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Tavasz-hír, gólyahír
A TERMÁLTÓ TERMÉSZETI KINCSEINK TÁRHÁZÁT VONULTATJA FEL
Csillagászati szempontból biztosan itt a tavasz, de a természet
maga is tavaszról ad nekünk hírt
lépten-nyomon.
Az ökotó környékén díszlett az
első tavaszi virágok közé tartozó,
védett tőzike, és megjelent a közelmúltban a nem védett, de mégsem
túl gyakori növény, a mocsári gólyahír is a termáltó melletti területeken.
A gólyahír Magyarországon
több helyen is előfordul, a lényeg,
hogy vizes legyen a terep, ugyanis
a mocsári gólyahír a nyirkos helyeket kedveli. Ezért főként mocsarakban, lápréteken, nedves, magas talajvízállású réteken, patakpartokon
fedezhetjük fel. Népies nevei még
a gólyavirág, a kácsavirág és a libadöglesztő, ez utóbbi a növény mérgező mivoltára utal.
Márciustól május végéig virágzik, és nevét nagy valószínűséggel
arról kapta, hogy akkor kezd nyílni,
amikor a gólyák is érkeznek vissza
hozzánk telelőhelyükről.
Ezzel a gyönyörű tavaszi virággal kívánunk Önöknek szép, egészséges tavaszt, vidám húsvétvárást
és kellemes húsvéti ünnepeket!

MOZGÁSRA FEL!
Bár még mindig korlátok között kell,
hogy éljünk, ne feledjük, hogy a természet és a kinti mozgás öröme továbbra is
a miénk, és ezt használjuk is ki, ha módunkban áll!
Városunk és környéke csodálatos arborétumokkal, erdőkkel, túrautakkal büszkélkedhet, ahol családtagjainkkal sétálhatunk, kirándulhatunk, ha pedig a futást,
kerékpározást választjuk, a maszk viselése
sem kötelező. A Termál út melletti arborétumnál elkészült rekortán futópálya pedig
lehetőséget ad arra, hogy a város szívében is hódolhassunk a futásnak. És csak a
futásnak, mert ne feledjük: a pálya kizárólag erre a célra készült, azon sem görkorcsolyázni, sem sétálni, sem kerékpározni
nem szabad, kutyát sétáltatni szintén tilos!
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A Termáltó partján, a kerékpárúton, illetve
annak környezetében (Üdülő sor) sportolás
közben rendszeresen tapasztalják a kikapcsolódni, sportolni vágyók, hogy az emberek póráz
nélkül sétáltatják a kutyáikat, melyek nagytestű
kutyák esetében például akaratlanul is félelmet
kelt. További probléma volt az elmúlt időben a
szabadon kószáló kutyák nagy száma, melyet a
felelős állattartás meg tudna akadályozni.
– Sajnálatos, hogy már nem az első alkalommal volt probléma ezzel a városban – jegyezte
meg a felvetés kapcsán Novák Ferenc polgármester. – Figyelemmel kísérve a város életét látjuk,
hogy egyre gyarapodik a kutyatartók tábora,
ezért a képviselő-testület alkotott ebtartással
kapcsolatos rendeletet, amely a pandémia miatt nem léphetett életbe. Kérelem érkezett
kutyafuttató kijelölésére is, de ez anyagiak
miatt sajnos egyelőre nem valósul meg.
Tisztelt zalakarosiak!

A következőkben összefoglaljuk
a várost érintő legfontosabb intézkedéseket, melyek a mindennapjainkban is fontosak lehetnek, így
egy helyen szerepelnek a legfontosabb tudnivalók.
Általános információkat a koronavírussal kapcsolatban a https://
koronavirus.gov.hu/ oldalon érhetnek el.
Fontos változás Zalakaroson,
hogy a korábbiakhoz képest a köz-

KUTYÁT CSAK PÓRÁZON!
A polgármester rámutatott: az állatvédelmi jogszabályok országos szinten kötelezővé
teszik a póráz használatát közterületen, melynek be nem tartása szankciót von maga után.
Szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt
álló kutyát a település belterületén felügyelet
nélkül engedi közterületre, vagy vadászterületen kóborolni hagyja, vagy póráz nélkül elengedi, veszélyes ebét nem zárt helyen tartja,
nem helyez el a ház vagy lakás bejáratán a
veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető
táblát.
– Szót kell ejtenünk arról is, hogy köztisztasági szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló állat által közterületen okozott szennyezés megszüntetéséről nem

gondoskodik. Kutyaürülékgyűjtőt is helyeztünk már ki, amelyek számát tervezzük növelni – hangsúlyozta.
Az önkormányzat állatok védelméről szóló
rendelete szerint is, az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Belterület közterületén a kutyákat csak pórázon lehet sétáltatni
figyelemmel arra, hogy az állatot olyan személy
vezesse, aki az irányítására, kezelésére és féken
tartására képes, legyen a kutya bármilyen jól
nevelt és szófogadó. Játszóterek területére
ebet bevinni pórázon vezetve is tilos! Sétáltatás
közben a kutya tulajdonosának arra is figyelmet kell fordítania, hogy az eb sem más állatot,
sem embert harapásával ne veszélyeztethessen!
Szájkosarat használni kizárólag a kutya jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén
kötelezés használni.

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS A KORONAVÍRUSSAL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL VÁROSUNKBAN
területen is kötelező a maszk használata, amit a rendőrség is ellenőriz,
és
bünteti
annak
elmulasztását.
ÓVODA
A Kormány a 111/2021. (III. 6.)
Korm. rendelete alapján lehetővé
tette a szülők számára, hogy indokolt esetben igénybe vegyék a

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzat képviselő-testületének a helyi zaj- és
rezgésvédelmi szabályai alapján tilos egész évben 7 óra előtt és
20 óra után, illetve május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban 13–15 óra között és vasárnap–ünnepnap 9 óra előtt és
12 óra után a robbanómotoros kerti géppel keltett üzemi zajkeltés (fűnyíró, láncfűrész, aprítógép) és minden hangosabb kerti munkálatban használatos eszköz üzemeltetése. Kérjük, hogy lakótársaink, vendégeink pihenése, nyugalma érdekében is tartsuk be a
rendelkezéseket!
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet
védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.)
önkormányzati rendelete alapján Zalakaros város bel- és külterületén avart és kerti hulladékot május 1. és szeptember 15. között a
szabadban égetni tilos.
A jelenlegi szabályozás alapján kerti hulladék (lehetőleg száraz állapotban) égetése szeptember 16. és április 30. között
szerdai és szombati napokon 8–17 óra között történhet.
Felhívjuk a zártkerti és a külterületi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy zártkertben, illetve külterületen égetni csak a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8800 Nagykanizsa, Kossuth
tér 25. Tel: 06 93 516-003) engedélyével lehet.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

gyermekfelügyeletet a köznevelési
intézményekben!
Az intézményvezetők végzik a
felmérést erre vonatkozóan! Fontos, hogy a jelenlegi helyzetben a
minimálisra csökkentsük a kontaktok számát a gyermekek körében
is, ezért kérem, hogy csak azok a
szülők kérjék a gyermekfelügyeletet, akik semmi más módon nem
tudják megoldani a gyermekük elhelyezését!
HÁZIORVOS
Dr. Angi Mónikát csak telefonon
egyeztetett időpontban keressék
fel, anélkül senki ne menjen a rendelőbe! A zavartalan rendelés és
oltás végzéséhez a doktornő kéri,
hogy aki regisztrált, türelemmel
várjon, mindenkit értesíteni fognak
időben, mikor kerül sorra. A regisztrált, beoltandó személyek adatait a
doktornő a Nemzeti Népegészségügyi Központtól kapja meg ütemezetten, az érkező vakcina mennyiségnek megfelelően. A beoltandó
személyeken, az oltás sorrendjén ő
változtatni nem tud. A doktornő
hatékony munkavégzése és az oltások gördülékeny lebonyolítása érdekében kérjük legyenek türelemmel, indokolatlanul ne zavarják a
rendelőben dolgozók munkáját!
Az oltásra vonatkozó regisztrációt a https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra oldalon lehet
beküldeni.
Az oltással kapcsolatos papírmunkák megkönnyítésének érdekében aki tudja, vigye magával a
hozzájáruló nyilatkozatot, melyet a
következő címen érnek el:

https://koronavirus.gov.hu/.../_
hozzajarulo_nyilatkozat...
Egyúttal felhívjuk figyelmüket a
megváltozott háziorvosi rendelési
időre is, melyet itt találnak:
https://onkormanyzat.zalakaros.
hu/megvaltozik-a...
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Az önkormányzati hivatalban a
személyes ügyfélfogadás szünetel,
kizárólag telefonon, vagy elektronikus úton lehet ügyeket intézni!
A hivatali ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken
találják meg kollégáinkat: https://
onkormanyzat.zalakaros.hu/elerhetoseg
Kérek mindenkit, hogy az előírásokat tartsák be, még tartsunk ki
a védekezésben, hogy minél hamarabb véget vethessünk ennek a
korlátozásokkal teli időszaknak,
mely a mindennapjainkat meghatározza!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
koronavírus járvánnyal összefüggésben településünkön, a beérkezett határozatok alapján vezetett
nyilvántartásunk szerint a mai napon (2021.03.18.) járványügyi elkülönítés alatt 10 fő, illetve járványügyi megfigyelés alatt 5 fő áll.
Köszönöm
a
türelmüket,
együttműködésüket, mellyel ebben
a helyzetben segíteni tudjuk egymás boldogulását, és egészségének
megőrzését! Kérem, továbbra is vigyázzanak magukra, családjukra,
egymásra!
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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Mértékletesség és takarékosság
ELFOGADOTT KÖLTSÉGVETÉSSEL RENDELKEZIK A VÁROS
Elfogadott költségvetéssel rendelkezik városunk. A 2021. évi költségvetési rendeletet a veszélyhelyzeti intézkedések és korlátozások
miatt Novák Ferenc polgármester fogadta el, döntését azonban több,
a képviselő-testület tagjaival folytatott egyeztetés előzte meg, melynek során a képviselők kifejthették véleményüket, közölhették észrevételeiket. Az ezek nyomán született rendelet 1.456.813.649 forintos
bevételi és kiadási főösszeggel határozza meg a város ez évi gazdálkodását.
– Önkormányzatunk 2021. évi
költségvetése bevételi és kiadási
főösszege jelentősen kevesebb az
előző évinél. Tavaly 2,8 milliárd
forint főösszegű rendeletet fogadhattunk el, amely azonban
tartalmazta a gyógyhelyi beruházás pályázati pénzeit is – jelezte
Novák Ferenc polgármester. –
Emellett az ez évi büdzsé óvatos
is, hiszen a veszélyhelyzeti intézkedések, gazdasági korlátok miatt
csökkenő bevételekkel is kellett
kalkulálnunk. Igaz, a decemberi
kormányzati támogatás némi levegőhöz juttatta városunkat, így
kötelezettségeinknek eleget tudtunk tenni, de rendkívüli mértékletesség és takarékosság kell, hogy
jellemezze gazdálkodásunkat a
továbbiakban is.
– Említette, hogy csökkenő
bevételekkel kellett számolni a
2021. év kapcsán. Mennyivel kevesebb pénzről beszélhetünk e
tekintetben?
– A normatív állami támogatásunk összege az előző évi 464
millió forinttal szemben mindös�sze 349 millió forint. A város legjelentősebb bevételi forrásának
számító helyi adókból sem tervezhettünk 370 millió forintnál
magasabb összegben. Összehasonlításképp elmondhatom, hogy
ez az előző évben 570 millió forint volt.
Tartós kieséssel kell számolnunk az idegenforgalmi adó esetében is, hiszen a kormány a továbbiakban a plusz egy forintos
támogatást nem biztosítja, sőt
már az előző évre sem biztosította. Ez 256 millió forint tartós
veszteséget jelent Zalakarosnak.
A számok tehát önmagukért beszélnek, ezért volt fontos, hogy az
idei tervezést rendkívüli mértékletesség jellemezze.
– Mi mindenben mutatkozik
meg ez a mértékletesség? Hol
tudtak takarékoskodni, szerényebb kiadásokat tervezni?
– A kiadások összegéből működésre tervezett összeg 1.182

millió forint, mely tartalmazza az
intézmények – közös hivatal, óvoda és bölcsőde, közösségi ház –
működtetésének ráfordításait is.
Intézményeink tekintetében csak
a működéshez szükséges szerződéses kötelezettségeket terveztük be a költségvetésbe.Ez annyit
jelent, hogy nincsenek eszközbeszerzések, beruházások, felújítások. A közösségi ház esetén emellett jelentősen csökkentek a
rendezvényekre fordítható összegek.
A hivatalnál létszámcsökkentést hajtottunk végre oly módon,
hogy megüresedett státuszt nem
töltöttünk be. A Zalakarosi Turisztikai Kft. esetében az első negyedévre 25%-os bércsökkentést
alkalmaztunk. (2020 januárjától
37%-os csökkenés, megtakarítás
történt itt.)
Az önkormányzatra ugyanez
elmondható: kevesebb jut karbantartásokra, pályázat nélkül nem
lesz út- és járda felújítás, kevesebbszer lesz szúnyogírtás vagy
éppen a karácsonyi díszkivilágítás
novemberi felszerelésére, illetve,
a közvilágítás fejlesztésére sincs
jelenleg forrásunk.
A sportegyesületnek és a
sportalapítványnak 6 millió forint támogatást biztosítottunk,
ez az összeg a bajnokságok befejezéséhez elégséges.
Egyéb civil támogatás nincs
tervezve a büdzsében, de természetesen a művészeti csoportok
működési feltételeit biztosítjuk.
Támogatást kapott a 40. sakkverseny megrendezése és az iskolatej
akció.
A turisztikai egyesület számára
12 millió forintot biztosítottunk,
a Kft. 55 milliót kap az előző évi
összesen 91,5 millióval szemben.
A Karos Park közszolgáltatási
díja nettó 9 millió forinttal nő, a
közmunka programhoz 4,8 millió
támogatást nyújtunk, gépvásárláshoz 10,2 millió forintot.
– A spórolás mellett fontos
kérdés, hiszen hosszabb távon is

megnyugtató tervezést tesz lehetővé, hogy vajon miként tudja
a város a bevételeit is növelni?
Vannak-e erre elképzelések,
esetleg történtek-e konkrét lépések?
– Bevételi forrásaink bővítése
kiemelt célkitűzéssé vált. Ennek
érdekében több önkormányzati
tulajdonú ingatlant hirdettünk
meg értékesítésre, s a pályázati
lehetőségeket is folyamatosan
nyomon követjük. Jó hírként elmondható, hogy folyamatban
lévő projektjeinkre: így a zártkerti utak felújítására, az egészségház bővítésére és a gyógyhelyi
központ kialakítására várhatóan
262 millió forint támogatás érkezik városunkba.
Mindenképp jó hír az is, hogy
a költségvetés 42 millió forint
tartalékot is tartalmaz, melyben
többek között szerepel a belterületi utak fejlesztésére beadott pályázat önrészének összege, projektek előkészítési munkáira
tervezési díjak. A felhalmozási
kiadások között 234 millió forintot terveztünk beruházásokra. A
legjelentősebb tétel a gyógyhelyi
központ további fejlesztése, a látogatóközpont berendezése, az
egészségház bővítése. Emellett a
parkerdőben illemhelyet létesítünk, a Termál úton zebra kialakítására kerül sor. Ezzel egyébként
egy korábbi testületi döntés realizálódik, mely szerint a kedvelt és
látogatott parkerdőben illemhely
építése indokolt, illetve, a gyógyhely fejlesztéshez kötődően gya-

logátkelőhely kialakítása meg is
kezdődött.
– Mondhatnánk, hogy akkor,
amikor a takarékosság az első,
nem biztos, hogy másik oldalon
indokolt a költés.
– Elsőre biztos, hogy sokan így
is látják. De mindannyian tudjuk,
hogy ez a város a turizmusból él.
Jelenleg nem látható előre, mikor
indulhat újra a turizmus városunkban, de bizakodóak vagyunk,
hogy hamarosan. Szeretnénk méltó körülmények között, színvonalas szolgáltatásokkal fogadni azokat,
akik
Zalakaros
iránt
érdeklődnek. Ehhez pedig folyamatosan fejleszteni kell, ha pedig
ehhez támogatást is tudunk szerezni, nem is lehet kérdés a minőségi továbblépés. Azok az adatok,
amelyek a Központi Statisztikai
Hivatalnál megjelentek Zalakaros
elmúlt évi turisztikai eredményeiről, nagyon beszédesek. Bizonyítják, hogy a városunk iránti érdeklődés szinte töretlen volt még az
elmúlt, nagyon nehéz évben is!
Azt a bizalmat, melyet a látogatók városunknak szavaztak, igenis
meg kell hálálnunk. Ezt pedig
nem tehetjük másként, mint úgy,
hogy folyamatosan szépítjük a
várost, javítjuk lehetőségeinket.
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik ezért a
városért dolgoznak bármilyen
módon, és munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy Zalakaros idén
is kiegyensúlyozottan működhessen, élhetőbb, szerethetőbb város
legyen.

KOMPLEX ALAPELLÁTÁS EGY HELYEN
Mint arról már korábban beszámoltunk, Zalakaroson a Jegenye sor 8. szám alatt komplex alapellátási intézet jön létre. A
meglévő épület átalakításával és bővítésével a beruházás következtében több alapellátási szolgáltatás egy épületbe történő integrálása valósul meg, kedvezőbb körülményeket teremtve.
Az egészségügyi szolgáltatásoknak már jelenleg is helyet adó
telekre kerül egy új épületrészt 126,21 m2 hasznos alapterülettel.
A városháza műszaki osztályának tájékoztatása szerint, mivel
a terület ingoványos, a teherhordó talaj mélyen található, ezért
az épület alatt vasbeton lemezalap készül. Az új épület a régi
épülettel összekötésre kerül, a meglévő épületrész átalakításával
10,43 m2-en. A munkaterületet átadták, az építkezés a húsvéti
ünnepet követően, már 2021. április 6-án megkezdődik és várhatóan 2021. október 8-ig tart.
A szolgáltatások az építkezés alatt továbbra is működnek.
Az építkezés miatti kényelmetlenség miatt a lakosság megértését kérik.

4

2021. március 25.

Új jegyző a hivatal élén
„JELEN KÍVÁNOK LENNI A TELEPÜLÉS MINDENNAPJAIBAN”
Zalakaros város polgármestere, Novák Ferenc 2021. március 1-től
határozatlan időre dr. Szentgyörgyvölgyi Esztert nevezte ki a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének.
A hivatalvezetői pozíció betöltésére kiírt nyilvános pályázatra beérkezett jelentkezések közül a zalakarosi hivatalban 2013 óta dolgozó
jelölt pályázata lett eredményes.
A diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
kar nappali tagozatán, cum laude minősítéssel szerző jogásznő útja
nem egyenesen vezetett az önkormányzatiság felé.
– Egyetemi tanulmányaimat
követően pályázatírói cégnél helyezkedtem el, majd a Nagykanizsai Körzeti Földhivatalnál eltöltött időszak következett. Sikeres
állásinterjút követően esett rám a
választás 2013-ban a zalakarosi
önkormányzatnál, jogi referensi
pozícióban – árulta el szakmai
életútjáról lapunk érdeklődésére dr.
Szentgyörgyvölgyi Eszter. – Mindennapi munkám részét képezte
az önkormányzati rendeletalkotás, hivatali szabályzatok készítése, ahol a precíz munkavégzés,
több jogágra kiterjedő kutatómunka elengedhetetlen volt. A
szerződések teljes körű elkészítése napi szinten jelentkezett mun-

kámban. Az általam végzett tevékenységi körök között különleges
helyet foglaltak el a jegyzői birtokvédelmi eljárások, melyek a
nem rutinszerű megoldások kifejlesztését tették szükségessé számomra.
Szentgyörgyvölgyi Eszter emellett az önkormányzat közbeszerzési bizottságának 2016 óta állandó
közbeszerzési és jogi ismeretekkel
rendelkező tagja, informatikabiztonság igazgatási ismeretekkel rendelkezik, az ASP központi programszolgáltató rendszer ismerője.
Elmondása szerint pályafutása
során első ízben pályázott meg
pozíciót, az azt kiíró hivatal foglalkoztatottjaként.

– Nem vitatom, hogy érveket
és ellenérveket egyaránt fel lehet
sorakoztatni egy szervezeten kívüli, úngynevezett külsős, és egy
helyi pályázó mellett vagy ellen.
Amit bizton állíthatok, hogy idén
nyolcadik éve dolgozom a hivatalban, s úgy érzem, ez elégséges
időt szolgáltatott számomra,
hogy a munkaterületek nagy részére rálátással bírjak, és ismertek
legyenek számomra a munkatársak napi feladatai. Kollégáimat
nemcsak a mindennapi rutin végzése közben láttam, de a váratlan
helyzetek, azonnali reagálást
igénylő feladatok végrehajtása
során tanúsított magatartásaik is
ismertek előttem.
A jegyzőasszony elmondta: a
napjainkban folyamatosan változó
jogszabályi környezet állandó figyelemmel kísérését létfontosságúnak tartja. Az elkövetkezendő
időszak sarkalatos pontjának a lakossági kommunikáció szélesítését,
módszertani átalakítását tekinti..
– Érdemben jelen kívánok lenni a település mindennapjaiban,

melynek érdekében rendszeres
terepszemléket, bejárásokat tartva testközelből érzékelhetem a
megoldandó helyzeteket, értekezve az érintettekkel.
A hivatalvezetői pozíciót szakmai kihívásnak is tekinti. Bízik abban, hogy fiatalabb kora miatt az
esetleg kétkedőket is sikerül meg�győznie.
– Az alkalmasságot nem feltétlenül az évtizedes tapasztaltság
vagy az életkor dönti el. A fiatalsággal járó dinamikus munkamorál vagy lelkesedés legalább akkora
jelentőséggel
bírnak.
Feladatom elsődlegesen a törvényes működés folyamatos fenntartása, biztosítása, ugyanakkor
célom, hogy egy városért, valamint annak polgárai megelégedettségére dolgozhassak és munkámmal maradandó értéket
teremthessek.

ÚJ GYÓGYHELYI KÖZPONT – AHOL ÚJ ÉLMÉNYEK VÁRNAK

Az elmúlt hónapok során már számos cikk jelent meg lapunk hasábjain a sokat emlegetett látogatóközpontról és rendezvénytérről,
és beszámoltunk arról is, hogy az elmúlt év végén megtörtén az épület műszaki átadása. A belső terek berendezése még nem fejeződött
be, ám a bútorzat megrendelése megtörtént, és a szállítást követően
ezt a feladatot is be lehet fejezi., erre várhatóan júniusban kerül sor.
Az új gyógyhelyi városközpont, az új multifunkcionális fogadóépület a minőségi szabadidő
eltöltési lehetőségek tárházát bővíti Zalakaroson. Az új tér mint
szabadtéri rendezvénytér koncertek és egyéb rendezvények nagy
létszámú közönségét is képes befogadni, azonkívül zöldfelületi
funkciókkal is rendelkezik.
Az új fogadóépület helyet ad
kulturális, művészeti programoknak, továbbá a településen igénybe vehető garantált programok
kiindulási és/vagy érkezési pontjaként funkcionál. A központban
fogadóteret, játszósarkot, kávézót,
információs pultot, egy 200 fős
rendezvénytermet, tálalókonyhát,
ruhatárat, raktárt, valamint vizesblokkokat alakítottak ki, berendezésük folyamatosan történik.
A nagy terem méreteinek kö-

szönhetően akár esküvőnek is helyet adhat, (ez irányban már most
több konkrét érdeklődés is érkezett az önkormányzat felé), ami
igazán különleges helyszíne lehet
egy ilyen jeles eseménynek. Novák Ferenc polgármester tájékoztatása szerint városnapunkat, legjelesebb ünnepünket is itt tervezi
az önkormányzat megrendezni.
A volt sportcentrum kiszolgáló
„B” épülete is átalakult, melynek
a legalsó szintjén a színpadi kellékraktár, nyilvános WC blokk, a
fellépők számára öltöző és vizesblokk, az emeleten szintén a fellépők kiszolgáló helyiségei kaptak
helyet. Az épület előtt fedett
színpad épült. A színpad előtti sáv
– mind a burkolt, mind a füves –
a nagyrendezvények nézőtereként szolgál majd, mely közel
3000 fő befogadására alkalmas.

A téren borházak lesznek elhelyezve, a közművek kiépítése is
több ütemben történik.
A rendezvénytér délkeleti oldalán parkolókat, a Termál úton
pedig a rendezvénytérről leérkezve egy új gyalogos átkelőt alakítottak ki, a kettő között pedig
szökőkút díszíti a partoldalt. A
terület parkosítása és a keleti oldalon vezető sétaút biztosítja az
arborétummal való funkcionális
és esztétikai kapcsolódást.
A létrejött gyógy- és egészségpark megépítése rendkívül fontos
lépés volt, hiszen az erősíti a város
gyógyhely jellegét, magasabb
színvonalon szolgálja ki a meglévő rendezvényeket, valamint lehetővé teszi új típusú rendezvények bevezetését. Az arborétum
új sétányokkal és számos új élményelemmel bővült. A park északi
területe két új sétánnyal megnyílik
a Park utca felé, ezen a részen
napozópark, Kneipp-taposó, vagyis mezítlábas ösvény, valamint egy
új híd nyújtotta lehetőségeket vehetik igénybe az ide látogatók. A
sétány napelemes, ledes megvilá-

gítást kapott. A Kertmozi világítástechnikája szintén megújult. A
parkban lévő játszótér új hintákkal
bővült, amit a szülők is használhatnak. Aktív fitness park, valamint
egy 400 m-es 1,2 m szélességű rekortán futópálya biztosít sportolási lehetőséget az aktív kikapcsolódásra vágyók számára. A fitness
park és játszótér mellé ivókút is
került. A közbiztonság érdekében
térfigyelő rendszer került kiépítésre és ingyenes WIFI szolgáltatás áll
az ide látogatók rendelkezésre.
– Bízzunk abban, hogy sokan
fogják otthon érezni magukat az
átalakult téren, amely különböző
korosztályok igényeit elégíti ki –
jelezte a polgármester. - Addig is
arra biztatok mindenkit, használja
a már meglévő kültéri építményeket, lehetőségeket, sétáljon, használja aktívan – és persze rendeltetésszerűen – a futópályát, eddzen
a fitness parkban! A teret folyamatosan alakítjuk az ez évi szerény lehetőségeink függvényében,
hogy nyáron birtokba vehessék a
különböző szolgáltatók, a karosiak, az idelátogató vendégek.
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Beköszöntött a tavasz...
A tavasz beköszöntével a KAROS-PARK Kft. feladatai megsokszorozódnak és egyben megnehezednek a jelenlegi pandémiás helyzet
miatt. A közszolgáltatási feladatoknak – parkok gondozása, településtisztasági feladatok, nyilvános illemhelyek üzemeltetése, temető
fenntartás – a veszélyhelyzetben is működniük kell. A Kft. biztosítja
dolgozóinak a védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket, betartja a
munkaszervezésnél, munkavégzésnél a megelőzéshez szükséges előírásokat, folyamatosan fertőtleníti a közösségi terek műtárgyainak
felületeit, a munkavégzéshez szükséges gépeket, szerszámokat, gépjárműveket – hangsúlyozta Biczó Tamás ügyvezető.
A 2021. év nem csak a járványhelyzet miatt ró plusz feladatokat a Kftre, ebben az évben kerül átadásra az új rendezvénytér a hozzá tartozó
rekreációs parkkal, melynek gondozása új kihívás a cég számára. A megnövekedett feladatok ellátásához nagy segítség, hogy március 1-től 21 fő
közfoglalkoztatott dolgozóra, illetve további 3 fő foglalkoztatásához benyújtott pályázat nyertes lett, így biztonságosan teljesíthető a kitűzött cél,
hogy a megszokott magas színvonalú, virágokkal pompázó, igényes, szép
környezetet tudja biztosítani a Kft.
Városunk meghatározó, tradicionális virága a kannavirág (közel 30.000
db), már a fóliasátrakban, hajtatózacskókban fejlődnek májusig, hogy kikerülve a virágágyásba, szinte azonnal virágba boruljanak. Az egynyári
virágok vetése, illetve a muskátlik hajtatása következik.

Az új rendezvénytér-projekt kapcsolódása a közvetlen környezetéhez,
feladatokat ad a Kft-nek: járda összeköttetések építése, régi és új korlátok
összekapcsolása, terepviszonyok rendezése, környező területek parkosítása.

A fűfelületek kaszálása április elején veszi kezdetét, amihez szintén
előkészületek szükségesek. A napokban a talaj- és fű levegőztetése, a
boronálás munkái folynak, valamint a vakondtúrások elegyengetése, ezen

túl az eltávolított, beteg fák tuskóinak kiszedése, eltávolítása elengedhetetlen elvégzendő feladat.

A tél elmúltával a közlekedő úthálózat, kerékpárutak, járdák felületeiről az érdesítő anyag letakarítása, seprése időszerű ilyenkor.
A tavaszi munkák egyike a fák koronaalakító metszése, a vízelvezető
árkok elburjánzott növényzetének irtása, tisztítása.
A nyárra való felkészülés része a padok, sörgarnitúrák, szemetes edények
felújítása, elő- és utószezonban.

A munkagépek karbantartása természetesen folyamatos, de a nagyobb
volumenű javítások a tél elmúltával, ilyenkor végezhetők.
A hagymás növények az ősz folyamán kerültek a várost átszelő útvonal
melletti ágyásokba. Még néhány hét kell, hogy a tulipánsor virágba boruljon és gyönyörködhessünk a hosszú sorokban pompázó virágokban.
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VÁLTOZÁS – LOMTALANÍTÁS 2021.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A veszélyhelyzetben elrendelt korlátozások miatt valamennyi hulladékudvar zárva van, így a korábbi, lomtalanítással kapcsolatos tájékoztató ellenére a zalamerenyei hulladékudvarba a korlátozások feloldásáig nem lehet beszállítani sem az elektronikai hulladékokat, sem az
autógumikat.
A korlátozások feloldása után a Szolgáltató az ingatlanhasználók
részére továbbra is térítésmentesen biztosítja a zalamerenyei hulladékudvarban (8747 Zalamerenye, 0112/2. hrsz.) háztartásonként évente 5
db személyautó gumi, valamint az elektronikai hulladék (hűtő, háztartási kisgépek) – kivéve képmegjelenítő eszközök (TV, monitor) – és
veszélyes hulladékok (festék, gyógyszer, ólom-akkumulátor, vegyszer)
átvételét.
A képmegjelenítő elektronikai berendezések zalamerenyei hulladékudvarban történő térítésmentes átvételének időszakáról a korlátozások feloldása és a Szolgáltatóval történt egyeztetés után tudunk
tájékoztatást adni.
Kérjük megértésüket, a fentiek szíves tudomásul vételét!

A VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ
FELHÍVÁSA
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testületének a Településkép
védelméről szóló 6/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete alapján:
1. A településképi követelményekről való településkép-védelmi
tájékoztatás és szakmai konzultáció igénybevétele 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. közterületi 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.
Zalakaros város főépítésze
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Hónapok óta rajtvonalon
FELÚJÍTÁSOK, KARBANTARTÁSOK A FÜRDŐN A KÉNYSZERPIHENŐ IDEJÉN
– A járvány harmadik hullámában a mi vitorlásunk is szeli a hullámokat, megyünk a
széllel, ami a hajrában nagyon nehéz, de egyelőre még nem érkezett el az idő az enyhítésekre a számok tükrében. Nekünk azonban ugrásra készen kell állnunk, ha eldördül a
startpisztoly, azonnal nyitásra készen kell ott lennünk – indította a beszélgetést Podlovics Péter, a fürdő vezérigazgatója a létesítmény jelenlegi helyzetét elemezve.
– Ebben a nehéz időszakban sem állhat
meg az élet, így azt produktívan töltjük
munkatársainkkal. A felújítások mellett
nagy hangsúlyt fektetünk olyan feladatok
elvégzésére, amelyet normál üzemelés mellett nem tudnánk elvégezni. A munkálatok
jelen pillanatban is zajlanak, a külső élménymedence részleges felújításon megy keresztül, ezzel is szolgálva a hamarosan visszatérő
vendégek maximális kényelmét és kikapcsolódását. Cseréljük a medence külső burkolatát, az teljes egészében megújul. Ami a belső
részeket illeti, ott az egység
megőrizte a korábbi alapjait.
Ugyanitt egy tágas pihenőtér is kialakításra kerül,
hogy a vendégek még komfortosabban éljék meg a zalakarosi életérzést és a gondtalan pihenést. A gyógyászati
részlegen a súlyfürdő felújítása a végéhez ér, alapvető
célunk, hogy a tiszta, gondozott és rendezett környezetet teremtsünk a vendégeinknek.
A felújítási munkálatok
mellett a takarításra és a
fertőtlenítésre is nagy hangsúly kerül, mert a biztonságos feltételek megteremtése
a későbbiekben is elengedhetetlen.

Előttünk áll még a harmadik hullám neheze, de ha minden a tervek szerint alakul, a
lakosság átoltottságával belátható időn belül
sor kerülhet a nyitásra, és visszaállhat a rend.
A bértámogatásnak köszönhetően állandó dolgozóinkkal várjuk a nyitást. Azonban
szükségünk lesz e téren is erősítésre, már
megtettük ez irányba az első lépéseket, hiszen egy rendkívül erős vendégforgalomra
számítunk ahogy zöld utat kapunk, főként
belföldi turizmus terén.
Erős, Balaton központú országos imázs

kampányt folytat a turisztikai ügynökség,
amely számunkra nagyon kedvező, hiszen a
Balaton régió részeként a tóhoz érkező családok stabil látogatóbázist jelentenek nekünk, mint a régió első számú családbarát
fürdőjének, ahol kinti és benti szolgáltatások is vannak. Tehát mi akkor is alternatíva
vagyunk, amikor a tó vize nem alkalmas
fürdésre. Ezt a versenyelőnyt mi ki is használjuk: a régió további négy kiemelten fontos turisztikai szereplőjével lépünk szövetségre, a vendégeink pedig ebből nagyon sok
előnyt élvezhetnek, a nyitással egyidejűleg
indítjuk, ahogy a körülmények engedik, a
részletekről később számolunk be, együtt –
jelezte a fürdőigazgató.
Ahogy azt a korábbi lapszámban részletesen elmondtuk, megújul a Zalakarosi Fürdő
belépőjegyeinek rendszere,
egyáras jegyrendszer lép életbe, a mai kor igényeinek, utazási, felhasználói szokásainak
megfelelően, melynek segítségével korlátozások nélkül
használhatják a fürdő létesítményeit a vendégek, kapuk és
megkötések nélkül. Ezen felül
a gyógy- és termálvilág szabadtéri és beltéri részeit, valamint az új szaunavilágot és
annak programjait kiemelt
szolgáltatásként biztosítjuk.
Az egyáras jegyrendszer
bevezetésével a pénztárakban nagyságrendekkel leegyszerűsödik a beléptetés, a
vendégek számára pedig átláthatóbbá válnak szolgáltatásaink.
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CSENDES EMLÉKEZÉS
Csendesen emlékezett városunk az 1848as forradalom évfordulóján.
– Sajnálatos módon a járványügyi helyzet nem engedte meg rendezvény szervezését, így arra kértem városunk polgárait,
hogy ki-ki a maga módja és meggyőződése
‚
szerint állítson emléket 48-as hőseinknek
– mondta Novák Ferenc polgármester.
– Jómagam Zalakaros nevében a Batthyány-szobornál Sinkovics Norberttel, a
Közösségi Ház igazgatójával koszorút helyeztem el, és csendes főhajtással tisztelegtem a bátrak előtt.
Úgy gondolom azonban, hogy tiszteletünk ma azoknak a bátraknak is szólt és
kell, hogy szóljon, akik a mai embert próbáló időkben is helyt állnak, és sokat tesznek
azért, hogy hamarosan újra szabadabban,
egészségesen, együtt munkálkodhassunk
közösségeinkért.

Egészséghét az óvodában
A Zöld Óvoda kritériumainak
megfelelően hangsúlyos szerepet
kap az óvoda Nevelési Programjában az egészséges életmódra nevelés, melynek összetevői: egészséges ételek fogyasztása, egészséges
táplálkozás, higiéniai szokások kialakítása, a mindennapos mozgás.
Mindez a naponta rendszeresen ismétlődő tevékenységeken keresztül alakul szokássá az óvodai élet
során. Ezen felül szükségesnek
érezzük kiemelni – főként, most a
járvány idején –az egészség megőrzésének fontosságát. Ezért került
sor ebben az időszakban az egészséghét megszervezésére mindhárom csoportban.
Az óvodapedagógusok munkájának köszönhetően naponta más
és más tevékenység megszervezése tette lehetővé a gyerekek számára az egészség fontosságának

tudatosítását. Rendhagyó mozgástevékenységek - zenés torna, átkelés akadálypályán, mozgásformák

énekre és mondókára, zöldség,
gyümölcs Fogvájó Manó témában,
vitamin vonatozás mondókára,

gyerekek a gyümölcsök. Érzékelőjáték gyümölcsökkel, zöldségekkel.
Egészséges ételek képeinek gyűjtése, ragasztása. A védőnő interaktív
előadása az egészséges ételek fogyasztásáról, helyes alapos kézmosás fontosságáról. Egészséges ételek
kóstolása, bekötött szemmel is: gyümölcsök, zöldségek, magok, kenyerek. Gyümölcsökből felrakott ritmikus sor folytatása. Ábrázoló
munkákban: festés, ragasztás gyümölcsök felhasználásával, vitamintál
készítés krumpli és gyümölcsnyomda technikával. Helyes kézmosás
gyakorlása. Ezen a héten a mesék és
mondókák is az egészségről szóltak.
A gyerekek fogékonysága, motiváltsága jó lehetőséget biztosított
az egészségtudatos életforma
alapjainak lerakásához ebben az
életkorban.
Novák Ferencné
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A húsvét a keresztények egyik
legfontosabb ünnepe, Jézus feltámadásának emlékünnepe. A
nyugati kereszténység húsvétja
mindig március 22. és április 25.
közé esik. A húsvét eredete pogány gyökerekre vezethető vis�sza. A húsvét egybeesik a tavaszi
napéjegyenlőség idején tartott
termékenységi ünnepekkel is,
amelynek elemei a feltámadás,
az újjászületés. A magyar szó:
húsvét, az azt megelőző időszak,
a negyvennapos böjt lezárulását
jelzi.
Az ünnep előkészületei közé
tartozik a testi-lelki felkészülés,
azaz a böjt, a gyász és a bűnbánat.
Húsvétra nem csak a testet-lelket
tisztították meg, hanem tiszta házzal is várták a feltámadás ünnepét.
Nagycsütörtök Jézus szenvedéseinek kezdete. Nagypéntek Jézus
kereszthalálának emléknapja, a legnagyobb böjt és gyász ideje. Nagyszombat a féregűzés napja. A
nagyszombat leglátványosabb vallásos szertartása a feltámadási körmenet, mely egykor szombatról
vasárnapra virradó éjszaka zajlott.
Ez egyben a negyvennapos böjt
végét is jelentette.
A „szentölt” Zalában húsvétvasárnap a háziasszony a korai mise
után megszenteltette a díszes
szőttessel, vagy damaszt szalvétával letakart kosárban magával vitt,

Testi, lelki felkészülés
HÚSVÉTI SZOKÁSOK
nagyszombaton megfőzött füstölt
sonkát, tormát, piros tojásokat, kenyeret, kalácsot és sót. Ez volt a
család reggelije, melynek egészségvarázsló erőt tulajdonítottak. Morzsáira vigyáztak, összegyűjtötték,
majd elégették. Volt, ahol a szántóföld négy sarkára vagy pedig az ég
m a d a ra i n a k
szórták.
A
sonka csontját az eresz
alá dugták,
hogy megóvják a házat a
villámcsapástól és más veszedelemtől.
Az egész
magyar nyelvterületen a tojás, főként a díszített,
a hímes tojás a húsvéti népszokások legfontosabb tartozéka. Zalában és Somogyban a hímes tojás
kétszer kapott fontos szerepet:
először vasárnap délután, amikor a
keresztszülők vagy szomszédok

ajándékozták, másodszor húsvéthétfőn, vagy a húsvétot követő
ún. mátkáló vasárnap. Ekkor a fiatal
lányok cseréltek legkedvesebb barátnőjükkel hímes tojást, ezzel életre szóló barátságot (mátkaságot,
komaságot) fogadtak egymásnak.

Általános szokásként élt Zalában és Somogyban, hogy a keresztszülők húsvétkor megajándékozták
keresztgyermekeiket. A 20. század
első évtizedeiben ez az ajándék
hímes tojás és alma volt. A két világháború közötti időszakban a

tojás mellé gyakran került narancs,
vásári mézesbáb, apró csokoládé,
az 1960-as évektől játék, könyv és
dísztárgy is.
Mind a húsvéti locsolás, mind a
tojásfestés a húsvét hétfőhöz kötődik. A víz megtisztító, megújító
erejébe vetett hit az alapja ennek a
szokásnak, mely aztán idővel, mint
kölnivízzel való locsolás maradt
fenn napjainkig. Bibliai eredetet is
tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus
sírját őrző katonák a feltámadás
hírét vevő, ujjongó asszonyokat
igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy
lelocsolták őket. A húsvéti locsolásért cserében a lányok, asszonyok
kézzel festett tojásokkal, ill. házi
süteményekkel kínálták az őket
meglocsoló fiúkat, férfiakat. A gyerekeket szintén megajándékozzák
ezen a napon általában csokoládétojással vagy csokoládé nyuszi figurával. Manapság a kölni vízzel, parfümmel való locsolás a jellemző.
Mellékelt fotónkon a zalakarosi
Rügyecske tánccsoport tagjai vízzel
locsolják a leányokat.

A költészet ereje, a versek üzenete
„Szállj költemény, szólj költemény
mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám és van remény,van idő, csipjük csak fülön.”
(József Attila)
A költészet ereje, a versek üzenete ma is sok embernek ad vigaszt, megnyugvást, örömöt, kikapcsolódást. Átsegít bennünket
nehezebben megélt napjainkon
vagy helyettesíti a kimondani
nem akart gondolatainkat. Fontos, hogy megemlékezzünk a költőkről, akik verseikkel színesebbé,
gazdagabbá teszik életünket.
A költészet világnapjának ünneplése Vergilius, római költő születésnapjához kötődött és október 15-én ünnepelték. Ez számos
országban napjainkig fennmaradt. 1999 óta az UNESCO március
21-ét, az északi félgömb tavaszának első napját nyilvánította a
költészet világnapjává.
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta ünnepeljük, József Attila születésnapján,

április 11-én. Ezen a napon számtalan ötlettel, járdára írt versekkel,
különböző helyszíneken történő
szavalatokkal, versmaratonokkal,
zenés-verses műsorokkal, szavalóversenyekkel, megemlékezésekkel,
pályázatokkal és egyéb figyelemfelhívó rendezvénnyel népszerűsítik országszerte a magyar lírát.
Évek óta Zalakaroson a helyi
könyvtár is szervez e jeles napra
programokat. Írtunk ki versíró - és
versillusztrációs pályázatokat, hirdettünk szavalóversenyeket, tartottunk felolvasóesteket, hívtunk
meg előadásra költőket (Kiss Dénes, Devecsery László), tartottunk
vetélkedőket versekről, többször
költészet napi teaházat. Számtalan együttes járt nálunk saját vagy
híres magyar költők verseit megzenésítő előadásával. Többek között élvezhettük Figura Ede, a
Garabonciás együttes, a Kardos
Banda, a Holló együttes, a Zabszalma együttes, Farkas Tibor
énekmondó, az Igricek együttes, a
Tarisznyások zenekar, a Szélkiáltó

együttes és legutóbb a Kávészünet zenekar nagysikerű verses-zenés műsorát.
Az idei évben, a bezárások ellenére sem feledkezünk meg erről a
napról. A tavalyihoz hasonlóan
most más, elsősorban online felületen történő programokat ajánlunk
az érdeklődőknek. Honlapunkon
keresztül érhetnek el korábbi költészetnapi műsorokat, versfelolvasásokat. Készülünk versekről szóló
keresztrejtvénnyel és hirdetünk
meg online beküldhető pályázatokat. Ilyen a magyar költők tavaszi
verseihez készíthető rajzpályázat
vagy a tavaszról szóló versíró pályázat is. Mindenkit szeretnénk jutalmazni, aki vállalkozik ezekre.
Szeretnénk a könyvtár honlapján létrehozni egy olyan versgyűjteményt, amely Zalakaros lakóinak
legkedvesebb magyar verseit tartalmazza. Számítunk a lakosság
aktivitására, hogy ez létrejöhessen!
Kérünk mindenkit, aki teheti,
legalább ezen a napon, a magyar
költészet napján, olvasson vagy

hallgasson meg egy magyar költő
tollából írt verset! Vegyünk kezünkbe versesköteteket, tartsuk
életben, segítsük a magyar líra
fennmaradását, ápolását, továbbadását! Legyen mindennapi életünk része a költészet!
Tamás István „Költészet napjára” című versével is szeretnék mindenkit erre buzdítani.
Ady, Petőfi,
József és Arany.
E nagy nevek hallatán
megremeg szavam.
Kiváló íróink, költőink.
Ők ma is igaz honfitársak,
akik hitet adtak s adnak
az egész magyarságnak.
Ma a költészet napja van,
emlékezzünk rájuk.
A megálmodott jövő
legyen megnyugvásuk.
Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető
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