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Sziklára építkezett
ÁLLAMALAPÍTÓNKRA EMLÉKEZTEK
Állam- és egyházalapító királyunkra emlékezett ma városunk a Szent István téren. Az
egybegyűltek előtt Czimondor
Nándor, Zalakaros alpolgármestere mondott ünnepi beszédet.
– Szent Istvánban, államalapító királyunkban a magyar nemzet új életútját kijelölő alkotó
egyéniséget, minden idők legnagyobb magyarját tiszteljük. Ő
volt az a király és szent, aki egyház- és nemzetépítőként tudatosította a magyarokban és az akkori Európával, hogy adottságai,
teljesítménye és szellemi gazdagsága tekintetében a magyarok helye a legrangosabb nemzetek között van. Ez az elsőség
pedig nemcsak hitet jelent, hanem azt is, hogy a magyarságnak
küldetése, feladata, felelőssége
és jövője van – hangsúlyozta.
Mint mondta: első királyunk
államát nem homokra, hanem
sziklára építette, államalapításának fő gondolata az egyházi és az
állami szervezet egyszerre történő kialakítása volt. Az általa kialakított intézmények ma, ezer év
után is fennállnak és működnek.

– Nekünk, mai magyaroknak
az a feladatunk, hogy megőrizzük és gyarapítsuk az országot, a
magyarságot, Szent István király
példája nyomán. Ehhez – mint
már annyiszor a történelemben

– hitre, önbizalomra, összefogásra, erkölcsi fölemelkedésre van
szükség – mondta.
Augusztus 20. az új kenyér
ünnepe is, az idei évi búzából sütott kenyeret dr. Háda László plé-

bános áldotta meg. Az intézmények képviselői koszorúkat
helyeztek el Szent István és Gizella
szobor lábánál, a Dalárda-Vegyeskar dalokkal tisztelgett a jeles
ünnep előtt.
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Volán kontra önkormányzat
Tisztelt Zalakarosiak!
A Karosi Krónika korábbi számában már írtuk, hogy 2020.
augusztus 1-től a Volán buszmenetrendje több ponton megváltozott, mivel a 1183-as járatot
megszüntették, két helyen a
1182-es járattal helyettesítést
tettek be, illetve rácsatlakoztatnak a balatonszentgyörgyi MÁV
vasúti vonalra a Budapestre utazók számára.
A fenti, településünket hátrányosan érintő változtatások ellen tiltakoztunk az érintett szervezeteknél,
elsősorban
az
átszállások, illetve az ezek által
kialakult menetidő megnövekedése miatt.
Ugyancsak hátrányos és kedvezőtlen a Nagykanizsára induló legkésőbbi járat kiesése is, ez a Zalakaroson dolgozó nagykanizsai
munkavállalóknak okoz gondot.
Azt is jeleztük – ugyanis eddig
hozzájárulást fizettünk a Volánnak
–, hogy amennyiben nem változik
a jelenlegi helyzet, ezt megvonjuk.
Válaszként a következő információkat, indoklást kaptuk a változásokra:
„2020. augusztus 1-jétől az
1183 Budapest-Zalakaros-Nagykanizsa autóbuszvonal megszűnik,
ezzel egyidejűleg vasúti átszállási
kapcsolatot biztosító regionális

autóbusz-járatok közlekednek naponta öt alkalommal – kora reggeltől késő délutánig, a teljes
napszakot lefedve – Zalakaros–
Balatonszentgyörgy, vasútállomás
között. Balatonszentgyörgyön átszállás biztosított a Budapest és
Nagykanizsa között közlekedő
expressz vonatokhoz, mely vonatok a gyorsvonati kocsik mellett
InterCity kocsit továbbítanak, biz-

tosítva ezzel a minőségi távolsági
eljutást.
Az elmúlt években a Budapest
–Balatonszentgyörgy vonalszakasz túlnyomó részén infrastruktúra-fejlesztés valósult meg, a vonatok menetideje számottevően
csökkent, a vasúti közlekedés kiszámíthatóbbá vált, továbbá Balatonszentgyörgy állomásépülete is
felújításra került. Emellett, ugyan-

csak augusztus 1-jétől új, 1182 Budapest–Keszthely–Hévíz–Zalakaros–Nagykanizsa autóbuszvonal
létesül, melyen naponta irányonként két járat közlekedik majd 9
és 16 órai budapesti és nagykanizsai indulásokkal, közvetlen eljutási lehetőséget biztosítva Budapest és Zalakaros között.”
Novák Ferenc
polgármester

FIGYELEM! EBOLTÁS!

IDŐSEK NAPJA
Tisztelt Zalakarosi szépkorúak!
A 2020. októberére tervezett Idősek Napja rendezvényt az
idei évben a kialakult járványügyi helyzet miatt nem rendezzük
meg. Az Önök érdekében, nem kockáztathatjuk a zalakarosi polgárok egészségét, benne az idősebb korosztályt, akik a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak.
Településünk ez idáig sikeresen vizsgázott, nem volt koronavírusos fertőzött beteg.
A város vezetése fontosnak tartja, hogy a jelenlegi állapot
fent is maradjon, ehhez pedig az szükséges, hogy a beltéri rendezvényeket elhalasszuk a következő évre.
Bízzunk benne, hogy hamarosan visszaáll a normál élet, és köszönhetjük majd Önöket az Idősek Napja alkalmából.

Értesítjük
az eb tartókat, hogy
ZALAKAROS városban
2020. szeptember 19-én
(szombat) 10.00 órától
11.00 óráig kerül sor
az EBEK VESZETTSÉG
ELLENI OLTÁSÁRA.
Az oltás helye: TŰZOLTÓSÁG UDVARA Zalakaros Jegenye sor 8.
Díja – helyszínen: 5000 Ft/eb
Háznál történő oltás: 6000 Ft/eb
Kisállat Egészségügyi Könyv díja: 1500 Ft/db
Chippelés díja: 5500 Ft/eb
A háznál történő oltásra 2020. szeptember 20-án kerül sor,
az oltás igénybevételét legkésőbb 2020. szeptember 19-ig
szükséges jelezni Dr. Virág Zsolt (tel: 06/30-520-0467)
állatorvos felé.

Köszönöm megértésüket! Vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget kívánok!
Tisztelettel
Novák Ferenc
polgármester

KÉRJÜK, HOGY AZ EB OLTÁSI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!
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SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFÁRA
PÁLYÁZNAK
A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra az ötezer lélekszám alatti
önkormányzatok pályázhatnak az
idei évben is. Önkormányzatunk
esetében a maximálisan igényelhető mennyiség 186 m3. A képviselő-testület döntött arról, hogy a
maximálisan igényelhető mennyiségre pályázik az önkormányzat, a
támogatás igénybevételéhez szükséges saját forrást az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére
biztosította, vállalta továbbá a tűzifa szállításából eredő költségeket
is. A kötelezően biztosítandó önrészre, valamint a szállítási költségekre közel 1 millió forintot biztosít az önkormányzat a szociális
keret terhére. A pályázat pozitív
elbírálása után kell a testületnek
rendeletet alkotnia a jogosultság
feltételeiről. A pályázat eredményéről, illetve a tűzifa igénylésének
feltételeiről a lakosságot tájékoztatjuk.
BÉRBE ADTÁK
A PROBUS-TELKET
A képviselő-testület még a február 13-i ülésén döntött arról, hogy
pályázatot hirdet az úgynevezett
Probus telek 1000 négyzetméternyi
területének bérbeadására vidámpark üzemeltetésére. A veszélyhelyzetre tekintettel a pályázat elbírálásáról polgármesteri döntés
született, polgármesteri határozatban az eljárás nyertese Stumpf József egyéni vállalkozó lett. A bérleti szerződést a 2020. július 1. és
2020. augusztus 31. közötti időszakra aláírták, bruttó 450 000 Ft/
hónap bérleti díj ellenében. A vállalkozó kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz, melyben a bérleti szerződés 2020. szeptember 30.
napjáig történő hosszabbítását kérelmezte. A képviselő-testület a
kérelmet támogatta, így a bérleti
szerződést 2020. szeptember 30-ig
meghosszabbították
bruttó
450.000 Ft bérleti díj ellenében, így
a vidámparki szolgáltatás még
szeptember végéig elérhető a településen.
ÁTRAJZOLÓDNAK
A TURISZTIKAI SZEREPKÖRÖK
A települési fejlesztések, az intézményeknél történt személyi változások, a turisztikai piacon történő
eredményes
szereplés
szükségessé teszi a turisztikai, marketing, kulturális feladatok ellátásának felülvizsgálatát, újragondolá-

Ülésezett a testület
TŰZIFA, PROBUS-TELEK, TURISZTIKA
sát. Mindezek miatt Novák Ferenc
polgármester az érintett szervezetek vezetőivel konzultációkat folytatott. A beérkezett véleményeket
összegző javaslatsort a képviselő-testület megtárgyalta. Elfogadták a Zalakarosi Turisztikai Egyesület aktívabb szerepvállalására
irányuló felajánlását a település turizmusának szervezésében, továbbá elfogadták és támogatták, hogy
a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
felajánlása keretében a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület lássa el a város
komplex marketing tevékenységét
1+1 fővel (marketingigazgató, as�szisztens) az érvényben lévő üzleti
tervek keretén belül.
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke, valamint a Zalakarosi

Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője felkérést kapott, hogy a határozat szerint elfogadott szervezeti
struktúra (a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft-től a marketing tevékenységi kör átkerül a Zalakarosi
Turisztikai Egyesülethez, a Kft. feladata a látogatóközpont, valamint a
a Tourinform iroda üzemeltetése)
alapján, a döntési kompetenciák,
konkrét feladatok, munkaköri leírások és munkamegosztás kérdésében, különös tekintettel a költségvonzatokra 2020. október 1-jéig
készítsék el a döntési javaslatot a
képviselő-testület számára, mely
térjen ki arra, hogy a szervezeti
változást követően miként tervezik
a magánszállásadók segítését, érdekeik érvényesítését. A megválto-

zott szervezeti struktúra 2021. január
1-jén
lép
életbe.
A
képviselő-testület fontosnak tartja
és kéri az érintett szereplőktől a
Zalakarosi Fürdő Zrt. és Zalakaros
város önkormányzata települési PR
tevékenységének fokozottabb ös�szehangolását, kiegészítve azzal,
hogy a települési szintű hatékony
koordináció és településmarketing
az egyéb érintett szervezetek napi
szintű feladatellátásában követelmény – hívta fel a figyelmet a testület. A Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatója, valamint a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetője felkérést kapott a két
szervezet szoros együttműködésére a Látogatóközpont működésének vonatkozásában.

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSEK AZ INTÉZMÉNYEKNÉL
Előző lapunkban már beszámoltunk arról, hogy
a képviselő-testület július 2-i ülésén a koronavírus
járvány következtében a költségvetést ért hatások miatt, a költségvetési egyensúly biztosítása
érdekében több intézkedést is megfogalmazott.
Így a testület 129 millió forint zárolását rendelte el, valamint a hosszabb távra szóló működési
költségcsökkentés érdekében felkérte a polgármestert, hogy július 17-ig tegyen javaslatot a
képviselő-testület számára az önkormányzat és
intézményeinél, a Karos- Park Kft-nél, a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft-nél, valamint a Zalakarosi
Turisztikai Egyesületnél létszámcsökkentést is magában foglaló működési költségcsökkentésre.
A 129 millió forint zárolása a kiadáscsökkentési
intézkedések második fázisát jelentette. Első körben még a veszélyhelyzet alatt polgármesteri határozattal az önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági társaságai vezetőinek javaslata
alapján közel 194 millió forint kiadás csökkentési
döntések születtek. A képviselő-testület a július
2-i határozat alapján elkészült javaslatokat július
23-i és 28-i ülésén tárgyalta.
Az ezek alapján hozott döntése szerint a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézménynél a 2020.
július 1-i pedagógus béremelés összegébe beszámítódik a pedagógusok önkormányzati illetménykiegészítése, így a béremelés és a kiegészítés különbözete jelenik meg tényleges illetmény
növekedésként, ennek költségmegtakarítása az
idei évben 1 144 201 forint.
A Karos- Park Kft-nél a közszolgáltatási szerződés összegét 3.000.000 Ft+ áfa összeggel csökkentették az idei évre. A Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére 2020-ban nyújtott támogatási összeget
ugyancsak csökkentették, összesen 1 400 000 forinttal, az egyesület elnöke által benyújtott javaslat alapján. A Turisztikai Nonprofit Kft. részére
2020-ban nyújtott támogatási összeget 1 200 000

forinttal csökkentették, melyre javaslatot szintén
az ügyvezető nyújtott be a testület felé.
A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár dolgozói esetében törvényi változás miatt jogviszony
váltás következik be 2020. november 1-jétől, a
közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakul; e változásokra tekintettel a képviselő-testület
úgy döntött, jelenleg nem csökkenti az intézmény
költségvetési keretét. A további intézkedések része, hogy az önkormányzatnál a táppénzen lévő 4
órában foglalkoztatott kolléga állása nem tölthető
be a táppénzes időszak idejére, illetve a polgármesteri referens munkaidejét napi 6 órára csökkentik, ez az önkormányzatnál 461 000 forint
költségmegtakarítást jelent idén.
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét 2020. október 1-jétől
16,5 főben állapította meg a képviselő-testület,
azzal, hogy az üres álláshelyek semmilyen jogviszonyban nem tölthetők be. A közös hivatalnál
egy nyugdíjba vonuló kolléga álláshelye került
megszüntetésre, illetve két kollégának munkakör
összevonás miatt szűnt meg az álláshelye. A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az egyik
érintett kollégát változatlan illetménnyel tovább
foglalkoztassák a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft-nél, az épülő rendezvényház és rendezvénytér
üzemeltetéséből adódó feladatok ellátására, ehhez a képviselő-testület a Kft. részére forrást biztosított. Az érintett kolléga nem kívánt élni a tovább
foglalkoztatás
lehetőségével,
így
felmentéssel megszűnt a jogviszonya. A szükséges munkáltatói intézkedéseket a közös hivatal
vezetője megtette. Ez összességében 3 803 530
forint költségmegtakarítást jelent a tárgyévben.
A döntések hatására a korábban hozott döntéseken túl a 2020. évi költségvetésben közel 12
millió forint megtakarítás érhető el – hangzott el
az ülésen.
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Zalakaros tizedik a rangsorban
UTALJÁK A MAGÁNSZÁLLÁSADÓK SZÁMÁRA A NYERTES PÁLYÁZATOK ÖSSZEGÉT
Augusztus 31-ig minden nyertes pályázó megkapja a Kisfaludy
Program keretében elnyert szobánkénti 1 millió forintos támogatást, amelyet magán- és egyéb
szálláshelyek felújítására és fejlesztésére lehet fordítani.

tési Konstrukció részeként jelent
meg, amely egyszerűsített eljárás
keretében biztosít pályázati forrást
minden, az NTAK-ban regisztrált
magán és egyéb szálláshelyüzemeltetőnek. A pályázatot 2020. június
4. és 2020. július 15. között nyújthatták be a vidéki Magyarország
Városunk a hazai pályázó tele- összes, legfeljebb 8 szobás szálláspülések között jól zárt, hiszen a helyének tulajdonosai.
települési rangsorban a tizedik heMagyarország Kormánya 2017lyen végzett. Zalakaros magánszál- ben indította el minden idők leglásadói között összesen 447 100 nagyobb turisztikai fejlesztési prog000 forint támogatást osztottak ramját azzal a céllal, hogy a hazai
szét, 170 nyertes szállásadó került szálláshelyek megújuljanak és új
ki városunkból, mely az összes szál- szálláskapacitások jöjjenek létre,
lásadók 39 százaléka, az átlagos elérve azt, hogy minőségi kínálat
támogatás 2 630 ezer forint.
várja mind a belföldi, mind a nemA Magyar Turisztikai Ügynökség zetközi utazókat. A konstrukció
(MTÜ) közleménye szerint a felhí- keretében olyan szálláshelyek jutvásra több mint 16 ezer pályázat hatnak soha nem látott mértékű
érkezett, amelyből csaknem 14 fejlesztési forráshoz, amelyeknek
korábban
erre
nem volt lehetőségük.
A pályázathoz
hasonlóan az elszámolás is egyszerűsített lesz. A
magán- és egyéb
szálláshelyeket követően újabb mérföldkőhöz érkezett a Kisfaludy
A szezonban jól teljesített a zalakarosi strandfürdő is. Program: a követ-

ezer kérelem támogatásban részesült, közel 45 milliárd forint összértékben. A pályázatban vállalt fejlesztéseket év végéig szükséges
megvalósítani. A top 3 küldő megye Somogy (22%), Veszprém
(11,9%) és Zala (9%) voltak - írja az
MTÜ.
A május 25-én meghirdetett pályázat a Kisfaludy Szálláshelyfejlesz-

kező, egyben utolsó szakasza még
idén meghirdetésre kerül 5 milliárd
forintos keretösszeggel. Ennek keretében a kempingek és üdülőházak kapnak majd támogatást.
Az MTÜ az idei szezont is értékelte a július végi adatok alapján a
közelmúltban.
– A nyár eddigi tapasztalatai
kedvezőek, a Balaton és térsége

körüli szálláshelyek és szolgáltatók kifejezetten erős forgalomról
számolnak be. – Könnyid László, a
Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott, a belföldi turizmus szép
eredményeket ért el júliusban. Országosan, a külföldi vendégekkel
együtt, 3,8 millió vendégéjszakát
regisztráltak, ami a márciusi teljes
összeomláshoz, az ágazat padlóra
kerüléséhez viszonyítva kiemelkedő teljesítmény. Ezt az adatot
ugyanis a nulláról startolva érte el
Magyarország.
– Köszönet illeti a két kulcsszereplőt – hangsúlyozta Könnyid
László. – Egyrészt a belföldi vendégeket, hogy megfogadták a tanácsot és itthon töltik a szabadságukat, másfelől a szolgáltatókat,
akik felkészültek a pihenni vágyók fogadására. Mindkét fél támogatására a magyar kormány
sok eszközt mozgósított, például
a SZÉP-kártyán csökkentette a já-

rulékokat és duplájára növelte a
feltölthető összeget, ami júniusban az elmúlt évihez képest nagyarányú emelkedést eredményezett.
A balatoni régió – benne a zalai
partszakasszal, illetve Hévízzel, Zalakarossal és Kehidakustánnyal –
kiválóan teljesített júliusban. A megyei fürdőhelyeken szinte telt
házzal üzemeltek a szálláshelyek: a
tó körül 1,5 vendégéjszakát hozott
a főszezon első hónapja, ami 500
ezer látogatónak köszönhető, s
több mint 80 százalékuk magyar
turista volt. Összességében – elemezte a számokat Könnyid László
– idén júliusban többen pihentek
belföldön, mint tavaly ilyenkor. Ez
különösen úgy értékes, hogy 2019
a „rekordévek rekordéve volt”, tette hozzá a szakember.
Augusztusra már most több
mint 2,2 millió vendégéjszakát foglaltak országosan, a Balaton pedig
ezek 40 százalékát adja.

DÍJMENTES TÁBOR GYERMEKEKNEK
Harmadik alkalommal rendezték meg a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság (Nyuduvizig), a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
(BFNP) és a Szabadics a Gyermekekért Alapítvány együttműködésében a Holnapocska Kis-Balaton építőtábort.
A tábor központja ezúttal is Zalaszabar volt, ám a táborozó fiatalok a tíz nap során több helyszínen is dolgoztak a térségben. Többek
között a Kányavári-szigeten, illetve a kápolnapusztai bivalyrezervátumban szorgoskodtak: kertészkedtek, kerítéseket, kapukat csiszoltak
és festettek, de bőven jutott idő játékra is, hiszen a szervezők rengeteg programmal várták őket.
A tábor megnyitóján dr. Rácz András környezet¬ügyért felelős államtitkár arról beszélt, hogy ma Magyarországon 700 ökoturisztikai
létesítmény van, felük a nemzeti parkok kezelésében. Ezekbe 1,6 millióan látogatnak el évente, ami bizonyítja, hogy igény van az aktív,
élménydús kikapcsolódásra. A környezeti nevelési programokhoz pedig, mint az építőtábor is bizonyítja, szükség van a térségben élőkre,
a helyi vállalkozásokra és civil szervezetekre.
Manninger Jenő orszá¬g¬gyűlési képviselő kiemelte, a fiatalok
közösségi élményhez jutnak a tíz nap során, ráadásul megtapasztalják
az értékteremtő munka örömét, s mivel a tábor díjmentes, a rászoruló gyerekek nyaraltatásában is segítséget jelent.
Petróczi Imre, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóhelyettese
úgy fogalmazott, „közösség épül, amely építő közösségbe szerveződik” a másfél hét során. Busa Tamás, a Nyuduvizig műszaki igazgatóhelyettese pedig hozzátette, folyamatosan nő a Kányavári-sziget látogatottsága, s az esztétikus környezet kialakításához a három év során
az építőtábor is hozzájárult.
László Zoltán, a Szabadics a Gyermekekért Alapítvány képviseletében elmondta, szervezetük alapgondolata a társadalmi felelősségvállalás és a fiatalok támogatása, s ezt a tábort is ezen értékek mentén
álmodták meg.
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A Termál út melletti „gát”.

Szánkópálya alatti vízelvezető ároknál kimosódás.

Villámárvíz, özönvíz
KOMOLY KÁROKAT OKOZOTT A JÚLIUSI ESŐZÉS
A 2020-as év sok különleges eseményt
nyújtott már eddig is, a koronavírus járvány
mellé megyénk júliusban rengeteg esőt is
„kapott”, mely számos település életét nehezítette meg pillanatok alatt, és okozott
súlyos károkat.
A július végi özönvízszerű esőzés, a néhány
óra alatt leesett kb. 170 mm csapadék a vízelvezető rendszert, a záportározókat, a nyílt és
zárt árkokat tette próbára. Városunk szerencsésebben vészelte át ezt a helyzetet, ez derült
ki a KAROS-PARK Kft. ügyvezetőjével, Biczó
Tamás folytatott beszélgetésünkből.
– A folyamatos karbantartás eredményeképp nem okozott hatalmas károkat a lezúduló nagy mennyiségű csapadék Zalakaroson. Éppen egy héttel korábban végzett a
KAROS-PARK Kft. a rácsos összefolyók, nyílt
vízelvezető árkok tisztításával, illetve ellenőrzésével. Az esőzés után azonnal elkezdtük helyreállítani a kimosódásokat, az útfelületekre felhordott mészkő letakarítását
– mondta el Biczó Tamás.
A víz erejét jelzi például az, hogy a Torrens-árok betonlapos burkolatát is megbontotta a hömpölygő víz, mely helyenként méterekkel elszállította a betonlapokat is.
A szállodasorral szemben a régi almás terü-

letéről a korábbi években rendszeresen lemosódott a talaj és zúdul a sáros víz a kerékpárútra és az úttestre. A hiányzó rézsű szakaszt
három évvel ezelőtt építette meg a Kft.
– Ez, mint egy gát, megakadályozta most
is, hogy több mint 1000 m3 sáros víz zúduljon a kerékpárútra, valamint a Termál útra. A
megépített töltésnek igazi főpróbája volt
most, ahol a felhőszakadás utáni napokban
szép lassan a talajba szívódott a nagy men�nyiségű iszapos víz.
A hatalmas esőzések következtében a garabonci patak vize is oly mértékben felduzzadt, hogy kilépett a medréből. A víz mennyisége és a magával hozott hordalék, uszadék
tette indokolttá azt, hogy a patakon átvezető
kerékpárhíd korlát elemeit el kellett távolítani
a Katasztrófavédelem segítségével, így a híd
szerkezete nem sérült és a faágak és egyéb
hordalék nem tudott akadályt képezni a víznek. A KAROS-PARK Kft. a napokban hegeszti vissza a levágott elemeket.
– Mindannyiunk érdeke és feladata az
árkok tisztán tartása, hiszen a fentiekhez
hasonló esetben tapasztaljuk, hogy mekkora
jelentősége van az ingatlanjaink és környezetünk rendben tartásának és így elkerülhetők a veszélyek és kellemetlenségek – hívta
fel a figyelmet az ügyvezető.

A garabonci patak is kilépett a medréből.

Torrens árok egy szakasza.
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Tanévkezdés a Móra-iskolában
FŐ A BIZTONSÁG! – ÚJ TANTÁRGYAK, ÚJ HÁZIREND, SAJÁTOS TANÉVNYITÓ
Bár még augusztust írunk, az iskolában már a következő tanév
előkészítése zajlik. Nem vitás, a mostani tanév, bár hagyományosnak
nevezzük, mégsem a szokott rend szerint kezdődik és nem is számíthatunk arra, hogy minden a „régiben” történik az év folyamán. Az
intézmények mégis igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a lehetőségekhez képest a megszokott kerékvágásban haladjon az élet, a
gyerekek pedig talán még soha nem várták ennyire az „új évet”, hiszen sokan vannak, akik március közepe óta nem, vagy alig-alig látták társaikat, tanáraikat.

gyakori, alapos kézmosást, a távolságtartást, a zsebkendő megfelelő használatát. Már mindenki
számára természetes, hogy a bejáratnál kézfertőtlenítő várja az
érkezőket. Nyáron többször is
átfogó, fertőtlenítő nagytakarítás zajlott az épület szinte minden szegletében a lámpatestektől
a kárpitokon át a taneszközökig.
Grófné Csatos Andreával, a Mó- szerzett saját tapasztalatainkat is A fenntartó biztosította, hogy az
ra-iskola vezetőjével beszélgettünk figyelembe kell vennünk a terve- osztálytermeket ajtó magasságig
a 2020/2021-es iskolai év indításá- zés során – így az igazgatónő.
és a mosdókat, öltözőket kifestetról.
– Ami az egészségügyi, bizton- hessük. A Zalakarosi Iskoláért Ala– Kollégáimmal kíváncsian vár- sági szabályokat illeti, volt lehető- pítvány a már megkopott, elhasztuk, várjuk az oktatásirányítástól, ség arra, hogy év végén a gyer- nálódott
pihenő
bútorokat
fenntartótól az információkat a mekfelügyeletre, felzárkóztatásra áthúzatta és az alsós termekbe
tanév lebonyolításával kapcsola- érkező tanulókkal, nyáron a tábo- szeptember végére megérkeznek
tos ügyekben. Ugyanakkor az el- rozó gyerekekkel kipróbáljuk a az új táblák is. Köszönet érte.
múlt tanév utolsó időszakában biztonsági szabályokat, mint a
– Nemrégiben megjelent az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által
megfogalmazott
ajánlásrend az iskolák biztonságossá tétele tárgyában. Sokan
vitatják az ajánlások betarthatóságát, az iskolák
a tankerületekkel
is egyeztetnek
az intézmények
rendjéről.
Tudunk bővebbet
arról, hogy a Móra-iskolában mi
vár a tanulókra,
pedagógusokra,
szülőkre e téren?
– A minisztériA KRÉTA-rendszerre továbbra is komolyan támaszkodnak tanárok, szülők, diákok (illusztráció). um által az iskolákba eljuttatott
intézkedési terv
alapján a házirend módosításával új, kiegészítő
szabályokat hoztunk, melyeket
azonban majd a
tanévkezdéskor
ismertetünk meg
a tanulókkal és
szülőkkel. A Zalakarosi Óvoda és
Bölcsőde vezetőjével egyeztettünk az étkezésre
vonatkozó szabályokról. Odafigyeléssel
és
együttműködésA kézfertőtlenítés továbbra is megelőzi az iskolába történő belépést (illusztráció).
sel biztonságos

környezetet tudunk teremteni az
iskolában.
– Megnőtt a szerepe a KRÉTA-rendszernek az utóbbi időben. Az intézmény és a szülők,
diákok között továbbra is ezen a
felületen tájékoztatnak?
– Igen. Az elmúlt időszakban
megnőtt a jelentősége annak,
hogy a szülők hiteles forrásból,
gyorsan jussanak információhoz.
Továbbra is a KRÉTA-rendszer
üzenőfelületét szeretnénk tehát
erre a célra használni, valamint
iskolánk honlapjának is komoly
szerep jut. A tanulók ebben az
évben már nem kapnak tájékoztató füzetet, számukra is elektronikus ellenőrző lesz szintén a KRÉTA rendszerben. A zeneiskolások
továbbra is hagyományos tájékoztatót kapnak. Továbbra is segítünk, ha bármilyen probléma adódik
a
KRÉTA-rendszer
használatával.
– A következő tanév újdonsága még a Nemzeti Alaptanterv
2020 bevezetése. Milyen feladatokat rótt ez az iskolára?
– A tantervre épülő kerettanterv alapján kidolgoztuk a helyi
tantervünket és első és ötödik
osztályban felmenő rendszerben
vezetjük be szeptembertől. Több
tantárgy nevében is megújul, változik a tananyag mennyisége és
az elsajátítás módszerei is megújulnak. Új tantárgyként alsó tagozaton a „családi életre nevelés”,
felső tagozaton a „tanulásmódszertan” jelenik meg. Az informatika tantárgy átalakul és digitális
kultúra néven kerül az órarendbe,
míg az életvitel tantárgy új elnevezése technika és tervezés lesz.
– Mikor juthatnak hozzá a
gyerekek a tankönyvekhez, és
tudunk-e már bővebbet a tanévnyitóról?
– A tankönyveket a tanulók az
első tanítási napon, szeptember
elsején kapják meg. A tanítás továbbra is 8.10-kor kezdődik. A sajátos helyzetből adódóan rendhagyó módon tartjuk a tanévnyitó
ünnepélyt augusztus 31-én, hétfőn 17 órakor az iskola aulájában,
melyre most csak az első osztályos és újonnan beiratkozott tanulók szüleit várjuk. Ezúton is kérem
a szülőket, hogy csak egészséges
gyermeket engedjenek iskolába
és figyeljék honlapunkat és a KRÉTA-rendszer üzeneteit!
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Nyári táborok
az iskolában
SPORT, ZENE, KÖNYVEK
Július közepétől három héten
át napközis táborok zajlottak a
Móra-iskolában.
Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány támogatásának és a Nagykanizsai
Tankerületi Központnak mint az
iskola fenntartójának köszönhetően ingyenes volt a jelentkező
gyermekek számára a táborokon
való részvétel.
– Változatos programokat
szerveztek kollégáim, hogy azok a
táborozók is jól érezzék magukat,
akik mindhárom
hetet itt töltötték. A „Sport és
egészség”, az „Olvasótábor” és a
„Zene-bona” tábor tevékenységei
között sok játékkal ismerkedtek
meg a gyerekek,
akik még virológiai edukációs foglalkozáson is részt
vettek – összegzett a tábori életről Grófné Csatos
Andrea, a Móra-iskola igazgatója.
– A környezettudatosság jegyében újrahasznosított anyagokból készítettek hangszereket, bá-

bokat, perselyt, könyvborítót,
dísztárgyakat a gyerekek. Kirándulásokon ismerkedtek meg tágabb és szűkebb környezetük természeti, kulináris és épített
értékeivel, jártak a Pálos malomban, a Kis-Balaton Múzeumban, a
Bivalyrezervátumban, Keszthelyen, ismerkedtek zalai ételekkel,
bebarangolták városunkat és a
környékbeli erdőket, tanösvényeket. A tábor végén kitöltött kérdőívek alapján a gyerekek többsége jövőre is szívesen részt venne

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2011.
(VI.10.) önkormányzati rendeletével a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok támogatására tanulmányi ösztöndíjat alapított.
A rendelet hatálya középfokú közoktatási intézményekben- gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola – (továbbiakban középiskola) tanulmányaikat nappali tagozaton folytató, zalakarosi lakóhellyel
rendelkező, életvitelszerűen a lakóhelyen tartózkodó, kiemelkedő
tanulmányi eredményt elért tanulókra terjed ki.
Az ösztöndíj támogatásban részesülhet
a.) a gimnáziumban tanulmányokat folytató tanuló
b.) szakgimnáziumban tanulmányokat folytató tanuló
c.) szakközépiskolában tanulmányokat folytató tanuló,
d.) az az érettségizett tanuló, aki tanulmányait az érettségit követő
szakképzési évfolyamon szakgimnáziumban folytatja tovább,
és aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el.
Középiskolai tanulók esetében a 9. osztály első félévében az általános iskola 7-8. évfolyamain kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni.
Az átlagba minden beírt tantárgy eredménye beleszámít, beleértve ebbe a magatartás és szorgalom osztályzatokat is.
Azon tanulók esetében, akik a 9. osztály első félévére nem közvetlenül az általános iskolai tanulmányok befejezését követően iratkoznak be, vagy középfokú oktatási intézményben folyamatban lévő
tanulmányaikhoz kérik a támogatást a megelőző tanévben, a középfokú oktatási intézményben kapott bizonyítvány félévi és tanév végi
tanulmányi átlagait kell figyelembe venni.
Minden további félévben az előző félév tanulmányi átlagát kell
figyelembe venni, beleértve ebbe a magatartás és szorgalom osztályzatokat is.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete – a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság javaslatát figyelembe véve - Középiskolai
tanulmányi ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről a benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülésen, legkésőbb
azonban két hónapon belül dönt.
Középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatás havi alapösszege, a
tanulmányi eredmény alapján százalékos mértékben megállapított,
alapösszeghez viszonyított mértéke és összege:

hasonló táborban. Köszönjük az
Alapítvány támogatását és a fentartónak a lehetőséget.

Havi alapösszeg: 10.000 Ft. Az ösztöndíj mértéke és összege a
tanulmányi eredmények szerint:
tanulmányi eredmény

ÚSZÓTÁBOR AUGUSZTUSBAN IS

ösztöndíj
alapösszeg %-ában

ösztöndíj
Ft-ban

100 %
75 %

10.000 Ft
7.500 Ft

100 %
75 %

10.000 Ft
7.500 Ft

100 %

10.000 Ft

SZAKKÖZÉPISKOLA
4,71–5,00
4,50–4,70
SZAKGIMNÁZIUM
4,71–5,00
4,50–4,70
GIMNÁZIUM
4,70–5,00

Augusztusban is szervezett úszótábort a Karos Sprint Úszóklub gyerekek számára. A tábort most elsősorban alsó tagozatos gyermekek látogatták, akik Stégli János edző irányításával úszás edzéseken vettek részt,
de ezúttal is jutott idő sok-sok játékra is. A táborozók a gyermekvilág és
a strandi rész úszómedencéjét egyaránt használták az edzések során.

A kérelem beadási határideje: 2020. szeptember 15.
A szükséges űrlap Zalakaros város honlapjának önkormányzat
oldalánál, a „lakossági tájékoztatók, hirdetmények” címszó alatt
tölthetők le, vagy kérhetők személyesen az önkormányzatnál.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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– A szóda már a civilizáció, az
igaz, de nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a
magyar megtanulta és feltalálta
a fröccsöt, ami a hosszú élet titka – írja és vallja Márai Sándor, és
minden bizonnyal azok is, akik a
nyár folyamán részt vettek valamilyen módon a Koccintás programsorozatban.
Ehhez a programhoz kapcsolódott városunk is, s a Koccintás során több borozót, pincét bevonva,
a város különböző pontjain nyílt
lehetőség közös, jó hangulatú koccintásra, borozásra, fröccsözésre.
A KOCCINTAS.HU 2011 óta
szervezi minden évben a magyar
borvidéki települések közös országos bemutatkozását, a Magyar
Bor Napját és a Koccintás versenyt.
– 10. jubileumi eseményünk
megszervezését a járványügyi
helyzet jelentősen átírta. Ezért
indítottuk útjára az egyre népszerűbbé váló „Nézz be a borászhoz!” elnevezésű blogunkat (https://borert.blog.hu), melynek a
célja, hogy a borkedvelők számára online módon, de mégis személyes kapcsolatot teremtsünk a
borászokkal.
Az elmúlt hónapokban több
új, előremutató kezdeményezés
is indult egymás segítése érdekében. Mindegyik lényege az volt,
hogy a nehézségeket küzdjük le
együtt, közösen! Ez megfelel
alapvető filozófiánknak, melyet
a kezdetektől hirdetünk.
Miről szól a Magyar Bor Napja
és a KOCCINTÁS? A közös cselekvésről és a közösség építéséről!
Ezt kell folytatnunk, úgy hogy ne
változtassunk a lényegen, de adjunk több időt a magyar borért
koccintóinknak. Az egyik település vezetője fogalmazta meg egy
díjátadónkon: „Közösen tenni,
közös élményt adni az embereknek, ez a jó ebben!” – fogalmaznak honlapjukon az esemény
szervezői.
– Koccintsunk közösen! Ezzel
a szlogennel indítjuk útjára idén
ismét a Magyar Bor Napját. Célunk változatlan: segíteni a borturizmus fejlődését, borvidéki
településeink megismertetését, a
mindig izgalmakat rejtő pincék
felfedezését.
Alkalmazkodva a körülményekhez, az előírásokhoz, ezúttal
nem egy nagy esemény szervezése volt a cél, hanem a számos kisebb létszámú koccintás, s ezt
használta ki a Tourinform-iroda is,
hogy a borosgazdákkal együttműködve invitálják a vendégeket.
Az idei évben először, ugyancsak a rendezvény szellemiségéhez csatlakozva, rendezte meg az
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Koccintás 2020
BOROZÁS, FRÖCCSÖZÉS, FUTÁS, KONCERT FÉRT A PROGRAMBA

Koccintás a Gyógyfürdő téren.

Színpadon a Karos Fúvósegyüttes.
iroda a Zalakarosi Futrinkák közreműködésével a Fröccs-futást is,
melynek során, közel tíz kilométe-

Kuruk Hill pince belső tere a házigazdával.

res távot futva vagy bringán megtéve, a Kuruk Hill pincét útba ejtve
teljesítették az erősen terepes

A Fröccs futás résztvevői a Kuruk Hill pincénél a vendéglátókkal.

távot a regisztrálók. A nagy melegben jól eseett a pince tulajdonosai, Ruzsa Gabriella és Borsos
Zsolt által kínált laza fröccs, ropogtatni való, sőt a futás végén a
Gyógyfürdő téri borozgatás is,
mely méltó lezárása volt a futás
programnak.
A Koccintás részeként a téren
műsorral is szórakoztatta a közönséget a Karos Fúvósegyüttes. Vezetőjük, Tatár Csaba elmondta:
hatalmas lelkesedéssel és izgalommal készültek a fellépésre, hiszen
az utóbbi időben kevés lehetőség
adódott erre. Új dalokkal bővítették időközben repertorájukat,
melyeket a közönség lelkesen fogadott, és egyértelmű volt az is,
hogy a fúvósok és általában a
fellépők nagyon hiányoztak és hiányoznak a látogatóknak.
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1965. szeptember 5-én nyitott
a zalakarosi fürdő mint termálstrand. A nyitás évében már
kilencezer vendéget fogadtak, és
a korabeli fotókat elnézve akaratlanul is az jut az ember eszébe, hogy szerencsére akkoriban
koronavírusról még nem is hallottak az emberek.
A nyitás óta éppen 55 év telt el,
ami egy ember életében talán
még nem is nevezhető sok időnek,
településünk életében azonban
feltétlenül annak mondható. Egy
kis, jelentéktelen mezőgazdasági
faluból ennyi idő alatt ugyanis az
ország egyik legismertebb települése lett, rengeteg fejlődésen ment
keresztül Zalakaros, és maga a
fürdő is.
A város és a fürdő vezetése
készül az évforduló méltó ünnep-

Szülinap a fürdőn
MINDEN KAROSI 55 FORINTÉRT MEHET BE SZEPTEMBER 5-6-ÁN
lésére, így előzetesen most csak
ezzel a pár archív fotóval emlékezünk, és azt a jó hírt osztjuk meg
minden zalakarosi lakossal, hogy
az évforduló alkalmából a zalakarosi állandó lakcímmel rendelkezők 55 Ft-ért látogathatják meg a
Zalakarosi Fürdőt szeptember 5-én
és 6-án is! Használják ki a lehetőséget, főleg azok, akik talán már
évek óta nem is jártak a fürdőben
(mert szép számmal akadnak ilyenek is…), higgyék el, ámulni fognak!

SÁRKÁNYHAJÓK
KÜZDÖTTEK
Az előző évek hagyományait
folytatva idén is megrendezte a
Zalakarosi Fürdő és a Kanizsai
Sárkányhajó Egyesület a sárkányhajó bajnokságot a fürdőn.
A hajók és az evezők a
strand úszómedencéjében feszültek egymásnak, sok lelkes
és bevállalós vendég nevezett
be a bajnokságba, a jó hangulat, az izgalom mindvégig jellemzője volt a rendevénynek.
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Nem kell fizetni, DE...
A 140/2020. (IV. 21.) Kormány
rendelet 5.§-a értelmében
2020. ÁPRILIS 26-I NAPTÓL –
2020. DECEMBER 31-IG
terjedő időszakban eltöltött
vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának
nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell
beszednie és befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.
FONTOS azonban, hogy az
adót ezen időszakban is meg kell
állapítani és továbbra havonta
be kell vallani (elektronikusan
vagy papír alapon) az önkormányzati adóhatóság felé.
Csak abban az esetben nem kell
bevallást benyújtani, ha a „megállapított” idegenforgalmi adó összege nulla Ft(azaz 0 Ft). Akkor tekinthető
a
megállapított
idegenforgalmi adó összege nulla
Ft-nak, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt egyetlen vendég
sem illetve akkor is, ha volt ugyan
volt vendég a szálláshelyen ám ők
valamennyien adómentes jogcímen tartózkodtak a szálláshelyen.
Amennyiben adókötelesnek minősülő vendég is eltöltött minimum
egy vendégéjszakát az adott hónapban a szálláshelyen, úgy az idegenforgalmi adóbevallást teljes
egészében el kell készíteni (adóköteles és adómentes bontásban) és
be kell nyújtani az előírt határidőig.
Az adó tehát bevallásra kerül, de az
adófizetési kötelezettség nem kerül előírásra.
Kérjük, hogy valamennyien tegyenek eleget e kötelezettségüknek, hiszen az önkormányzatok a
bevallásokban szereplő megállapított, de be nem szedett adó összegét igényelhetik meg állami támogatásként. Zalakaros esetében az
érintett időszakra eső elmaradó IFA
összege közel 200 millió Ft, mely
jelentős hiányt okoz a város költségvetésében.
Zalakaroson a papír alapú vendégkönyv vezetése az idei évtől
nem kötelező.
– Az NTAK rendszerébe napi
szinten – a vendég érkezésekor kell a szállásadóknak a vendégforgalmi adatokat rögzíteni és zárni.
Az NTAK az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését folyamatosan
figyelemmel kiséri, annak elmaradása esetén a helyi adóhatóságot ellenőrzés lefolytatására hívja fel. Az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása pénzbírsággal sújtható!
– Az idegenforgalmi adó bevallásokat – ahogy fentebb említettem – továbbra is tárgyhót követő

hó 15. napig kell benyújtani az
adóhatóságnak. A szálláshelykezelő
szoftver által előállítható az idegenforgalmi adóbevallás alapjául
szolgáló kimutatás, mely segítségével az idegenforgalmi adó bevallás
nyomtatvány kitölthető. A bevallások benyújthatóak az önkormányzati hivatali portálon keresztül
elektronikusan vagy papír alapon a
honlapunkról letölthető nyomtatványon.
A fentiekben leírtak alapján kérjük tehát, hogy az adóbevallási kötelezettségüknek,- ami nem jár
adófizetési kötelezettséggel - tegyenek eleget. Ez mindannyiunk
közös érdek, hiszen a bevallás eredményeként önkormányzatunknak
olyan pénzeszközök felhasználására lesz lehetősége, amelyből városunkat szebbé, élhetőbbé tudjuk
tenni és biztosítani tudjuk intézményeink (óvoda, bölcsőde, háziorvos,
ügyelet stb) zavartalan működését
még ezekben a nehéz időkben is.
Segítő együttműködésüket köszönjük bízva abban, hogy minél
előbb elindulhat a turizmus városunkban!
Jó egészséget és biztonságos
vendégfogadást kívánunk!

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
A nyári időszak beköszöntével 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 igénybevenni, 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
hulladékot (papír, műanyag/fém) az év hátralévő részében az a táblázatban szereplő napokon szállítja el.

Együttműködésüket a településünk tisztasága, rendezettsége érdekében köszönjük!
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

TISZTELT ADÓZÓK! Az esedékes helyi adó összegét 2020-tól már bankkártyával is kifizethetik az önkormányzati portálon keresztül. Az alábbi útmutatóban lépésről-lépésre mutatjuk a befizetés folyamatát.
h t t p: / /o n ko rm a n yz a t . z a l a k a ro s. h u /dl /p ro c? f = 4 8 26 4 f 5 b 1 8 8 f 23 f 9 4 dd4 7 8 5 5 b 0 c a 0 1 6 8 2 7 4 e6d1688459d695913505f3faa0779
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RAJT
SZEPTEMBERBEN
Zalakaros immáron 12 éve ad
otthont a térség legnagyobb sportrendezvényének, a MAPEI TOUR
DE ZALAKAROS amatőr országúti
kerékpárversenynek.

MAPEI Tour de
Zalakaros

A KERÉKPÁROZÁS SZERETETE
A rendezvény célja a kerékpározás népszerűsítése, az egészséges
életmódra nevelés, s az, hogy a
szervezők a környezettudatos életmód eszméi mentén minél nagyobb körben ismertessék meg a
kerékpározás szeretetét.
A rendezvény a gyermekektől
az abszolút kezdő bringásokon át a
sportos kerékpárosokig minden
célcsoportnak minőségi szabadidős
programokat nyújt. Idén is egyedülálló kezdeményezése a programnak a céges csapatverseny, mely
országos szinten a legkülönbözőbb
vállalkozásoknak jelent egyedülálló
csapatépítő időtöltést.
A számok nagyon beszédesen
mutatják, hogy a rendezvényt milyen érdeklődés övezi. Közel 2.500
induló jellemzi általában a versenyhétvégét, és mintegy 10.000 látogató jut el Zalakarosra ebben az időben. Idén szeptemberben a 3 napos
MAPEI során 6 program közül választhatnak a versenyhétvége résztvevői, emellett közel 20 kiállító várja
az érdeklődőket a rendezvényterületen. A rendezvényről bővebb infó:
http://tourdezalakaros.hu/
PROGRAMTERVEZET
2020. szeptember 26. 10 órától Szabadics Ride – Company Challenge céges hobbi időfutamverseny
Bővebb információ: http://tourdezalakaros.hu/szabadics-ride-company-challenge-2020-reszletes-informaciok/
2020. szeptember 26. 15 órától
– Zobori Kid’s Ride by KROSS
Gyerekverseny

A GYEREKVERSENYEN A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Bővebb információ: http://tourdezalakaros.hu/zobori-kids-ride-by-kross-gyerekverseny/
2020. szeptember 27. 10 órától – VILLTEK Teljesítménytúra
Bővebb információ: http://tourdezalakaros.hu/villtek-teljesitmenytura-2020-reszletei/
2020. szeptember 27. 10.30 órától – Karos Spa Kis-Balaton Családi Bringatúra
Bővebb információ: http://tourdezalakaros.hu/karos-spa-kis-balaton-csaladi-bringatura-2020-reszletei/
2020. szeptember 27. 11 órától – Spirit Auto – ŠKODA Országúti Maraton
Bővebb információ: http://tourdezalakaros.hu/spirit-auto-skoda-orszaguti-maraton-2020-reszletei/

Idén is átúszták
Idén is akadtak a Balaton átúszás távjának teljesítésére vállalkozó zalakarosi úszók.
A Karos Sprint Úszóklub tagjai közül többen neveztek be a versenybe, a legidősebb résztvevő Káldi Zsigmond volt, aki évek óta
rendszeresen teljesíti az 5,2 kilométeres távot, nagyon szép időeredménnyel.
A legifjabb résztvevője a versenynek a 13 éves Strobl Anna és
Horváth Sára voltak, akik nagyon jól vették az akadályokat, és remek időt teljesítve értek célba.
Az úszókat Stégli János edző készítette fel, a nyár folyamán is
szorgalmas edzésmunka meghozta a várt eredményeket.
Szeretettel gratulálunk minden úszónak!
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A csatorna nem szemetes!
Tudta, hogy amit apróságnak gondolunk, az nagy bajt is okozhat? Ilyen például a WC-be dobott vattapamacs, vagy a lefolyóba
öntött sütőolaj. Ezek nem tűnnek el nyom nélkül, és komoly problémát okoznak a csatornahálózatban. Minden háztartási hulladéknak megvan a maga helye. Többek között erre hívja fel a figyelmet
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. csatornaillemtan-kampányával,
amelybe szeretné felhasználóit is bevonni.
Ahhoz, hogy megkíméljük a
csatornahálózatot a felesleges
hulladéktól, nemcsak ismernünk,
de be is kell tartanunk azokat a
csatornaillemtani szabályokat,
amelyek a lakóhelyünk, környezetünk és önmagunk védelmét szolgálják.
1. Mérlegeljünk!
Mielőtt bármit is lehúznánk a
WC-n, vagy leöntenénk a lefolyóba, mérlegeljünk!
Vajon megéri a sminklemosó
vattát, a nedves törlőkendőt vagy
a fülpiszkálót eltüntetni a csatornában, ahelyett, hogy a szemetes-

be dobnánk? Mindenkinek nagy a
felelőssége abban, hogy mit dob
a szemétbe, illetve mit juttat a
lefolyóba. Meggondolatlansággal
hatalmas környezeti és egészségügyi károkat is okozhatunk! A
gyógyszerek, növényvédő szerek,
tűzveszélyes anyagok, elektronikai hulladékok szigorúan a kijelölt
lerakóhelyekre valók.
A csatornában üzemzavart,
dugulást, túlterhelést, mérgezést
okozó anyagok listáját megtalálja
a DRV honlapján.
2. Vigyük a megfelelő gyűjtőpontra a használt sütőolajat is!

A különféle zsírok és olajok
sem a csatornába valók! Ott lehűlnek, majd reakcióba lépnek a
szennyvíz egyéb összetevőivel, és
szappanszerű lerakódásokat formájában keserítik meg a mindennapokat, mert nemcsak dugulást,
hanem komoly fejtörést is okoznak mind a felhasználóknak, mind
a szolgáltatónak, a költségekről
nem is beszélve.
Éppen ezért a használt háztartási zsiradékokat az arra kijelölt
gyűjtőpontokra kell elvinni.
Tudta, hogy 2011 óta több
mint 1 870 000 liter sütőolaj gyűlt
össze országszerte a MOL- töltőállomásokon? Ez 1870 köbméterrel egyenlő. A mennyiséget jól
érzékelteti a NASA 2018-as videója, amiben kicsit kevesebb, mint
1700 köbméternyi vizet engedtek
ki egyszerre.
Ami mindenképp pozitívum,

hogy a MOL adatai alapján évről
évre nő azok száma, akik a használt sütőolajat inkább elviszik a
kijelölt leadópontokra, és nem a
csatornát használják szemetesnek.
3. Szabaduljunk meg a csatornaszörnytől!
A DRV a kampányhoz egy animált videót is készített, amely kicsik és nagyon számára is könnyen
értelmezhető. A csatornába juttatott háztartási hulladékok összessége egy gonosz lényként jelenik
meg, aki folyamatosan növekszik
a hálózatba beáramló szemét miatt. Itt az ideje, hogy megállítsuk!
Videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=1oqbM18AqjA
Változtass, segíts a környezetednek, és a csatornaillemtan váljon ugyanolyan fontossá az életedben, mint a köszönés, vagy a
szülők, nagyszülők tisztelete. A
Föld hálás lesz érte!

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

