak ígérek,
ezért foglaltam a jelentésbe…”
Novák Ferenc hangsúlyozta:
1956 hősei hozzájárultak ahhoz,
hogy most demokráciában élhetünk, szabadon választhatunk,
dönthetünk. 1956 fontosságát jól
mutatja, hogy ez lett köztársaságunk születésének, kikiáltásának
időpontja is.
– Sokszínű, sodró erejű, tiszta
célú és önbecsülésünket helyreállító forradalom volt az 1956-os,
amelyet a szabad világ is elismert
(bár lelkiismerete teljesen nem
lehet nyugodt, hogy tétlenül nézte eltiprását) azzal, hogy a menekülőket befogadta. A magyar ’56
azért ma is érvényes jelentéssel
bíró eseménye Európa huszadik
századi történelmének, mert zsinórmértéke a szabadságnak. Az
emberek szabadságának. Azon
emberek szabadságának, akik magukat nem csak egyénként, de
nemzetként határozták meg,
akiknek a bátorságát éppen az
adta, hogy közösségként élték
meg egymást, hazának élték meg
az országukat.
A polgármester beszédét a Dalárda-Vegyeskar ünnepi műsora követte, a jelenlévő képviselők, intézményvezetők pedig a tisztelet
koszorúit helyezték el az emlékmű
lábánál.

A HŐSÖK EMLÉKE
ELŐTT TISZTELEGTEK
Halottak napján koszorúzással tisztelgett a világháborús hősök emlékműve előtt Czimondor
Nándor alpolgármester és Sinkovics Norbert, a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója.
A Szent Anna templom mellett, a Hősök terén álló alkotást
1992-ben Béres János készítette.
A Zalakarosról háborúba vonult
és elesett katonák nevét emléktábla őrzi.
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Egy hosszú élet munkáját ismerték el
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai,
közösségei, intézményei részéről.
Magyarország Kormánya az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére,
a Kormány Magyarország nevében

köszönti a 90., a 95., a 100., a 105.,
a 110. és a 115. életévüket betöltött,
Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat.
Ezen alkalomból kereste fel Zalakaros Város Önkormányzata képviseletében Novák Ferenc polgár-

mester Park utcai otthonában az
1931. október 25-én Ivánegerszegen született 90. éves Németh Jánost, ahol ünnepélyes keretek közt
adta át a jubileumi emléklapot.

Zalakaros Város Önkormányzata és a település lakosainak nevében kívánunk boldog születésnapot és jó egészséget a szép kort
megélt János bácsinak!

Vagyonőrök vizsgáztak

A közelmúltban 26 vagyonőr vizsgázott sikeresen városunkban, akik már az új oktatási rendszer szerint vettek részt a személy- és vagyonőr képzésen. A vizsgákra a Karos Korzó épületében került sor. Gratulálunk mindenkinek és sok sikert kívánunk
az új szakmájukhoz!

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. november 1-től 2022. április
30-ig a lakossági kommunális hulladék elszállítása hetente 1 alkalommal, hétfői napon történik.
Zalakaros levegőtisztaság védelme érdekében felhívjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a zöldhulladékot a volt TSZ major területén (Zalakaros, Újfalu) ideiglenesen kialakított zöldhulladék tárolására
szolgáló, kerítéssel körbezárt területen is el lehet helyezni.
A zöldhulladék elhelyezése teljesen ingyenes, a területre szállítás az ideiglenes tároló hely nyitva tartási idejében lehetséges, azaz
keddtől szombatig 8 és 16 óra között.
A zöldhulladékot külön válogatva lágyszárú- és fás szárúként kell
betárolni, ezért kérjük a lakosságot, hogy már a gyűjtéskor külön
kezeljék, így nem okoz gondot a helyszínen történő szétválogatás.
Zalakaros környezete érdekében tett intézkedéseiket előre is
köszönjük.
Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig
Zalakaros belterületén szerdai és szombati napokon 8-17 óra
között engedélyezett a kerti hulladék és avar szabadtéri égetése.
Zalakaros zártkertjeiben, illetve külterületen a szabadtéri égetés csak a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség engedélyével lehetséges.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Szőlőhegyi Piknikkel üdvözölte a Márton-napi újbor kóstolóra
érkező borimádókat Zalakaros.

Szőlőhegyi Piknik

A program egy határokon átnyúló rendezvénysorozat része,
amely a szlovéniai Dobronakon és
környékén található szőlőhegyektől indult, és Zalakaroson, valamint
a Csáfordi dombokon, Zalaszentgrót környékén folytatódott Márton napján, az újbor ünnepén.
A Karos Korzó őszi forgatagában forralt bor, kürtőskalács és sült

nosok: Szabadics Attla és Szabadicsné
Madaras
Katalin
kenyérsütéssel, kenyér- és pálinka
kóstolóval várták a vendégeket, de
kóstolásra kínálták a zalaszabari

gesztenye illatozott, a parkolóban
ingyenes pincejárat várta azokat,
akik a programhelyszínek valamelyikére igyekeztek eljutni.
A piknikbe idén is bekapcsolódott a Pálos Malom, ahol a tulajdo-

Kányaváry Borbirtok borait is, sőt, a
közönséget népi színjátékkal is csalogatták.
Ugyancsak részese volt a rendezvénynek a garabonci Bajkos tetőn
lévő Kránicz Borház, ahol libavacso-

MELENGETŐ PROGRAMOK AZ ÚJBOR ÜNNEPÉN

Országfutás ősszel is
Az őszi, az októberi forradalom és szabadságharc eseményeihez kötődő Országfutáshoz idén
is csatlakozott városunk.
A Zalakarosi Futrinkák SE tagjai
a Karos Korzóra várták a program
iránt érdeklődőket, hogy aztán közösen, egy termáltó körüli futással
vegyenek részt az országos rendezvényben. Akiknek az 5 kilométeres táv soknak bizonyult, 2,5 kilométeren, a legkisebbek pedig 700
méteren próbálhatták ki magukat.
A lelkes sportolókat a jó hangulatú futás után meleg teával, forralt
borral, finom frissítőkkel kínálták.

CSAPATVETÉLKEDŐ – 3. HELY
A zalakomári Somssich Antal Általános Iskola „Védd az egészséged!” csapatvetélkedőjén a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola alsós tanulókból álló csapata 3. helyezést ért el.
Csapattagok: Zerin Panni 1. osztályos, Magyar Szofia 2. osztályos.
Várhelyi Zselyke 3. osztályos és Nagy Alex 4. osztályos tanuló.
Felkészítők: az alsó tagozatban tanító pedagógusok

rával és újbor
kóstolóval kényeztettek minden
jelentkezőt.
A zalakarosi
Ku ru k - h e g ye n
pedig, a Kuruk Hill
pincénél lampionok fényében
tábortüzek, sült
szalonna, zalai
falatok, borok,
pálinkák és forraltbor fűtötték
a nagyérdeműt.
A Karos Korzón kézműves
portékákat kínáltak, és a rendezvény
napjain
Krégár Hajnalka
festőművész irányításával alkotóműhellyel és
élményfestési lehetőséggel várták
az érdeklődőket.
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Fókuszban az okos fürdő
A SZÁMÍTÓGÉPES BELÉPTETÉSI RENDSZERÉ ÉS A KARÓRÁS FIZETÉSÉ A JÖVŐ
A Zalakarosi Fürdő a 2021-es év kezdeti nehézégei után reményekkel telve és a jövőben bizakodva nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A pandémia időszakát követően szinte napról napra változott a helyzet, melyhez alkalmazkodniuk kellett.
A hatékony és gazdaságos, ugyanakkor magas minőségi munkához elengedhetetlen volt, hogy bizonyos fejlesztéseket még nyitás
előtt elkezdjenek, illetve megvalósítsanak.
– Sikerült egy modern beléptető rendszert kiépíteniük, mely
egyszerűsíti a fürdőre érkező
vendégek életét és sokkal hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb beléptetést tesz lehetővé,
ezzel is megrövidítve a várakozási időt, a sorban állást, ami a
gyermekekkel érkező családok,
illetve az idősebb generáció számára is prioritást jelent. A fejlesztés magában foglalta a belépőjegy
értékesítő,
illetve
betegirányító, ütemező rendszer
modernizálását is – mondta
Podlovics Péter vezérigazgató.
A vendégek érkezéskor, illetve
a jegy megváltásakor egy karórát
kapnak, amelynek segítségével
tudnak belépni a fürdő különböző
területeire. A belépő óra továbbá
az öltözőszekrények nyitására és
zárására is szolgál. Az órában található chiphez tartozó szekrény
száma leolvasható a falakon elhelyezett eszközök, panelek segítségével, így további szekrény bezárására vagy esetleg egy másik
szekrény kinyitására nincs lehelő-

ség, ezzel is előtérbe helyezve a
biztonságosság és az egyszerűség
témakörét.

lére. Milyen módon történhet ez
meg?
A szolgáltatás megváltását követően a rendszer és a karórában
lévő chip rögzíti a fizetett szolgáltatást. Ezáltal a vendégek kényelmesen és rendkívül precíz módon
tudnak kezeléseket, masszázsokat
igénybe venni, valamit termékeket
vásárolni és ami a legfontosabb:
ételt-italt fogyasztani. A karaórák-

A vezérigazgató hozzátette: a
beléptető rendszer ilyen irányú
fejlesztése itt nem ért, nem érhetett véget, hiszen a vendégek részére szerették volna a teljes készpénzmentességet
biztosítani,
ezzel is ösztönözve őket a fürdőn
belüli szolgáltatások igénybevéte-

ra történő összeg feltöltésére a
pénztáraknál van lehetőség. Azokban az üzletekben, melyek a fürdő
saját üzemeltetésében vannak, a
vendégek már az órák segítségével téríthetik a szolgáltatások, valamint a termékek ellenértéket,
vagyis órával fizethetnek, mely

AJÁNDÉKOZZ ÉLMÉNYT
KARÁCSONYRA!
Ajándékozd meg szeretteidet varázslatos élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal karácsonykor is!
Összeszedtünk Neked néhány titkos tippet, hogy mi is kerülhet a
karácsonyfa alá!
Dőlj hátra nyugodtan és
csemegézz webshopunkból!
• ajándékutalványok
• kényeztető csomagok
• wellness kezelések
• pihentető masszázsok
És ami a legjobb, ki sem kell
mozdulnod a meleg kuckódból, nincs sorban állás, nincsenek zsúfolt üzletek, csak egyszerű és kényelmes vásárlás!
https://webshop.zkf.hu/hu/
shop/categories

egy jelentős mérföldkő a fürdő
életében.
A legnagyobb előnye a rendszernek és egyben a karórával
történő fizetésnek, hogy a látogatóknak nem kell pénzt maguknál tartani, ami azt is jelenti, hogy
a belépő órák segítségével a fizetés mindösszesen egy pillanat
alatt megtörténhet érintésmentesen.
– Meglátom, megszeretem,
megvásárolom. Ez az elv az alapja
a jövőbeni értékesítési stratégiánknak – hangsúlyozta Podlovics
Péter. – Újabb lépésként pedig a
hónap végétől a külsős szolgáltatói partnereinkénél is elkezdődik
egy tesztidőszak, amely annyit
jelent, hogy a fürdő területén
lévő kiszolgáló helyiségekben
történő éttermi fogyasztás kiegyenlítése is történhet a belépő
karóra segítségével.
– Biztonság, kényelem, készpénzmentesség azok a kulcs szavak,
melyekre a jövő tekintetében
építkezni kívánunk- nyilatkozta a
vezérigazgató. Szeretnénk, hogy
vendégeink maximálisan a pihenésre tudjanak fókuszálni és ehhez
részükre minden feltétel adott
legyen. Hosszú még az út, melynek
az elején járunk, de Kollégáim
szakértő segítségével és a fejlődés
iránti elkötelezettségünkkel a helyes irányt sikerült megtalálnunk.

Kazah delegáció
NYITVA EGY ÚJ PIAC LEHETŐSÉGE
Kazah delegációt fogadott a közelmúltban a Zalakarosi Fürdő. A
19 fős küldöttség azzal a céllal érkezett, hogy átfogó képet kapjanak a fürdőkomplexumról, valamint a városról.
A résztvevőket a Park Inn Hotelben köszöntötte Novák Ferenc,
Zalakaros város polgármestere, valamint Horváth Tibor, a Park Inn
Hotel Zalakaros szállodaigazgatója.
A Zalakarosi Fürdő Zrt. képviseletében Martinné Müller Andrea
üzemeltetési vezető fogadta a résztvevőket, akik a szakmai kérdéseken túl szívesen érdeklődtek és sok hasznos információt gyűjtöttek a fürdő működéséről, az elérhető szolgáltatásokról, kiemelten a
gyógyászati területen végzett kezelésekről, valamint a jövőbeni
tervekről.
– Bízunk benne, hogy a delegáció kellemes élményekkel és
emlékekkel távozik Zalakarosról és a fürdőről és hamarosan ismét
városunkban köszönthetjük majd Őket, valamint a gyógyulni is
pihenni vágyó honfitársaikat – nyilatkozta Martinné Müller Andrea.
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Fokozta zalakaros turisztikai értékét
STUDY TOUR A KAROS KORZÓN
A napokban a partnerek és a sajtó képviselői is bepillanthattak
működés közben a Karos Korzóra, egy study tour keretében, ahol
Novák Ferenc, Zalakaros Város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd Ódor László, a rendezvényközpontot üzemeltető helyi
turisztikai kft. ügyvezetője előadás keretében osztotta meg a Karos
Korzó eddigi legszebb pillanatait a résztvevőkkel, valamint tapasztalatait az újonnan megszületett rendezvényközpont első hónapjairól.
A szervezett tanulmányút keretében a résztvevők meghívást kaptak az éppen zajló Márton-napi
Szőlőhegyi Piknik három napos
programsorozat eseményeire, vala-

mint a Karos Korzó esti koncertjére, ahol az eMeRTon-díjas harmonikaművész, Orosz Zoltán lépett fel.
Jelentős mértékben fokozta Zalakaros turisztikai értékét az idén
nyáron átadott Karos Korzó –
hangzott el a fürdővárosban tartott projektbemutatón.
A kulturális programok mellett
különböző sporteseményeknek és
gasztronómiai rendezvényeknek is
helyet adott az új városközpont az
elmúlt négy hónapban. Novák Fe-

renc polgármester elmondta, az
első fél évben nem kellett idegenforgalmi adót fizetni, csak bevallani, ami egy komoly anyagi kiesést
jelentett a turizmusból élő telepü-

léseknek. Ennek ellenére erős évet
zártak, és továbbra is a leglátogatottabb települések között vannak.
– Mivel július 8-án indult a
Karos Korzó, nyilvánvaló dolog,
hogy csak az utóbbi félévre tudott jelentős hatást gyakorolni.
Sokan látogatták a Karos Korzót.
Nyilvánvaló, hogy a sikerhez a
minőségi szolgáltatások és a jó
marketing mellett a különböző
infrastrukturális hátterű beruházások is kellenek, és ez a gyógyhe-

A Karos Korzó a Zalakaros Gyógyhely Komplex Turisztikai Fejlesztése GINOP-7.1.9.-17-2017-00004 projekt keretében valósult meg, a
létesítmény 2021. Júliusban nyitotta meg kapuit a nagyközönség
előtt. A modern városközpont összesen 6 hektáros fejlesztési területet foglal magában, összhangban a már meglévő Termáltóval és
Dísz-térrel.
A Karos Korzó a nevét közönségszavazás során kapta, a zalakarosi lakosok online és személyesen is leadhatták a voksukat az új közösségi tér elnevezésére vonatkozóan.
A projekt keretében megvalósultak:
– 3000 fős szabadtéri rendezvénytér
– Szökőkút díszkivilágítással
– Rendezvényközpont 200 fős többfunkciós rendezvényteremmel
– Játszósarok és kávézó az épületben
– 400 m-es rekortán futópálya
– Fitness és pihenőpontok
– E-bike kerékpárt töltő pont és kerékpártárolók
– Kneipp-ösvény napozóágyakkal
– A biztonságos közlekedést biztosító gyalogos átkelőhelyek és
kerékpárutat elválasztó zöld szigetek kialakítása
lyi beruházás ilyen volt. Öröm
volt látni a sok családot gyerekekkel, a felnőtteket, akik esténként
itt szórakoztak, sétáltak és itt jól
érezték magukat. Egyértelmű,
hogy a családbarát üdülőhelyet és
a lehetőségeinket jelentősen fokozta a látogatóközpont megléte
– mondta el Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere.
A korzó fizikai elemei pozitívan
hatottak a turizmusra Ódor László
szerint, hiszen a fogadóépület, a
sétány, a futópálya, a napozópark
és a játszótér egy átfogó szolgáltatási teret nyújt a kilátogató családoknak.
– Szellemi tekintetben pedig
arra törekedtünk, hogy egyrészt

kiszolgáljuk az idelátogató vendégeket, másrészt pedig az itt élő
zalakarosi embereket. Meg kellett
találnunk azokat a pontokat, ahol
mind a két fél megtalálja, másrészről pedig a feladatunk az volt,
hogy a turisztikai szezont bővítsük. Nyilvánvaló volt az is, hogy a
turisztikai szegmenst teljes egészében kell kiszolgálnunk, de ezt
a helyi igényekhez hogyan tudjuk
igazítani – nyilatkozta Ódor László, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Ódor László hangsúlyozta, a fejlesztések nem állnak meg, keresik a
lehetőségeket, hogy miként tudnak további szolgáltatásokkal
megjelenni a piacon.

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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Minősítésre készítenek fel úszókat
CSATLAKOZOTT AZ ÚSZÓSZÖVETSÉGHEZ A KAROS SPRINT ÚSZÓKLUB
Csatlakozott a Magyar Úszószövetséghez a Karos Sprint
Úszóklub. Az erről szóló szerződést a szövetséggel Végh Andor,
az úszóklub elnöke írta alá.
– 2016 óta látom el az úszóklub
elnöki feladatait. Az eltelt években egyre több gyermek csatlakozott a klubhoz, akiknek jó része
vízbiztonság megszerzése céljából szeretne járni az edzéseinkre,
ugyanakkor szerencsére sokan
vannak olyanok, akik tehetségesnek bizonyulnak az úszás terén.
Úgy vélem, az ő tehetségüket sem
szabad „elpazarolnunk”, számukra viszont egy szövetséghez tartozás során tudjuk megadni azokat
a megmérettetési, versenyzési,
felkészülési lehetőségeket, melyek segítségével tudásukat, tehetségüket kamatoztatni tudják.
Ezért döntöttünk a szövetségi
együttműködésről, és nem titok
az sem, hogy e kereteken belül
olyan pályázati lehetőségek is
megnyílhatnak az úszóklubunk
előtt, melyeket eddig nem tudtunk kiaknázni – árulta el Végh
Andor.
A szövetségi tagság alapfeltétele, hogy a klub igazolt versenyzőkkel rendelkezzen, így az ez iránt
érdeklődők számára a Karos Sprint
Úszóklub megteremti a minősítés
lehetőségét. Bár sajnos a járványhelyzet több mindenen változtathat, a jelenlegi tervek szerint december 11-én Kaposváron vehetnek

HORGOLT
MESEFIGURÁK
Turula Erika Garaboncon élő
amatőr játékkészítő horgolt
mesefiguráiból nyílt kiállítás a
Móra-iskolában.
A gyerekek látható örömmel
fedezték fel a mesefigurák között többek között Süsü, a sárkány alakját vagy Mekk Mester
mókás figuráját, és elbűvölte
őket a macik, cicák, madarak
színes, látványos világa is.
Turula Erika a Női Kar tagjaként ismert városunkban, de új
oldaláról bemutatkozva most az
ifjabb korosztály is megismerhette őt.

részt az úszók a minősítési eljáráson, az ehhez szükséges felkészítést Stégli János edző végzi
– Hálásak vagyunk a szülőknek
és a gyerekeknek azért, hogy ezt
a komoly áldozatokkal járó edzésmunkát vállalják – szögezte le az
úszóklub elnöke. – Tudjuk, mit je-

lent egy szülőnek rendszeresen
hozni a gyermekét az úszásoktatásokra, a versenyekre, és milyen
plusz munkát követel a gyerekektől az edzéseken való részvétel.
Végh Andor beszámolt arról is,
hogy a klub szponzori szerződést
kötött a Zalakarosi Fürdővel, me-

lyet évente vizsgálnak majd felül. A
szerződés segítségével lehetővé válik a klub munkájának gördülékeny
folytatása, a diákolimpiákon és
egyéb rendezvényeken való részvétele, a támogatott úszók pedig
marketing eszközökkel hívják fel a
figyelmet a Zalakarosi Fürdőre.
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