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Negyven esztendős a zalakarosi gyógyvíz
A VÁROS CENTRUMA A NEMZETI GYÓGYFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁNAK
Zalakaros centruma a nemzeti
gyógyfejlesztési stratégiának,
minőségi beruházásaival mára
nem csupán gyógyhely, de nemzedékek kedvelt pihenőhelye is
– mindezt dr. Sifter Rózsa, a Zala
Megyei Kormányhivatal vezetője
hangsúlyozta azon a konferencián, melyet a zalakarosi víz gyógyvízzé minősítésének 40. évfordulója alkalmából rendezett a
Zalakarosi Fürdő és városunk önkormányzata.
A Hotel Freyában tartott ünnepségen a kormánymegbízott
asszony rámutatott: 1978, azaz a
település gyógyhellyé nyilvánítása óta Zalakaros komoly eredményeket tud felmutatni, turisztikai fejlesztésein keresztül az
ország gyarapodásához is hozzájárult.
A fejlesztések folytatását ígérte
a találkozón Novák Ferenc, a város
polgármestere, hiszen – mint
mondta – Zalakaros 1,6 milliárd forintos projekt megvalósítása előtt
áll. A beruházás célja a gyógyhely-

meltetése mind gazdaságosabb és
a modern körülményeknek megfelelőbb lehessen.
Cziráki László a fürdő vezérigazgatója az ünnepségen rámutatott:
a fürdő méltó ünnepségekkel, tárgyi emlékekkel tiszteleg múltja
előtt, s a gyógyhelyi rangra is építve határozza meg fejlesztéseit.
Ugyanakkor gondot fordít arra,
hogy újabb beruházásokkal minden korosztály számára kedvelt turisztikai célpont legyen. Ezek figyelembe vételével újul meg a
gyógycentrum, bővül és alakul át
jövőre a szaunaudvar, de cél egy
ötcsillagos kemping létrehozása is.
központ kialakítása, illetve erre felfűzött szolgáltatások biztosítása,
melyek a város gyógyhely rangját
erősítik a továbbiakban.
Boros László Attila, a Magyar
Fürdőszövetség elnöke ugyancsak
fejlesztési lehetőségekről számolt
be. Elmondta: a jövő évtől a fürdők
energiahatékonyságának növelését
célzó beruházások indulnak, azzal
a céllal, hogy a létesítmények üze-

Fenntarthatósági csúcs
A kis- és középvállalkozásokat kívánta segíteni a KÖVET egyesület
kétnapos programja városunkban, melyet december 11–12-én szerveztek.
A konferencia a fenntarthatóság és az energiahatékonyság kérdéseit járta körül, de a résztvevők
információhoz juthattak a finanszírozásról, az elérhető forrásokról is.
A konferenciára elsősorban Zala és
Somogy megye vállalkozóit hívták,
de az egyesület országszerte igyekszik megszólítani a gazdasági élet
szereplőit. A program első felében
az energiahatékonysági beruházásokról esett szó. A szervezők szerint nagy szükség van ezen e területen az információáramlásra.
– Nagyon kevés vállalat találkozott ezzel, nagyon kevés vállalat

tudta ezt beépíteni a mindennapi
működésébe, úgy, hogy a fenntarthatósági céljait ehhez igazítsa.
Az energiával kapcsolatban pedig
– azt gondolom, erről nem lehet
eleget beszélni, több információt
kapnak a vállalkozások az új finanszírozási modellről, amit most
vezetünk be, erről még egyáltalán
nincs információ – mondta el
Herner Katalin, a KÖVET Egyesület
ügyvezető-igazgatója.
A nemzetközi konferencián külföldi partnerek is bemutatták klímavédelmi és energiahatékonysági
mintaprogramjaikat.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag új évet kívánunk
minden kedves olvasónknak!
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Amit a kéményseprésről tudni kell
A MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELEM TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Olvasóink! Az alábbiakban a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatóját közöljük.
Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak
égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. Érdemes megtervezni és ütemezni a
karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Célszerű
ugyanis nem a fűtési szezonra vagy
a szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement
változásokra, a katasztrófavédelem
az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él
és a házba nincs bejegyezve gaz-

dálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a
kéménytulajdonos időpontot foglal.
• Ezt megteheti online a www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu honlap ügyfélszolgálati oldalán,
az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével. . itt: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül,
ingyenesen működő 1818-as számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es,
1-es majd ismét az 1-es gombokkal
az Időpontfoglalás menüt, ahol a
bejelentkező ügyintéző, a hívó
adatainak felvételével elindítja a
vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem
munkatársa visszahívja az ügyfelet,
és megbeszélik az ellenőrzés napját
és idejét.)
• E-mailben, a levelet a kemeny-

sepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.
hu címre küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK
részére címzetten, 1903 Budapest,
Pf.: 314. címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási
Csoport irodájában, hétfőnként
8-20, a hét többi munkanapján 8-14
óra között. Az ügyfélszolgálati
pontok címeit itt találja: http://
www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi
díjszabással hívható telefonszámon
érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él
és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező
megrendelni
egy
kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy
milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban
szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni
kell. Az alábbi linken letölthető egy
táblázat, amelyben ki lehet keresni,
hogy az ország adott településén
mely kéményseprőcégektől lehet
megrendelni a munkát. itt: http://
www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és
a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától
fog érkezni és ingyenesen elvégzi a
sormunkát.
Amennyiben társasházban él és
a lakásba be van jegyezve gazdál-

kodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka
díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak
saját kéménye van, akkor az egész
munka díját, ha a lakás a társasház
gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell
kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét. (a társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szerinti
bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2019). Zalakaroson 2019.
szeptember 2. és szeptember 13.
között kerül sor a társasházi sormunkára.
A katasztrófavédelem minden
kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel
és a munkavégzéshez biztosított
autójuk is jól megkülönböztethető,
a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.
Készpénzt nem kezelhetnek, és
nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni.
Továbbra is elengedhetetlen,
hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a
készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása.
A
rendszeresen
karbantartott fűtőeszköz nemcsak
biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
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A szakmai eredményeket
szeretnék megtartani
A Nagykanizsai Járási Hivatal
munkájáról hallgatott meg beszámolót a képviselő-testület.
Tarr Lászlóné hivatalvezető-helyettes elmondta: a 2018. évben is
folytatódó szervezeti átalakítások
eredményeként hivataluk 9 szakosztályon, 172 fő állami tisztviselő
foglalkoztatásával látja el feladatait. Teljesen megújult tavaly a zalakarosi kormányablak, ahol három

TŰZIFA A RÁSZORULÓKNAK
December közepéig lehet beadni a kérelmeket szociális
tűzifa igénylésére.

munkaállomáson intézhetik ügyeiket az állampolgárok, és itt helyezték el a gyámügyi és igazságügyi
osztály heti fogadóóráinak megtartására alkalmas irodahelyiséget is.
A zalakarosi kormányablak a
nyitás óta 4579 ügyfelet fogadott
– mondta, hangsúlyozva: továbbra
is célkitűzésük, hogy szakmai eredményeiket megtartsák, az állampolgárok ügyeinek intézését elősegítsék.

A legkedveltebb
borvidék
„A Zalai Borvidék
legkedveltebb Borvidéki
települése
2018” díjat vehette
át a közelmúltban
városunk nevében
Novák Ferenc polgármester.
Az erről tanúskodó
oklevelet dr. Feldman
Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár adta át december
7-én Budapesten. A
Koccintás vercenyben
Zalakaros évek óta
eredményesen szerepel, a magyar bor és
pezsgő napján – idén
június 23-án – tartott
eseményen
sokan
koccintottak a magyar
borkultúra ápolása jegyében a Gyógyfürdő
téren megrendezett
eseményen.

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 2/2018. (II. 9.) a 2018. évi igazgatási
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelete alapján a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási
szünet
TÉLI IDŐSZAKBAN:
2018. DECEMBER 27-TŐL 2019. JANUÁR 1-IG TART.
A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás a születés és haláleset anyakönyvezése kivételével szünetel.

Az önkormányzat a közelmúltban összesen 262 m3 szociális
tűzifa-támogatást nyert el, melyet az arra jogosultak között a
kérelmek beérkezését követően osztanak ki.
A képviselő-testület legfeljebb 5 m3, de minimum 1 m3 tűzifát
biztosít, az erről szóló döntést a novemberi soros ülésen hozták
meg a képviselők.
A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról
a kérelmező gondoskodik, ám a tűzifa lakáshoz szállításához a
támogatott kora vagy egészségi állapota miatt az önkormányzat is segítséget nyújt.

TÁJÉKOZTATÓ ENGEDÉLY NÉLKÜL
FÚRT/ÁSOTT KUTAK BEJELENTÉSI
KÖTELEZETTSÉGÉRŐL
AZ 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján 2018. december 31-ig a régebben fúrt vagy ásott, engedély nélküli kutakra
moratórium lett meghirdetve, mely alapján ezen időpontig bírság
nélkül engedélyeztethetők.
A sok egymásnak ellentmondó hír okozta tanácstalanság miatt a
Belügyminisztérium az alábbi hivatalos tájékoztatót adta ki az ügyben:
„A szabályozásban további módosítások várhatók. Az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is
tett:
– azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne
érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi
időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;
– ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan
megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak
engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz”
Fentiek alapján, aki ez év végéig nem engedélyezteti, ásott vagy
fúrt kútját azzal szemben nem kerül sor bírság kiszabására és az
eddig ismert eljárási szabályokkal szemben speciális – a jelenlegitől
eltérő – szabályok kerülnek kidolgozásra.
Zalakaros, 2018. december 6.
Szabóné dr. Csányi Mariann
jegyző
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Tájékoztatás a hulladékszállítási szolgáltatásról
Tájékoztatás a hulladékszállítás szolgáltatásért fizetendő közszolgálati díjról, annak szüneteltetéséről és az üdülőként nyilvántartott ingatlanok használói által
fizetendő közszolgálati díjról
(Kivonat az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatról szóló 19/2018.
(XII.14.) számú önkormányzati rendeletből a
rendelt teljes szövege a https://onkormanyzat.zalakaros.hu/rendeletek oldalon érhető
el.
„1. Általános rendelkezések
1. §.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Zalakaros város közigazgatási területére terjed
ki. A közszolgáltatás Zalakaros város belterületén lévő minden lakás- és üdülőtulajdonosra,
ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet
folytatóra nézve kötelező. A külterületi és
zártkerti ingatlanok vonatkozásában azon ingatlantulajdonosokra kötelező a hulladékszállítás igénybevétele, ahol az ingatlanon felépítmény található és a tulajdonos azt
életvitelszerűen használja.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási
hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló
hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további
kezelésére.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1)
bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem
tartozó hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni. A rendelet hatálya nem terjed ki
az ingatlanhasználó olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki nem tartózkodik,
és ahol települési hulladék nincs, vagy nem
keletkezik.
-----------------------------9. Közszolgáltatási díj
11. §
(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetni, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(2) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítás díját számla ellenében a számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek megfizetni.

(3) Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési
száma, a választott tárolóedény térfogata (liter) és az egységnyi díjtétel szorzata.

szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) rendelete
alapján díjkedvezmény biztosítható.

13. §

10. A Közszolgáltatás szüneteltetése

(1) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor
a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük
kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a
szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Koordináló Szerv vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy az azonos
tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok
közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen
bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja
ki a szolgáltatási számlát.
(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni a Koordináló Szerv
részére a kiállított számlán szereplő fizetési
határidőig. A közszolgáltatási díj késedelmes
megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot érvényesíthet.
(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó
számla adataival és összegével kapcsolatban
az ingatlanhasználó a Koordináló Szervnél
írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a
számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
(4) A jogi személyek, a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy
a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni
vállalkozók a hulladékszállítás díját a kiállított
számlán szereplő fizetési határidőig fizetik
meg.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget
és annak időarányos kamatait a Koordináló
Szerv visszafizeti vagy az ingatlanhasználó
írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási
díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását
igazolja.
(7) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
(8) Nem tagadható meg a közszolgáltatás
díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége
teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az
akadály elhárítását követően a legközelebbi
gyűjtési napig pótolta a mulasztását.

15. §

12.§
14. §.
(1) A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.
(2) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett tulajdonos önálló ingatlanonként, a szolgáltatás
igénybevételének
mértékétől
függetlenül köteles megfizetni.

A közszolgáltatással érintett ingatlanban,
lakóhellyel rendelkező ingatlanhasználó magánszemély kérelme alapján Zalakaros Város
Önkormányzatának a települési támogatás
megállapításának és kifizetésének folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

(1) A természetes személy ingatlanhasználó
– részére történő közvetlen számlázás esetén
– legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt
írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte
idejére, ha legfeljebb 1 évig megszakítás nélkül
nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő
alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag –
nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű
számlával (kivéve gáz) – igazolni köteles az
időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy ingatlanhasználó utólagosan az ürítési díj megfizetésére
kötelezett. Szüneteltetni csak hiánytalanul kitöltött, aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi
Megállapodás megléte esetén lehetséges. A
szüneteltetés megkezdése előtt, illetve időtartama alatt az ingatlanhasználónak nem lehet
180 napot meghaladó lejárt tartozása.
(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti
feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(3) A szüneteltetés idejére a természetes
személy ingatlanhasználót alapdíj fizetési kötelezettség terheli. A természetes személy a
szüneteltetés időtartamának lejártakor a szüneteltetés jogalapjának igazolása érdekében
köteles benyújtani nullás, vagy csak alapdíjat
tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlát.
11. Üdülőingatlanok
16. §
(1) Üdülőnek az ingatlan-nyilvántartásban
üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman,
nyaraló, vadászház stb.) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró, ennek hiányában hatósági engedély alapján üdülőnek épült épület
minősül, melyről az ingatlantulajdonos nyilatkozik, és önkormányzati igazolással igazol. Üdülőingatlanként nem tartható nyilván olyan ingatlan, melyben bármely személy állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik vagy melyben szálláshely szolgáltatási tevékenység működik. Az üdülőingatlanok esetében a használati szezon időtartama hat hónap.
(2) A használati szezon időtartama tárgyév
május 1-jétől számított hat hónap.
(3) Az üdülőingatlan tulajdonosok az éves
díj maximum 50 %-át fizethetik.”
A rendelet 2019. január 1-jétől lép hatályba.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Megfelelő színvonalú működést tudtak biztosítani
ÉRTÉKELT A RENDŐRŐRS
Zalakaros területén az összes bűncselekmény szám több mint 10
%-os csökkenést mutat a 2017-es év első tíz hónapja és a 2018-as év
első tíz hónapja összevetésében – állapította meg a Zalakarosi Rendőrőrs által készített beszámoló, melyet a képviselő-testület novemberi ülésén tárgyalt.
A beszámoló rámutat: a vagyon
elleni bűncselekmények száma jelentős mértékben, mintegy 20 %
-kal csökkent. Ezen belül a betöréses lopások száma 2- ről 3-ra emelkedett, a besurranások száma az
egyetlen a kategóriában, amely
számottevően nőtt, egyről hétre.
Örvendetes, hogy az egyéb lopások száma viszont 30-ról 12-re
csökkent, s a rongálások számában
is jelentős mértékű csökkenés mutatkozik. A személy elleni bűncselekmények elkövetése nem jellemző a városra vonatkozóan. A város

illetékességi területére vetítve továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, melyek
száma az előző évhez képest viszont jelentős mértékben: 44-ről
29-re csökkent.
– A 2017-es és a 2018-as esztendő legjelentősebb megelőző jellegű
tevékenysége illetékességi területünkön a Kapitányság Bűnmegelőzési Csoportja által július és augusztus
hónapban
üzemeltetett
bűnmegelőzési irodában történt
részvételünk volt. A szolgálatellátás során rendszeres járőrözést

hajtottak végre a strandfürdő területén, melynek eredményeképpen elenyésző volt az ott elkövetett bűncselekmények száma, sőt
strandlopás kategóriában minimális mértékre sikerült visszaszorítani a cselekmények számát – jelzi a
beszámoló.
Az értékelés kitér arra is, hogy
ez évben kiemelkedő jelentőséggel
bírt a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság által szerevezett idős korúak áldozattá válásának megelőzését
szolgáló
bűnmegelőzési
program, melynek során többek
között a városunkban élő 65 év
felettieket folyamatosan, személyesen otthonaikban kereste fel a
helyi körzeti megbízott. A személyes elbeszélgetések során részletesen felvilágosítást adott az időse-

ket érintő, jellemzően a velük
szemben elkövetett bűncselekményekről (trükkös lopások, csalások),
melynek endkívül pozitív visszhangja volt.
Ugyancsak megelőzési jelleggel,
napi rendszerességgel biztosította
az őrs a szeptemberi iskolakezdés
során a diákok biztonságos iskolába érkezését a Móra-iskolához.
– A Zalakarosi Rendőrőrs a
2018. évi fő célkitűzéseket, meghatározott feladatokat alapvetően teljesítette. Az egyenruhás állomány folyamatos közterületi
jelenléttel, a társrendvédelmi
szervekkel, a civil szerveződésekkel együttműködve biztosította a
közterület rendjét és általában a
közbiztonság elfogadható színvonalát – összegzi az írásos anyag.

Emlékfát ültettek

Karosi szállodákat díjaztak

JUBILÁLT A MOZGALOM

AZ ÉV SZÁLLÁSA VERSENY
Lezárult az Év Szállása
2018 verseny, melyen zalakarosi szállodák is nagy
sikerrel vettek részt. A 4-5
csillagos kategóriában a
Park Inn by Radisson Hotel
& Spa Zalakaros szakmai
díj kategóriában az első
helyet szerezte meg. A háromcsillagos szállodák kategóriájában a zsűri tagjai
szakmai díj kategóriában
az Art Hotelnek ítélték a
3. helyet! A hotel a Népszerűségi díj kategóriában
4. helyen végzett.

Emlékfát, egy oszlopos gyertyánt ültetett el az ökotó partján Novák Ferenc polgármester. A faültetéssel a 25 éves Virágos Magyarországért mozgalmat köszönti városunk 324 más településsel együtt,
akiknek képviselői ugyancsak ültettek a jubileum alkalmából gyertyánt az elmúlt hetekben.
A fa a versenyt szervező Magyar Turisztikai Ügynökség ajándéka, azon települések részére, akik
évek óta sikerrel vesznek részt a
környezetszépítő országos mozgalomban.
– Zalakaros az első felhívás óta
részt vesz a Virágos Magyarországért mozgalomban. Számos szép
eredménnyel, díjjal büszkélkedhetünk már – mutatott rá Novák Ferenc. – A leegbüszkébbek termé-

szetesen a 2002-ben megszerzett
országos első helyre vagyunk, illetve az európai ezüst minősítésünkre, de azóta is számos különdíjat kapott városunk. Legutóbb
idén novemberben a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség
különdíját vehettük át.
A faültetésen az óvodások kis
műsorral léptek fel. A tó melletti
parkban a gyertyánfa előtt tábla is
hirdeti a jubileumi eseményt.
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A Mikulás órája
A GYERMEKEK A KÖZELGŐ ÜNNEPEKRE IS RÁHANGOLÓDTAK
December 4-én a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár
„előmikulás” meglepetésre hívta az óvodásokat és az iskola
alsó tagozatos tanulóit. Az iskola aulájában színpadi előadáson
láthatták a Pesti Kisszínház színészeinek játékában a Mikulás
órája című darabot.
„Mikulás és a Krampuszok az
ajándékozásra készülnek, már
csak egyet kell aludni és a Mikulás
minden kisgyermeket megajándékoz a világon. Mindenki sürög,
forog, készülődik. Mikulásnak is
sok a dolga és, hogy nehogy elfelejtse magával vinni az okos óráját, rábízza a krampuszokra.
Katyvasz nagyon büszke a feladatára, és minden percben
igyekszik az órára vigyázni, de egy
óvatlan pillanatban leejti az órát,
az pedig összetörik. Nagy kalamajka kerekedik. A két krampusz
megpróbálja mindenféle eszközökkel menteni a menthetőt,
ugyanis e nélkül az óra nélkül Mikulás nem tud eljutni mindenhová. Megpróbálják megjavítani, de
nem megy, másikat sem tudnak
keríteni, ráadásul Rudolf megsértődik, mivel eddig azt gondolta,

hogy ő nélkülözhetetlen. Mindenki megpróbálja megnyugtatni, de
hajthatatlan, sztrájkot hirdet.
Katyvasz és Dió jó nagy slamasztikába keveredtek, nem tudják, hogyan oldják meg a dolgot. Attól
tartanak, hogy elrontották a gye-

rekek örömét, és elmarad a Mikulás ajándékosztása. Végül Mikulás
megnyugtat mindenkit, és elmondja, mennyire fontos, hogy
higgyünk abban, amit teszünk,
mert az önmagunkba vetett hit
nélkül semminek nincs értelme.”

A gyerekek nagyon örültek a
színdarabnak, melynek végén Mikulás dalokat énekeltek együtt a
színészekkel, s egy kicsit ráhangolódtak a karácsonyi dalokkal a
közelgő ünnepre is.
Horváthné Nagy Elvira
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Készülődik a város az ünnepekre
ADVENTRE HANGOLVA
Az adventi koszorú első gyertyáját, a hitet szimbolizáló lila
gyertyát gyújtotta meg a Gyógyfürdő téren felállított adventi
koszorún december első napján
Zalakaroson Novák Ferenc polgármester.
A polgármester a gyertyagyújtást megelőzően szólt az adventi
időszak, azaz a várakozás négy hetének fontosságáról, melynek – mint
mondta – a leglényegesebb üzenete
az elmélyülés magunkban, a hit a
kereszténységben, a keresztény értékekben, legfőképpen az emberi
kapcsolatokban, a családban.
A gyertyagyújtást követően a
nagyrécsei Ritmus könnyűzenei kar
adott koncertet, mellyel már a karácsony hangulatát idézték.
A második gyertyát Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester gyújtotta meg, a Honvéd Kaszinó előadása emelte az ünnepi pillanatokat.

Az adventi ünnepi hétvégéken
a gyertyagyújtások mellett még
számos programmal várták a közönséget. Az Isteni Irgalmasság
templomában Kollonay Zoltán zeneszerző, orgonaművész adott
koncertet, és adventi áhítatra várta

a Női Kar és a Vonós Kamarazenekar is az ünnepre készülődőket.
A templom előtt az idei évben
is feldíszítették a város karácsonyfáját, melyre a maga által készített
ékességet is feltehette bárki, hozzájárulva ahhoz, hogy a karácsony-

fát valóban mindenki a magáénak
érezhesse.
A gyógyfürdő téren adventi vásár, forralt bor, sült gesztenye csábított minden arra járót, a hideg időben így nem csak a lélek, de a test
melengetéséhez is lehetőség nyílt.
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Szállást kap a szent család is
ÜNNEPI HANGOLÓDÁS A BÖLCSŐDÉBEN
Jeles ünnepeink egyik legszebbike a karácsony, melyet
megelőz az adventi időszak.
Az advent megérkezést jelent.
A várakozás, felkészülés, reménykedés időszaka. Szent András napja
körül kezdődik, és a négy karácsony előtti vasárnapot foglalja
magában. Az adventi időszak sok
lehetőséget hordoz magában. Az
együtt töltött idő, a környezetünk
csinosítása, a mézes sütemény illata
mind-mind fokozza a karácsonyi
hangulatot. A pillanatnyi csendben, gyertyafényben, adventi dalokat énekelve várakozással teli, mély
érzéseket élhetünk meg.
Bölcsődénkben különösen aktívan éljük meg a karácsonyi ünnepvárás eme időszakát. A „gyertyagyújtást” péntek délelőttönként
tartjuk, melyet csengettyűszó és
mindig ugyanaz a verssor vezet be:

„Advent koszorúján négy szál gyertya ragyog, sürögnek-forognak hópihe angyalok.”
Az egész bölcsődét már az advent kezdetén ünnepi díszbe, fénybe varázsoljuk. A reggeli érkezéskor gyertyafény várja a kicsiket,
lágy dallamok mellett. Családi fotók alapján beszélgetünk saját családunkról (a kisgyermeknevelők is
ilyenkor bemutatják saját kis családjukat, beszélnek szeretteikről).
„Babafürdetést” rendezünk, aztán
a csecsemő babát pólyába fektetjük, akár „a kis Jézust” („szállást
kap nálunk a kis Jézus” – befogadjuk őt). Gyakran meséljük „a betlehemi mesét”, adventi dalokat
éneklünk, történeteket mondunk
Máriáról, Józsefről, a kis Jézusról.
Kedveljük, így többször hallgatunk
orgona muzsikát, egyházi zenét. A
gyerekekkel közösen ajándékot készítünk, s gyümölcstálat készítünk

MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?

közösen, megismerve a karácsonyi
ünnepkör illat és fűszer világát.
Ebben az időszakban vezetjük be a
„téli teázás” szertartását, ahol különleges aromájú, illatos gyümölcsteákat kóstolgatunk, gyertyafénynél, szép kis csészékben tálalva.
Alkotásainkban megjelenítjük a
karácsony szimbólumvilágát. A karácsonyi ünnepvárás fénypontjaként „szeretet- vendégségbe”, karácsonyváró alkotó délutánra
hívunk valamennyi kedves szülőt.
Ezen a családi rendezvényünkön
együtt tevékenykedhetnek a kis
családok, miközben halk karácsonyi
muzsika mellett zamatos teát kortyolgatunk, társalgunk.
Mindannyian együtt éljük meg
ezeket a meghitt pillanatokat. Búcsúzóul minden kisgyermek átadhatja az általa készített ajándékát
kis családjának és elhangoznak a
karácsonyi jókívánságok.

Életünk fontos napjai, a jeles
napok, ünnepeink. Kiemelnek bennünket a hétköznapok sodrásából,
melyekre készülünk, melyeket szeretettel várunk. Felélénkítik napjainkat, igazi élményt nyújtanak a
gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Az ünnepek hangulatához
hozzátartoznak az illatok, színek, a
fények, a muzsika, szépen terített
asztal. A vidám ünnepi hangulat
titka az anyagok- színek harmóniája. Az ünnepekben talán a legszebb a készülődés, ráhangolódás.
Külön öröm, ha valamit közösen el
tudunk készíteni, mert így a tárgyak is őrzik a gondoskodásunkat,
szeretetünk nyomát. Fontos, hogy
az ünneplés kapcsán is mintát adjunk a gyerekeknek- megtölteni
ezeket a napokat igazi értékekkel,
hiszen általa mi is erőt gyűjtünk a
hétköznapokra!
Tóth Tímea bölcsődevezető

Rendhagyó irodalomórák a könyvtárban
A 2018-as év Zalai Gyermekkönyvhetéhez kapcsolódóan könyvtárunk is több programot szervezett. Az elsőre Matusné Gáll Évát hívták meg, aki két előadást is tartott könyvtárban a magyar és kortárs
gyerekirodalomról. A 3–4. osztályosoknak Bárányfelhő-bodorító
címmel Molnár Jacqueline, Keresztes Dóra, Szalma Edit által illusztrált
gyermekkönyveket mutatta be. Közben több megzenésített vers,
mesefelolvasás hangzott el és nevek kitalálása, labirintusjáték, találós
kérdés színesítette az előadást.

2018. november 10-én, szombaton munkanap volt. Kihasználtuk
az alkalmat, hogy a gyerekek itt vannak az iskolában. Mivel nekik
ezen a napon pályaorientációs foglalkozások voltak, úgy gondoltuk, hogy a könyvtárral is becsatlakozunk ebbe a projektbe.
Meghívtuk a Diri-Dongó együttest, hogy játékos, interaktív, „
Mi leszek, ha nagy leszek? „ című zenés előadásukkal mutassanak be a gyerekeknek néhány foglalkozást. Erdős Judit zeneóvodai pedagógus és Szaxon Csaba zenész nagyon ügyesen, jelmezekbe beöltözve, sok játékos, foglalkozásokhoz kötődő eszköz
és természetesen a zene segítségével vonta be a gyerekeket a
postás, óvónő, kertész, zenész,postás, tűzoltó, szakács, énekes,
pincér szakmák megismerésébe. Az előadás végén az egész alsó
tagozat táncra perdült és a zenevonatba becsatlakozva énekelt,
majd vidám közös tánccal köszönte meg az előadóknak a foglalkozást.
Horváthné Nagy Elvira

A 6. osztályosok „Égi fagylalt”
címmel hallgathatták az előadást.
Nekik mitológiai alakok kitalálása,
rímek versbe illesztése, keresd a
párját játék mellett a kortárs gyerekirodalomból való több részlet felolvasása töltötte ki a rendhagyó
irodalomórát. Náluk elsősorban

azok a gyerekkönyvek kerültek
ajánlásra, melyet Rofusz Kinga, Kalmár István és Molnár Jacqueline illusztrált. Az előadáson bemutatásra
került könyveket, amelyek nem találhatók meg a helyi könyvtári állományban, a gyerekek kérésére a
könyvtár be fogja szerezni.
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Ha karácsony, akkor adományozás
A Zalakarosi Fürdő az „Új Kanizsai Kórházért, alapítvány részére a
Kanizsai Dorottya Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályának
gyógyító-ápoló munkához kapcsolódóan munkaruházat beszerzéséhez nyújtott támogatást. A munkaruhák átadására ünnepélyes keretek között sajtónyilvános esemény formájában került sor.

Az együttműködést a két fél
stratégiai fontosságúnak tekinti,
közös célként jelölik meg a betegellátás, illetve gyógyászati szolgáltatások magas színvonalának megtartását, valamint a térség két
legjelentősebb egészségügyi létesítményeként a szakmai alapokon
történő együttműködést.
Dr. Brünner Szilveszter főigazgató kiemelte, a kórház egyik legfontosabb osztálya, az egyik legnagyobb ágyszámmal működő
egysége (54), egyetemi, klinikai
szinten lát el szolgáltatot, évente

1000 fekvőbeteget és majdnem
100 ezer esetet látnak el ezen az
osztályon. Az osztályon végzett
heroikus munka olyan nyereséget
termel a nagykanizsai kórháznak,
amely az intézmény stabil likviditását biztosítja. Az itt dolgozó munkatársaknak adományozott a Zalakarosi Fürdő 188 db munkavégzéshez
szükséges pólót.
A főigazgató elmondta, egyedülálló, hogy a Zalakarosi Fürdő
profitorientált intézményként egy
közfinanszírozásból élő szervezetnek nyújt adományt, valamint je-

lezte, bízik a két intézmény közötti
további együttműködésében.
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
vezérigazgatója hangsúlyozta: az
53 éves Zalakaros Fürdő pontosan
40 éve lett gyógyfürdő, ebben az
évben kapta meg gyógyhely minősítését. A fejlesztéseknek, azon belül is az elmúlt esztendőben létrejött szálláshely fejlesztésnek
köszönhetően 2018-ban 5%-os
vendégszám növekedést prognosztizálhatott a társaság, amely mintegy 650 ezer látogatót jelent.

A vezérigazgató kiemelte, hogy
a zalakarosi fürdő stratégiai céljai
között kiemelt szerepet kap a gyógyászat és az egészségmegőrzés,
ennek jegyében már elkezdődött a
gyógycentrum és a gyógykert felújítása 2018 októberében. Az exkluzív
épületrészt nyár elején már birtokba vehetik a vendégek. A jövő évben átadnak majd egy exkluzív helyet, egy megújult szaunavilágot is,
amelyet 2019 februárban kezdenek
el építeni állami támogatással, és
ősszel lesz az átadása. 2019-et az
Egészség Évének hirdetik meg, ki-

Közös akciókban is gondolkodnak
Hosszú távú együttműködési
megállapodást kötött a zalakarosi és a sárvári fürdő. A két létesítmény részéről Cziráki László, a
Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója
és Vojtkó Tibor, a sárvári fürdő
vezérigazgatója látta el kézjegyével a megállapodást.
A részletekről szólva Vojtkó Tibor elárulta: az összehangolt tevékenység műszaki, üzemeltetési,
gazdasági és marketing területeket
érint.
– Mindkét fürdő hasonló pozíciókkal és feltételekkel rendelkezik, közös vonás a családok felé
nyitás is – jelezte Cziráki László. –
Úgy véljük, tudunk egymás számára olyan jó gyakorlatokat átadni, melyek a vendéglétszám
növelésében és újabb eredmények elérésben mindkét fürdő

számára újabb sikereket hozhatnak.
Cziráki László a Zalakarosi Fürdőről szólva elmondta: sikerekről
tudnak beszámolni, hiszen az egyik
régi terv, az élménycentrum megújítása valósággá vált, pályázati támogatással fejleszteni, bővíteni
tudják a szaunaudvart, és nemrég
érkezett a hír, hogy száz százalékos

pályázati támogatottsággal a jövő
évben több képzést is meg tudnak
majd valósítani a dolgozók és a
menedzsment esetében egyaránt.
Hangsúlyozta: bízik abban, hogy a
fürdők közötti együttműködés jó
példákat mutat más területeken is
a jövőben.
Vojtkó Tibor úgy vélekedett: a
létesítmények nem vetélytársai
egymásnak, hiszen más területekről szólítják meg a vendégeket.
Lehetőséget lát azonban abban,
hogy közös marketing akciókkal
mindkét fürdő meg tud szólítani
olyan vendégkört, mely mind Zalakarosra, mind Sárvárra kíváncsi.
Az együttműködésből a fürdők
munkatársai is profitálhatnak majd,
hiszen annak keretében kedvezményes belépőt is biztosítanak a cégek munkavállalóiknak a partnerfürdőbe.

emelt szerepet kap az egészségmegőrzés, a rehabilitáció,és az
egészséges életmód.
Továbbá 2019-ben meghirdetik
a Zalakarosi Fürdő Gyógyászatáért
Díjat, amelyet a jövő évben Semmelweis-napon adnak át.

SÍK SÁNDOR TANULMÁNYI
VERSENYEK – ZALASZABAR
MATEMATIKA:
Nagy Gellért Felicián 2.
osztály 2. helyezés. Felkészítő:
Óvári Mihály. Adorján Ákos 3.
osztály 1. helyezés. Felkészítő:
Szirtes Zita. Jankovics Ádám 4.
osztály 1. helyezés. Felkészítő:
Kovács Zoltánné.
RAJZ:
Negreán Nóra 4. osztály 2.
helyezés. Felkészítő: Kovács
Zoltánné. Kassa – Kovács Kolos 8. osztály 2. helyezés. Felkészítő: Erheticsné Kuklek Krisztina.
HITTAN CSAPATVERSENY:
2. helyezés: Kiss Júlia
Kincső, Negreán Nóra, Németh Zsombor, Horváth Dominik. Felkészítő: Horváthné
Plánki Klára.

„TISZÁN INNEN–DUNÁN TÚL”

ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI
MINŐSÍTŐ VERSENY
„Szép Zalában születtem…”
területi forduló, Gyenesdiás.
Arany minősítés: Rozmaring
Énekegyüttes: Csécs Flóra
Kamilla, Angler Lili, Molnár
Sára, Richter Vanessza, Búzavirág Énekegyüttes: Koma
Lujza Sára, Kovács Lilla, Budai
Emma Sára, Deutsch Réka
Viktória. Szóló éneklés: Nyári
Adrienn Miranda
Ezüst minősítés: Zalakarosi
Énekegyüttes: Pozsgai Nikolett, Márfi Janka, Lakner
Léna, Nagy Lilla Vivien, Nagy
Martin Ivó, Szabó Benjámin
Tamás, Mátyus Anna. Felkészítő: Biczó Henriett.

XIV. ORSZÁGOS OBOA-ÉS
FAGOTTVERSENY KESZLER
GYÖRGY EMLÉKÉRE
Sopron, 2018.12.7-9. – A
döntőben 3. helyezést ért el
oboajátékával
Czimondor
Anna 5. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Vajda Zsuzsa.
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DIÁKOLIMPIA
Teremlabdarúgás Diákolimpia II. korcsoport: 1. helyezés. Csapattagok: Horváth
Benjámin Márk, Márfi Bence, Biczó Barnabás, Jankovics Ádám, Nagy Ágoston
András, Bogdán Tibor, Józsa
Zétény, Borsos Bálint Ferenc, Bogdán Ákos. Felkészítő: Jankovics Attila.
Teremfoci Diákolimpia III.
korcsoport: 1. helyezés. Csapattagok: Gábor Bálint, Bogdán Richárd,Varga Márkó,
Beke Benjámin, Németh
Csongor, Császár Dávid,
Kratzl Olivér, Horváth Benjámin Márk, Márfi Bence. Felkészítő: Jankovics Attila.
Futsal Diákolimpia Körzeti:
4. helyezés. Csapattagok: Balogh Levente, Stampf Marcell, Lechner Werner Herbert,
Balog Máté, Szörcsök Hunor
Ferenc, Gábor Bálint, Bogdán Richárd, Császár Dávid.
Felkészítő: Jankovics Attila.
Teremlabdarúgás Diákolimpia Megyei Döntő II. korcsoport: 2018.12.11. Lenti: 4.
helyezés. Csapattagok: Bogdán Ákos Elemér, Márfi Bence, Józsa Zétény, Biczó Barnabás, Jankovics Ádám,
Borsos Bálint Ferenc, Nagy
Ágoston András, Horváth
Benjámin Márk. Felkészítő:
Jankovics Attila.
Teremlabdarúgás Diákolimpia Megyei Döntő III. korcsoport: 2018.12.13. Nagykanizsa:
8. helyezés. Csapattagok: Márfi
Bence, Horváth Benjámin
Márk, Varga Márkó, Bogdán
Richárd, Kratzl Olivér, Gábor
Bálint, Németh Csongor. Felkészítő: Jankovics Attila.

DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN
• Átlagosan három százalékkal nőnek a jövő évi díjak. A képviselő-testület az infláció és a minimálbér növekedés hatását kívánja érvényesíteni a
2019. évi árak, díjak megállapítása során – hangzott el az ezzel kapcsolatos
napirend testületi vitája során.
• Csatlakozik a város a nagykanizsai székhellyel megalakult
Dél-Zala Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz, emellett azonban
tagja marad a Zalaispa Társulásnak
is. A Dél-Zala Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába No-

vák Ferenc polgármestert delegálták.
• Az önkormányzat a csípőszúnyog elleni 2019. évi védekezés finanszírozásához a 2019. évi költségvetésében bruttó 4 140 200 forint
forrást különít el. A szúnyogirtásra a
város a Balatoni Szövetséggel köt
megállapodást a jövő évben is.
• A Fürdő Hotel bővítése és átalakítása esetében a képviselő-testület a december 3-án megindított
közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását és a közbeszerzési dokumentumot módosította, annak
műszaki tartalmát a beépített bútorokkal csökkentve.

• A testület továbbra is fontosnak
tartja a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei képzésében részt vevő tanulóinak magas színvonalon történő
oktatását, ezért a 2018/19. tanévre
megállapított térítési díjhoz minden
tanuló vonatkozásában, aki zalakarosi
vagy nem zalakarosi lakóhelyű, de
igazoltan valamilyen zalakarosi művészeti csoportban részt vesz, 50%-os
támogatást nyújt. A támogatás mértékét 413.380 forintban hagyták jóvá.
• A zalakarosi Zalai T-Ma Kiadói
Kft. készíti a jövő évben is az önkormányzat lapját, a Karosi Krónikát.

KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT – NAGYRÉCSEI KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Varga Panna 4. osztályos
tanuló: 1. helyezés. Felkészítő:
Kovács Zoltánné. Kántor Aisa
Biri 5. osztályos tanuló: 1. helyezés, Koma Lujza Sára 5.
osztályos tanuló: 2. helyezés,
Bogdán Ákos 3. osztályos tanuló: 2. helyezés, Varga Luca
1. osztályos tanuló: 3. helyezés,
Nagy Julianna 5. osztályos
tanuló: 3. helyezés. Felkészítő:
Erheticsné Kuklek Krisztina.
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: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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Jótékonykodtak
FUTVA, ADOMÁNYOKKAL
SEGÍTETTEK
Segíteni kívánják a városunkban és környékén élő rászoruló
családokat a karácsonyi időszakban is, ezért a Zalakarosi Futrinkák csapata, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zalakarosi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Zalakarosi Fürdő támogatásával idén is megszervezte jótékonysági futását, ahol a segítő
szándékúak pénzdíj fizetése helyett adományokkal nevezhettek
a rendezvényen.
A havas, szeles, hideg időben is
sokan jöttek el, többen pedig eljuttatták adományaikat a rendezvényre, így a felajánlások karácsonyra a családokhoz tudnak
kerülni.
Akik ott voltak, emellett futhattak egy jót, finom teával, forralt
borral frissíthették magukat, a fürdő pedig a futókat kedvezményes
belépési lehetőséggel fogadta.

SZÍNES MEZŐ
Nagy János Színes mező
című gyermekvers-kötetét mutatták be december közepén a
Pálos malomban.
A szerzőnek ez már a második gyermekvers-kötete, a
költemények mindegyikéhez
Varga Attiláné művésztanár
készített kedves, színes, szemet és szívet gyönyörködtető
illusztrációt.
A kötetet
Lengyák
István, a
Magyar
Kultúra
Lovagja
ajánlotta
a
hallgatóság figyelmébe, a versekből
Várnagy Szabolcsné pedagógus
olvasott fel és Kardos Ferenc
nagykanizsai könyvtáros adott
elő megzenésített darabokat.
A bemutatót színesítette a vonós kamarazenekar és a galamboki Galambocskák együttes kis énekeseinek előadása. A
találkozót követően a szerző
dedikált példányait is megvásárolhatták az érdeklődők.
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