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Az alsósok már a suliban
JELENLÉTI OKTATÁSBA TÉRHETTEK VISSZA A LEGKISEBBEK
Visszatérhettek az iskolapadokba, jelenléti oktatásra az
alsó tagozatosok.
A kisdiákok szüleinek lehetősége van arra, hogy az iskolalátogatás alól felmentést kérjenek gyermeküknek a veszélyhelyzetre
tekintettel, ehhez kérelmet kell
benyújtani az intézmény igazgatójához. A távollét ebben az esetben igazolt hiányzásnak minősül.
A Móra-iskolában eddig 11 esetben éltek ezzel a szülők – tudtuk
meg Grófné Csatos Andrea intézményvezetőtől. Hangsúlyozta: a
jelenléti oktatás során vett tananyagot a kollégák feltöltik a
KRÉTA-rendszerbe is, de ebben az
oktatási formában jelenleg a szülő feladata, hogy a gyermek elsajátítsa az anyagot, magyarul: párhuzamos oktatás nem zajlik a
valódi és az online térben.
– A tanévkezdés óta bevett
gyakorlatot alkalmazzuk most is a
biztonsági intézkedések tekintetében, azaz testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lépnek be a tanulók az iskolába. Az
órák alatt nem kötelező a maszk
viselése, a közösségi tereken és

szünetekben azonban igen. A gyerekek közötti megfelelő távolságtartásra ügyelünk, most, mivel
felsősök nincsenek, ez picivel
könnyebben is megy. Az órák alatt
is szellőztetünk, és igyekszünk a

termeket, használatban lévő helyiségeket folyamatosan fertőtleníteni – mondta el az igazgatónő.
– Nagyon hiányoztak a gyerekek nekünk is, egymásnak is, hihetetlenül jó érzés ezt a zsivaj-

gást hallani, ami most betölti az
épületet – vallotta be az igazgatónő. – Mi, kollégák is nagyon
örülünk egymásnak, és bízunk
benne, hogy felsőseinket is hamarosan fogadni tudjuk!

Tavaszi
virágpompa
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Megnövekedett a hulladékgyűjtő szigetek, elsősorban a műanyag
gyűjtésére szolgáló konténerek kihasználtsága. Ezt a betelt konténerek mellé elhelyezett zsákok is jelzik, melyek nemcsak esztétikailag
rontják a városképet, hanem egészségügyi kockázatot is jelentenek.
Ezen probléma megoldása érdekében tisztelettel kérjük, hogy a
műanyag palackokat kilapítva szíveskedjenek a gyűjtőkonténerbe dobni, illetve kérjük Önöket, hogy a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtését szíveskedjenek igénybe
venni, melyhez ingyenes gyűjtőzsákot a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban tudnak igényelni. Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik először vennék igénybe e szolgáltatást, szíveskedjenek
azt a Szolgáltató felé is jelezni a 06/93/537-384 telefonszámon.
A Viridis-Pannonia Kft. a házhoz menő elkülönítetten gyűjtött
hulladékokot (papír, műanyag/fém) az év hátralévő részében az alábbi napokon szállítja el:
2021.04.29. (csütörtök) ....... papír és műanyag
2021.05.27. (csütörtök) ....... papír és műanyag
2021.06.24. (csütörtök) ....... papír és műanyag
2021.07.22. (csütörtök) ....... papír és műanyag
2021.08.19. (csütörtök) ....... papír és műanyag
2021.09.16. (csütörtök) ....... papír és műanyag
2021.10.14. (csütörtök) ........ papír és műanyag
2021.11.11. (csütörtök) ......... papír és műanyag
2021.12.09. Csütörtök ......... papír és műanyag
Együttműködésüket a településünk tisztasága, rendezettsége érdekében köszönjük!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

A ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel.
Az ügyfeleket a hivatal arra kéri, hogy ügyeiket elektronikus levélben vagy telefonon bonyolítsák! Személyesen, előre egyeztetett telefonos bejelentkezést követően kizárólag halotti anyakönyvezés végezhető, a házassági szándék bejelentését határozatlan ideig nem
fogadják.
A hivatal fontosabb telefonos elérhetőségei:
Központ, titkárság: ............................................................... 93/340-100
Igazgatás: ...................................................... 93/340-100/112-es mellék
Üzemeltetés: ................................................ 93/340-100/119-es mellék
Adó: ............................................................... 93/340-100/105-ös mellék
Pénzügy: ....................................................... 93/340-100/110-es mellék
További információk az ügyintézéssel kapcsolatban Zalakaros
Város Önkormányzatának honlapján található: www.zalakaros.hu

OKMÁNYIRODA – FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. március 18-tól – a
koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében – a kormányablakokban és az okmányirodákban kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás.
Gépjármű ügyintézésben a www.magyarorszag.hu weboldalon,
minden más ügyben pedig a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes oldalon lehet időpontot foglalni.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket,
hogy határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás
a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon.

Tűzgyújtási tilalom
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a
helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról
szóló
19/2014. (VI. 21.)
önkormányzati
rendelete alapján Zalakaros város bel- és külterületén, avart és
kerti hulladékot május 1. és szeptember 15.
között a szabadban égetni tilos!

Kerti hulladék égetése szeptember 16. és április 30. között
szerdai és szombati napokon 8 és
17 óra között történhet.
Felhívjuk a zártkerti
és a külterületi ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy
zártkertben, illetve külterületen
égetni csak a
Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (8800
Nagykanizsa, Kossuth
tér 25. Tel: 06 93 516-003)
engedélyével lehet.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
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 és 17 óra között történhet.
Felhívjuk a zártkerti és a külterületi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy zártkertben, illetve külterületen égetni csak a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8800 Nagykanizsa, Kossuth
tér 25. Tel: 06-93/516-003) engedélyével lehet.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Cél: elegáns, esztétikus városkép
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSSEL LEHET CÉLT ÉRNI
Városunk képviselő-testülete korábban már rendeletet fogadott
el a településkép védelméről annak érdekében, hogy a településen
mindinkább előtérbe kerüljön a város összeképének javítása építkezések, felújítások, bővítések során, valamint a reklámhordozók kihelyezése tekintetében, s ehhez útmutatással szolgáljanak.
A rendelet külön foglalkozik azokkal az épületekkel, melyek helyi
védelem alá tartoznak, de meghatározza a településképvédelmi
szempontból fontos területeket és az ezekhez kapcsolódó feladatokat is. Különbséget tesz az „ófalu” területe, a lakóterületek és a
zártkerti ingatlanok és külterületi részek között az előírások vonatkozásában.
– A helyi védelem alatt álló
épületek, építmények létrehozása
korántsem azt jelenti, hogy ezek
az ingatlanok korlátozás alá kerülnek – bocsátotta előre Klie Zoltán
városi főépítész. – A helyi védelem szerintem inkább rangot,
plusz értéket ad az épületeknek,
ingatlannak. A rendelet azonban
arra mutat rá, hogy aki ilyen épületet újít fel vagy alakít át, annak
azt az épület eredeti stílusához,
hangulatához igazodva kell megtennie. Szerencsére itt Zalakaroson nagyon jók a tapasztalatok,
gyönyörűen, szinte az eredeti
pompájukban felújított épületekre sok példát láthatunk a főút
mentén (lásd a fotókon), vagy a
szőlőhegyek pincéi esetében is.
Nagyon örülök, hogy a tulajdonosok is látják épületeikben a különlegeset, az értéket, az eredetit. Az
önkormányzat fontosnak tartja,
hogy az ilyen jellegű épületek
felújításához egyfajta ösztönzőrendszert dolgozzon ki a jövőben.
Sajnos, a jelenlegi, a pandémiából
fakadó gazdasági helyzet ezt az

intézkedést egyelőre késlelteti,
de a jövőben ezt lehetővé szeretnénk tenni.
Klie Zoltán elmondta: a helyi
védelem alá eső épületek esetében
mindig konzultáció szükséges a városi főépítésszel a tervek készítése
során. De nem csupán ezekben az
esetekben van szükség a tervek
egyeztetésére – hangsúlyozta.
– Azok az építési tevékenységek, amik építési engedélyhez kö-

töttek, de az egyszerű bejelentési
eljárás keretében történő építkezések is főépítészi konzultációt
igényelnek, sőt, a nem építési engedélyhez kötött, de jelentős településképi megjelenéssel bíró
építmények létesítésére, átalakítására, felújítására is ugyanez vonatkozik. A településképi véleményezést a város polgármesterétől
kell kérni, aki a főépítészi vélemény alapján adja ki aztán az engedélyeket, vagy, amennyiben
szükséges, intézkedik arról, hogy
módosításokkal történhessen
meg az építés.
Célszerű, ha már a tervezési
folyamat során felkeresi az építtető (vagy a tervezője) a főépítészt, hiszen így könnyebb megbeszélni az esetleges módosítási,
változtatási kéréseket.
Klie Zoltán hangsúlyozta: a terveket nemcsak személyesen, ha-

nem e-mail útján is eljuttathatják
hozzá (foepitesz@zalakaros.hu),
egy, a honlapról letölthető kérelemmel együtt. A véleményeztetés
senkinek sem kerül pénzbe, az
azonban már problémákat okozhat (településképi kötelezés), ha
engedély, előzetes véleményezés
nélkül a településképbe nem illeszkedő építmény, bővítmény készül,
esetleg a településképet rontó
homlokzat színezés, reklám kihelyezés történik. Ilyen esetekben
ugyanis akár egymillió forintos bírság is kiszabható, és a bírságolás
ismételhető, ha a tulajdonos még
ez után sem tesz eleget településképet érintő kötelezettségeinek.
– Nem arra törekszünk, hogy
bírságoljunk – hívja fel a figyelmet
a főépítész. – Kifejezetten az a
célunk, hogy még a tervezés, az
elképzelések körvonalazása során
tudjunk megegyezésre jutni, hi-

Klie Zoltán városi főépítész
szen mindannyiunk érdeke, hogy
a város épületei, külső megjelenése valóban mindenki számára vonzó legyen. Segítő szándékkal dolgozunk!
Gondoljunk
bele,
mennyire szemet tud szúrni egy
harsány színnel színezett ház,
vagy egy környezetbe nem illő
kerítés, egy rossz helyre felépített garázs, terasz! Ezt a várost
nagyon sokan keresik fel, rengetegen sétálnak szívesen az utcákon,
úgy gondolom, nagyon fontos,
hogy jó benyomást tegyünk, kellemes, szemet gyönyörködtető
látvánnyal fogadjunk mindenkit,
és ezt nemcsak a gyönyörű zöldfelületekkel, virágokkal, hanem
bizony a stílusos, esztétikus megjelenésű épületekkel, építményekkel tehetjük meg.
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Living Gardens – „Élő Kertek”
A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGET SZERETNÉK MEGTARTANI
Belegondoltunk már valaha, hányféle
növény- és állatfaj vesz minket körül mindennapi életünk során? Tudatában vagyunk,
hogy saját kertünk és közösségi települési
zöldfelületeink nem különálló egységek,
hanem egy nagyobb összefüggő rendszer
részei? Tisztában vagyunk vele, hogy ez a
rendszer és a rendszert alkotó fajok sokfélesége mennyi előnyös hatást gyakorol ránk
nap mint nap?
Egyebek között ezeket a kérdéseket is érinti a Living Gardens („Élő Kertek”) névre hallgató nemzetközi projekt, mely az Interreg V-A
Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében, 2021. április 1. és 2022. december 31. között valósul meg. Az együttműködésben a Pannon biogeográfiai régió két
osztrák és két magyar települése vesz részt:
Alsó-Ausztriából Tattendorf és Trumau, a Balaton térségéből Gyenesdiás és Zalakaros.
A projektről Biczó Tamást, a KAROS-PARK
Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
Az ügyvezető elmondta: a projekt központi fogalma a biodiverzitás, mely biológiai sokféleséget jelent. Az élőhelyek, a társulások, az
adott területen élő állat- és növényfajok, valamint az egyedek genetikai változatosságát
egyaránt magában foglalja.
– Napjaink intenzív mezőgazdasági- és
zöldfelület-fenntartási gyakorlata ezt a változatosságot fenyegeti, nem csupán globális,
de helyi szinten is. A projektben részt vevő
települések a biodiverzitás csökkenése kapcsán hasonló kihívásokkal néznek szembe –
jelezte.
– A Living Gardens projekt célja a helyi
lakosság aktív bevonása a biológiai sokféle-

ség megőrzését célzó munkába, hiszen a helyi
közösség tevékenysége az érdemi változás
alapfeltétele. A biodiverzitást leghatékonyabban úgy növelhetjük, ha kiemelt hangsúlyt
fektetünk az őshonos fajok védelmére és a
biológiai sokféleség biztosítására a település
zöldfelületein, vagyis a közösségi célú települési zöldfelületeken és a magánkertekben. A

Településünk méltán büszke zöldfelületeinek mennyiségére, minőségére, mely turisztikai versenyképességünkhöz is jelentősen hozzájárul. A meglévő zöldfelületek arányának,
állagának megőrzése azonban napjainkban
már nem elegendő, a környezetünkben végbemenő kedvezőtlen folyamatok mérséklésére, sőt visszafordítására is törekednünk kell. A

projekt lehetőséget biztosít a lakosság ismereteinek bővítésére és a tapasztalatcserére;
utóbbit nem csupán egymás között, de akár a
határ túloldalán élő kerttulajdonosokkal is
lehetővé téve. Kiemelt célja bemutatni, hogy
a magánkertekben és közösségi zöldfelületeken végzett egyszerű intézkedések milyen
jelentős pozitív változást eredményezhetnek
a terület biológiai sokféleségében.

projekt korunk ökológiai problémáinak feltárásával, ismereteink bővítésével, a lakossági szerepvállalás támogatásával segít minket egy élhetőbb,
biodiverzebb
Zalakaros
megteremtésében.
(A mellékelt fotók a biodiverzitás növelését célzó zöldfelület-fenntartási gyakorlatra
mutatnak példákat.)
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Újra nyitva a Tourinform-iroda
FELKÉSZÜLTEK A VENDÉGEK FOGADÁSÁRA
A kormány nemrégiben enyhített a járványügyi korlátozásokon,
ennek értelmében a Tourinform-iroda is újra fogadhatja a vendégeket.
A munkatársak hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között állnak a látogatók rendelkezésére. Az információnyújtás,
a
különböző
szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás), illetve a kerékpárkölcsönzés
is újra elérhetőek.

SZÁLLODÁS
SIKEREK
BEJUTOTTAK AZ ÉV
HOTELE DÖNTŐJÉBE
Örömmel vehettük a hírt,
hogy 2021. márciusban a
Kis-Balaton és környéke régióban A HÓNAP HOTELE szavazáson a 2. helyezést a MenDan
Magic Spa & Wellness Hotel
Zalakaros, a 3. helyezést pedig
a Park Inn by Radisson Hotel
and Spa Zalakaros érte el, így
bejutottak a Best of az Év Hotele döntőjébe!
A döntőbe jutottakra a közönségszavazatokat online lehet leadni április 11 és 25. között.

HIBABEJELENTÉS
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!

A bezárás időszaka sem múlt el
tétlenül, hiszen a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. munkatársai a
háttérben folyamatosan dolgoztak, hogy a nyitás után felkészülten
fogadhassák mind a zalakarosi lakosokat, mind a településünkre érkező vendégeket.
Az eltelt időszakban a munkatársak igyekeztek a helyi közösségi
életet is felpezsdíteni. A húsvéti
időszakban a település két meghatározó pontján, a Gyógyfürdő téren, valamint a Termáltónál fotópontokat terveztek és állítottak fel
és több mint ezer kis tojással díszítették fel az iroda előtt álló fákat.
Az elmúlt hónapokban folytatódott az új városközpont üzemeltetésével kapcsolatos munkálatok
megvalósítása. Az itt álló új látogató- és rendezvényközpont várhatóan nyáron nyitja meg kapuit. Megkezdődtek a már jól ismert és az új
rendezvények szervezésének mun-

kálatai is, bízva abban, hogy a kormány járványügyi rendelkezései a
jövőben kedvezően érintik majd
lebonyolításukat.
A Tour de Hongrie nemzetközi
kerékpáros körverseny 2021. május
13-án érinti majd a várost. Az 5 napos verseny mezőnye egy adott
időpontban halad majd át a településen. Ehhez kapcsolódóan is készül
az iroda a helyi szervezetekkel ös�szefogva arra, hogy városunk szépségét az itt élő emberek közösségét

méltó módon mutathassuk meg az
EuroSport, a Duna Tv, és tucatnyi
külföldi tv csatorna nézői számára.
Minden év május utolsó vasárnapja a gyermekeké, s egy olyan
fiatal város, mint Zalakaros esetében ez kiemelt fontossággal bír.
Sajnos az aktuális rendelkezések
még nem teszik lehetővé, hogy
személyesen, együtt ünnepeljük
őket, illetve velük. A Nonprofit Kft.
azonban nem feledkezik meg róluk sem.

Állampolgársági eskü
IFJÚ HÖLGY VÁLT VÁROSUNK ÉS NEMZETÜNK TAGJÁVÁ
Ifjú hölgy, a mindössze 13 esztendős Szabó Melinda tett állampolgársági esküt városunkban a
közelmúltban.
Zalakaroson nem túl gyakran
történik állampolgársági eskütétel,
arra pedig, hogy ennyire zsenge

korban tegye ezt meg valaki, nálunk még nem volt példa – árulta
el Novák Ferenc polgármester.
Az ifjú hölgy döntésének természetesen komoly előzményei voltak: a szülők közül az édesapa
szintén városunkban tett magyar
állampolgársági esküt évekkel ez-

előtt, most azonban a család közösen döntött úgy, hogy újabb családtag tekinti Magyarországot
hazájának.
A honosítási eseményen Novák
Ferenc polgármester köszöntő szavai után Melinda a szülőkkel közösen mondta el az ünnepélyes eskü
szövegét, melyet Sárempekné Bakonyi Judit anyakönyvvezetőnél az
okmányok aláírása követett.
A polgármester ezt követően
átnyújtotta a honosítási okiratot,
illetve apró figyelmességként a fürdőváros múltját bemutató könyvet.
– Zalakaros város önkormányzatának nevében gratulálok magyar állampolgárságához – mondta az eskütevőnek a település
polgármestere. – Legyen Ön is
büszke magyarságára, ismerje
meg történelmünket, értékeinket,
legyen aktív szereplője közösségeinknek!
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Jelentősen javultak a mutatók
SZENT GYÖRGY NAPJÁN KÖSZÖNET A RENDŐRÖK MUNKÁJÁÉRT
Szent György napján, április 24-én, 1992 óta a rendőrség napját
ünnepeljük. Városunk sem feledkezik meg erről a napról, Novák Ferenc polgármester évek óta hagyományosan személyesen köszönti
meg a helyi rendőrőrs tagjait és méltatja munkájukat A veszélyhelyzet némileg átírta a köszöntés lehetőségeit, az állomány munkájának
méltatása azonban nem marad el. Az előző évek bűnügyi mutatói
alapján bőven van is ok arra, hogy a Zalakarosi Rendőrőrs munkájáról
elismerően szóljon a város, illetve a település nevében Novák Ferenc
polgármester.
– A rendőrségnek nagyon komoly szerepe van abban, hogy
Zalakaros mint turisztikai célpont
hosszú évek óta a tíz legkereset-

szerint is mi garantálni tudunk
számunkra.
A polgármester elmondta: a
képviselő-testület minden évben

Az elképzelések szerint a rendőrésg is új helyre költözne,
a Jegenye soron kapna helyet az állomány.
tebb között található – szögezte
le a polgármester. – A turisták
utazási szokásait elemezve ugyanis az egyik leglényegesebb szempont a biztonság, amit meglátásom és a statisztikai adatok

áttekinti a helyi rendőrőrs munkájáról összeállított beszámolót. Az
anyagokból kitűnik, hogy a bűnügyi
mutatókat illetően a 2019-es évhez
viszonyítva minden területen jelentős csökkenés tapasztalható.

Szent Orbán-nap
Május 25-én ünnepeljük Szent Orbán napját, aki a szőlő és a bor
Európa-szerte tisztelt védőszentje. Életéről keveset tudunk, de a történetírók szerint vértanúhalált szenvedett pápa volt, aki a 3. században
élt. A középkori hagyomány szerint ő rendelte el, hogy a mise áldozati
kelyhét és tányérkáját aranyból vagy ezüstből készítsék el. Ezért szőlőfürttel vagy kehellyel szokták ábrázolni, és így lett belőle végül is a bor
és a szőlő patrónusa.
Szent Orbánt sokan ismerik hazánkban is, több helyütt áll szobra,
temploma. Szent Orbánhoz számos népi hagyomány is kapcsolódik. Azt
mondják, savanyú lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő.
Bizonyára a régiek megfigyelésein alapul ez. A május 25., vagyis Orbán-nap környéki rossz idő ugyanis nem kedvez a szőlő virágzásának.
A zalakarosi Szent Orbán szobrot a jó szőlőtermés reményében a
tavalyi évhez hasonlóan Novák Ferenc polgármester borral locsolja
meg, dr. Háda László plébános úr pedig megáldja. Az éppen aktuális

– Az adatokból egyértelműen
látható, hogy 2019 első hét hónapjában 25 esemény került a rendőrség látóterébe, 2020 azonos időszakában mindössze 13. Ez
majdnem 50 százalékos csökkenést jelent! – hangsúlyozta Novák
Ferenc. – Nagyon jó eredménynek
tartom, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 60 százalékkal mérséklődött; 2020-ban
egyetlen könnyű testi sértés történt, a közrend elleni bűncselekmények száma nulla volt, mindössze két közlekedés elleni
bűncselekmény történt, mindkettő ittas vezetést takar egyébként.
Ami pedig a Sági János rendőr
alezredes által vezetett rendőrőrs
nyomozási eredményességét illeti, elmondható, hogy az átlag feletti volt, ugyanis az esetek 66
százalékát sikerült felderíteniük a
zalakarosi nyomozóknak.
Büszke vagyok arra, hogy az
őrs és az önkormányzat között
kiváló a kapcsolat, példaértékű az
összefogás, úgy gondolom, ez is
hozzájárul a munkák sikeréhez.
A polgármester ugyanakkor
hangsúlyozta: soha nem szabad
megfeledkezni azoknak a munkájáról, akik a rendőrség mellett részt
vesznek a bűnmegelőzési, védelmi,
rendfenntartási feladatok ellátásában.
– Az, hogy városunk valóban a
biztonság szigete, köszönhető az
iskolarendőrünk, Horváth Tamás
zászlós munkájának, köszönhető a
polgárőr egyesületünknek, a Zalakarosi Fürdő biztonsági szolgála-

tának, a nyáron a fürdőn működő
kortárs segítő szolgálatnak, illetve a Zalakaros Közbiztonságáért
Közalapítványnak.
Az önkormányzat elkötelezett
e kiváló eredmények megőrzése
iránt, s elkötelezettségét több fejlesztéssel is szeretné erősíteni –
folytatta a polgármester. – Célunk
többek között, hogy bővítsük és
modernizáljuk a városban működő közterületi kamerarendszert.
Szívügyemnek tekintem, és ebben
képviselőtársaim is partnernek bizonyulnak, a közterület-felügyelet visszaállítását. Ugyancsak fontos feladat lenne új, modern, az
előírásoknak megfelelő rendőrőrs építése. Az új központot a
tűzoltó szertár és a mentőállomás
szomszédságában képzeljük el, ez
azért is volna szerencsés, mert így
az összes fontos egység egy helyen lenne.
Most, a pandémiás időszakban
a rendőrőrssel, Sági János parancsnokkal gyakorlatilag napi kapcsolatban áll az önkormányzat, elsősorban a járványügyi előírások
betartásával kapcsolatos információk egyeztetését, a település közbiztonságával kapcsolatos kérdéseket egyeztetik a szervezetek
képviselői.
– Szent György napján, a Rendőrség Napján tehát ismételten elmondhatom: Zalakaros és a térség
lakossága – és reméljük a leendő
turisták is – nagyon sokat köszönhet rendőreinknek, azt, hogy nyugodtan hajhatjuk álomra fejünket,
hogy biztonságban élhetünk.

járványügyi előírásoknak megfelelően, ha újra tarthatóak rendezvények, a Közösségi Ház ünnepséggel egybekötött szoboráldást tart.
További információt a civil ház honlapján, az intezmenyek.zalakaros.
hu oldalon, vagy a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár facebook oldalán fognak találni az eseményről.
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Zalakarosiaknak továbbra is féláron
EGYÁRAS JEGYTÍPUSSAL NYIT ÚJRA A FÜRDŐ, MÁR NYILVÁNOSAK AZ ÁRAK
vagy éppen a szaunavilág látogatható, a
wellness- és gyógykezelések igénybevétele a
korábbiakkal megegyezően folytatódik, a
már jól ismert szakértő kezek között.
A NEAK által támogatott jegy továbbra is
megmarad, amellyel a fedett fürdő medencéi lesznek használhatók, továbbá bevezettünk egy nyugdíjas jegyet is, amelyre már
nagyon régóta hatalmas igény mutatkozott.
A zalakarosi lakosok részére továbbra is féláron biztosítjuk a napijegyet, hisz a helyiek
támogatása és érdekeinek szem előtt tartása
mindig is fontos célja volt a Zalakarosi Fürdőnek – tette hozzá a vezérigazgató.
– Az új jegytípusra építjük már fel a jövőbeni új beléptetőrendszert, amely mind vendég oldalról, mind üzemeltetési frontról leegyszerűsíti az értékesítés folyamatát.

TOUR DE HONGRIE/VANIK ZOLTÁN

Ahogy a korábbi lapszámunkban is beszámoltunk róla, a lezárások után a Zalakarosi Fürdő egyáras jegytípussal indítja a
szezont. Az egyáras fürdőbelépő bevezetése a fürdő életében stratégiai jelentőségű
döntés volt, hiszen évtizedek óta ugyanazt
az árrendszert használta. A struktúra megújítását az évek során megváltozott fogyasztói igények, a fürdőlátogatás motivációja és a fürdőváros azóta megváltozott
célcsoportja is indokolta.
– A végső fázisba érkeztünk, és már csak a
zöld lámpára várunk, hogy újra vendégeket
fogadhassunk. A weboldalunkon közzétettük a 2021-re vonatkozó belépőjegyeink és
szolgáltatásaink árlistáját, ami már mindenki
számára elérhető, vendégeink tájékozódni
tudnak az utazás megtervezése előtt –
mondta el Podlovics Péter, a Zalakarosi Fürdő
vezérigazgatója.
– Áraink meghatározását versenytárselemzés előzte meg, amely során alaposan
mérlegre tettük a jelenlegi piaci árakat és
összevetettük azok szolgáltatás tartalmával.
Határozottan állíthatjuk, hogy egy rendkívül versenyképes, egyedülálló ár-érték
aránnyal bíró napi belépőjegy árat sikerült
meghatároznunk, amely a legnépszerűbb
szolgáltatásainkat tartalmazza, a korábbi
alap és komplex belépő ötvözeteként a strandot, kültéri és beltéri élményfürdőt, a kinti-benti gyermekvilágot, valamint a fedett
fürdő medencéit lehet vele használni.
A napi belépőjegy mellé, ha valaki szeretné, további kiegészítő jegyek vásárolhatók,
melyekkel a gyógy-és termálvilág, vagy
ahogy korábban ismertük: a gyógycentrum,

A szállodai gyakorlathoz igazítottuk az
egyes szezonokat, ennek megfelelően az
adott időszakra vonatkozó árainkat is.
Az új áraink a fürdő hivatalos oldalán, a
www.zkf.hu oldalon is megtalálhatók.
A vezérigazgató arról is beszélt: amíg
várnak a zöld lámpára, addig is a várossal
közösen egy jelentős sportesemény, a Tour
de Hongrie versenyzőinek fogadására készülnek május 13-án, hiszen a 132 profi kerékpárosból álló mezőny nem csak keresztülhalad Zalakaroson, hanem az egyik
időfutama is itt lesz.
– A versenyt a hazai és a nemzetközi
sportcsatornák is élőben közvetítik, így lehetőséget kaptunk, hogy a légifelvételeken nagyon rövid idő alatt megmutassuk magunkat
– nyilatkozta Podlovics Péter.
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Május első vasárnapján
szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Anyák napi megemlékezésünk városunk főhajtása is az édesanyák és a
családok előtt.
Mert sokkal tartozunk nekik és
városunknak sincsen jövője az édesanyák nélkül. Édesanyának lenni a
legkomolyabb hivatás a világon. Nem
lehet félgőzzel csinálni, ebből a munkakörből nem lehet szabadságra
menni. Amikor egy nő édesanyává
válik, örökre megváltozik az élete.
Szeretete és az ezzel járó aggodalma
soha nem szűnik meg. Hatalmas erő
az anyáké. Ők szinte soha nem betegek, de legalábbis ritkábban, mint a
család többi tagja. Nincs az a mély
álom, amelyből ne tudnának rögtön
felpattanni a gyermek éjszakai hívására, és nincs az a fáradtság, amely
eltántorítaná őket az esti mese felolvasása mellől, vagy a házi feladatok
leellenőrzése mellől. Az édesanyáknak mindenre van idejük. Mintha varázslat lenne a dologban, és nekik
nem is 24 órából állna a nap.
Kedves Édesanyák!
Sokszor nehéz szavakba önteni mindazt a szeretet, aggódást, féltést, hálát, melyet Önök iránt érzünk. De egy ölelés, egy csokor virág el
tudja mondani helyettünk. Sajnos azonban, vannak édesanyák, akikhez most nem látogathat el gyermekük. Most sokan úgy tudnak vigyázni
Önökre, hogy nem ölelik át a derekukat, nem csókolják meg az arcukat. Nehéz, nagyon nehéz ezt megélni, higgyék el, nekünk, gyermekeknek
is. Vérző szívvel gondolok azokra az édesanyákra, akikkel gyermekeik már nem élnek együtt, és ezen a napon sem látogathatnak el hozzájuk.
Hiszem, hogy már nem sokat kell várnunk, és megtehetjük ezt.
Kívánom, hogy e nehéz idők elmúltával minél többen éljék meg ezt a csodálatos, felemelő pillanatot, gyermekük szótlanul csüngő szeretetét,
és azok, akik most megtehetik, hogy ölelhessék édesanyjukat, legyenek hálásak a sorsnak ezért.
A jó Isten áldjon meg és hordozzon a tenyerén minden édesanyát!
Szeretettel és tisztelettel: Novák Ferenc polgármester

NYITÁSRA KÉSZÜL A CIVIL HÁZ
A Nemzeti Művelődési Intézet tájékoztatása szerint a közművelődési intézmények hamarosan újra nyithatnak. Nagy örömünkre szolgál, hogy művészeti csoportjaink nemsokára újra nálunk, a Civil Házban tarthatják próbáikat, közösségeink összejöveteleiket, találkozóikat.
Reméljük, hogy újra élettel telik meg a Civil Ház, amely korábban
számos programnak volt helyszíne.
A nyitás pontos időpontjáról e-mail-ben, illetve telefonon fogjuk
tájékoztatni a művészeti csoportokat és a helyi civil szervezeteket. Az
intézmény honlapján (intezmenyek.zalakaros.hu) és facebook oldalunkon találhatnak majd további információkat a kedves érdeklődők.
Természetesen várjuk új tagok, közösségek jelentkezését is.
Munkatársaink folyamatosan készülnek a csoportok fogadására,
technika eszközök, termek előkészítése folyamatosan zajlik.
Bármilyen információval készséggel állunk rendelkezésükre az
alábbi elérhetőségeken:
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár: 06 30 9833944 kozossegihaz@zalakaros.hu
Sinkovics Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
igazgató

ÚJ ZEBRA A VÁROSBAN
Befejeződtek a Termál úti új gyalogosátkelő munkái, amely a Fürdő Hotel és a Dísz tér, a fürdő nyári bejárata közti részén létesült.
A gyalogosátkelő mellett egy kerékpáros átjáró is helyet kapott.
Zalakaros központjában régi igény volt egy újabb zebrára, melynek létesítését a gyógyhelyi központ fejlesztése is indokolta.
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Május 13-án halad át a városon
TOUR DE HONGRIE – KÖZLEKEDÉSI TUDNIVALÓK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2021. május
12–16. között megrendezésre
kerülő Tour de Hongrie nemzetközi és nagy népszerűségnek
örvendő kerékpárverseny 2021.
május 13-án városunkon is keresztülhalad.
A Balatonfüred-Nagykanizsa 183 km-es szakaszán Zalakarosnál gyorsasági részhajrában is
gyűjthetnek további pontokat és bónusz másodperceket a versenyzők.
Az eseményre 22 nemzetközi profi csapat, 132
profi versenyzővel nevezett, ez is jelzi a verseny
kiemelkedő színvonalát,
nívóját, hiszen a sportág
legjobbjai mérkőznek
meg. A 42. Tour de Hongrie nemzetközi mezőnye május 12én Siófokon rajtol és öt nap alatt

792 kilométert tesz meg a budapesti befutóig.
Mivel a kerékpárverseny a közúton fog haladni, a rendőrség a
verseny lebonyolításához forgalmi
korlátozásokat vezet be a verseny
napján. A korlátozások útszakasz
lezárásokat jelentenek megadott
időszakokban.

Zalakarost előreláthatólag 17
óra körül érinti a verseny.

A mezőny érkezése előtt két
órával lezárják az utakat, ahol a
versenyzők érkeznek – átengedő
pontokon lehet csak gyalogosan
áthaladni az úton rendőri felügyelet mellett.
Átengedő pontok:
– Bodahegyi út – Petőfi u. kereszteződése
– Alma u. – Termál u.
kereszteződése
Fél órával a kerékpárosok előtt teljes zár lesz
az utakon.
A teljes zárat csak havária helyzetben – mentő
vagy tűzoltó áthaladásának idejére bontják meg,
természetesen a verseny
biztosítása mellett.
A lakosok számára tudjuk, hogy kellemetlenséget
jelent a verseny biztosításával járó lezárás, de kérjük szíves
megértésüket és türelmüket!

r Zalakaros Város Önkormányzata nyílt pályázati eljárásban meghirdeti a tulajdonában lévő Ford Transit gépkocsit
(műszaki vizsga lejárt, forgalomból kivonva). A pályázati felhívás
a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/aktualis-palyazati-felhivasok oldalról letölthető.
r Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.) nyílt pályázati eljárásban eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő
„STRONG SAJTÓ – PSH M9P”
térkőgyártó gépet. A térkőgyártó géphez „I” térkő és kerti
szegély gyártásához szükséges
öntőforma és MX350L függőleges tengelyű keverőgép is tartozik. A pályázati felhívás a https://
onkormanyzat.zalakaros.hu/aktualis-palyazati-felhivasok oldalról letölthető.
r Zalakaros Város Önkormányzata nyílt pályázati eljárásban meghirdeti értékesítésre a tulajdonában lévő építési
telkeket. A pályázati felhívások a
https://onkormanyzat.zalakaros.
hu/aktualis-palyazati-felhivasok
oldalról, illetve a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/befektetoknek oldalról letölthetőek.
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A Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. januártól egy jogszabályi változás miatt a vízmérők leolvasását évente egy alkalommal végzi.
A leolvasás időpontjáról tájékoztatást adnak.
A leolvasások közötti időszakban részszámlát állítanak ki minden
olyan felhasználási helyre, ahol a
résszámla összege eléri a legalább
3.810 forintot. Részszámlát postai

2021. április 22.
úton, kéthavonta küldenek, a borítékban 2 db havi elszámolású számla lesz. Az e-számla hasonló módon,
kéthavonta kerül megküldésre.
A vízmérőállás bediktálására kéthavonta lesz lehetőség honlapjukon
február 28-tól kezdődően a VÍZMÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS menüpont
alatt és telefonon a 06/93/509-540es központi szám 1-es mellékén. A
vízmérőállás bejelentésére a leolvasás hónapjában nem lesz lehetőség.
Kérik, hogy a megjelölt időpontokban a fogyasztásmérő leolvasását végző munkatársaikkal működjenek együtt és részükre a vízmérőhöz
való hozzáférést biztosítsák.
Az e-számlával nem rendelkező
felhasználóknak javasolják, hogy
térjenek át az elektronikus számlázásra. Ezt a vízmű honlapján az
E-SZÁMLA BEJELENTÉS menüpontra
kattintva tehetik meg a fogyasztók.

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKOK
GYŰJTÉSE
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a veszélyhelyzetben elrendelt korlátozások
részbeni feloldása okán a zalamerenyei hulladékudvarba
újra be lehet szállítani az elektronikai hulladékokat és az autógumikat. 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 berendezéseket a zalamerenyei hulladékudvarban térítésmentesen kizárólag 2021. április
30-ig veszi át a Szolgáltató!
Felhívjuk figyelmüket, hogy
kizárólag ép, nem kifosztott
elektronikai hulladékot áll módukban átvenni!
A zalamerenyei hulladékudvar nyitva tartása: hétfő
és péntek: 08.30–16.30, kedd,
szerda, csütörtök: 11.00–
16.30. Kérjük a fentiek szíves
tudomásul vételét!
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