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Arany Rózsa-díj a városnak
A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY LEGRANGOSABB ELISMERÉSÉT KAPTUK

A Virágos Magyarországért
pályázat legrangosabb elismerését vehette át Novák Ferenc
polgármester. Az Arany Rózsa-díj csak a legjobbaknak
jár.
A közelmúltban Veszprémben megrendezett Virágos Magyarországért környezetszépítő
versenyen ezúttal a több mint 3

Novák Ferenc polgármester az elismerő oklevéllel (balra) és az elismerést kiváltó öko-tó beruházás.
ezer nevező közül, hat másik
településsel együtt Zalakarost
tüntették ki a legrangosabb
Arany Rózsa díjjal.

Az elismeréssel városunk
környezetszépítő tevékenységét, a természetes energia források hatékony használatát és a

turisztikai és természeti szempontból is kiemelkedő szerepet
játszó öko-tó beruházást ismerték el.

Helyi szerző- és alkotópáros munkája A Seuso-

ZALAKAROSI KÖLTŐ GYERMEKVERS-KÖTETE JELENIK MEG
Óvodás és kisiskolás korú
gyermekek számára jelentet meg
verseskötet Nagy János.
A városunkban élő író-költő
már két novelláskötettel is büszkélkedhet, verses kötettel azonban
most első alkalommal jelentkezik.
A kötet különlegessége, hogy a
versekhez Varga Attiláné galamboki festőművész, a Móra-iskola nyugalmazott művésztanára készítette
az illusztrációkat.
A könyv az adventi időszakra
kijön a nyomdából, így igazán kedves ajándék lehet a kisgyermekek
számára, az óvodában, iskolában is
érdeklődhetnek a szülők a verseskönyv iránt.

Az eredetileg tanító végzettségű, jelenleg a nagykanizsai járási
hivatal szociális osztályán dolgozó
Nagy János városunkban él fejlesztő pedagógus feleségével, és – mint
mondta – örömmel próbálta ki
magát a gyermekversek írásában,
különösen, mert neki magának is
vannak unokái, akik remélhetőleg
nagy „szakértelemmel” ízlelgetik
majd a dallamos-rímes-zenés versikéket és gyönyörködnek a szebbnél
szebb illusztrációkban.
A kötetnek hivatalos bemutatóját is tervezik Nagykanizsán, a Móra-iskolások alsó tagozatosai pedig
a költőtől magától ismerhetik meg
a könyvet december 8-án, iskolai
bemutató keretében.

kincsek

Egerszegen

Részletek a 4. oldalon.
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TISZTELT ZALAKAROSI INGATLANHASZNÁLÓ!
Tájékozatjuk Önöket, hogy 2017. november 1-től
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat Zalakaros Város területén a Viridis-Pannonia
Nonprofit Kft. látja el.
• Hogyan történik a települési hulladék gyűjtése?
A közszolgáltatást korszerű gondosan szervezett
zártrendszerű hulladékgyűjtéssel valósítjuk meg. A
közszolgáltatás keretein belül a lakosság részére biztosított a hulladékok elkülönített gyűjtésének lehetősége.
• Mik a lakosság kötelezettségei?
• Minden ingatlanhasználónak kötelező a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni és
annak díját a mindenkor érvényes díjszabásnak megfelelően megfizetni a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t (továbbiakban Koordináló Szerv) részére.
• Ennek értelmében mindenkinek kötelező a Közszolgáltatóval Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodást kötni.
• A keletkező települési (szilárd) hulladékot köteles
a hulladékgyűjtő edényben tárolni, valamint azt a begyűjtés napján, a közterületen úgy elhelyezni, hogy
annak megközelítése a Közszolgáltató számára ne ütközzön akadályba.
• A település teljes területén az ingatlanhasználó a
hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni.
• A hulladékgyűjtő edények azonosítóval történő
ellátása. Az azonosítónak tartalmaznia kell az ingatlan
címét (utca, házszám) és ingatlanhasználó nevét.
• Köteles az építési törmeléket elszállíttatni vagy
elszállítani az arra kijelölt helyre.
• A veszélyes hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.
• Az illegális hulladéklerakást a törvény bünteti!
• Milyen hulladékot tilos az edényzetbe helyezni?
• A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot (pl.:
maró lúg, forró hamu, zsiradék), illetve gyúlékony vagy
robbanó anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a
Közszolgáltató munkavállalóinak egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a Közszolgáltató szállítójárművét.
• Hogyan történik a díj kialakítása a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-nél?
• 2013. évtől a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht). által meghatározott módon történik a közszolgáltatási díj kialakítása.
• A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
A Ht. jelenleg hatályos paragrafusai alapján a közszolgáltatási díj Zalakaros Városban 2017. november
1-től:
Hulladékelszállítási díj: Éves nettó Éves bruttó
Ft+áfa
Ft
Alapdíj:
5.600
7.112
Ürítési díj Ft/liter:
0,9100
1,1557
Összes díj:
14.117
17.929
(alapdíj+ürítési díj)/120 literes edény
• Az üdülőingatlanok az éves díj 50 %-át kötelesek
megfizetni.
• A feltüntetett közszolgáltatási díjak tájékoztató
jellegűek, melynek a mértékére sem az Önkormányzatnak, sem pedig a Közszolgáltatónak nincs ráhatása.
• Mi a hulladékszállítás gyakorisága és időpontja
a település területén?

• A lakossági hulladékszállítás hetente történik. Az
ürítési nap hétfő.
• Az első hulladékszállítást nap 2017. november 6.
(hétfő)
• Az üdülőingatlanokon a hulladékszállítás május 1.
október 31. közötti időszakban történik.
• Mi történik a szerződött edényzet űrtartalmát
meghaladó és a mellé elhelyezett hulladékkal?
• A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet
települési (szilárd) hulladék elszállítására a Közszolgáltató által rendszeresített a Közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsák szolgál. A zsák ára tartalmazza a szolgáltatás (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás,
illetve egyéb költségek) díját is.
• Milyen kötelezettségei vannak a Közszolgáltatónak?
• A rendszeresített gyűjtőedényben kihelyezett települési (szilárd) hulladékot a Közszolgáltató által az
Önkormányzat részére megküldött szállítási naptárban
meghatározott napokon és gyakorisággal el kell szállítania, és azt az előírásoknak megfelelően kezelnie kell.
• Köteles a kihelyezett szelektív gyűjtőszigetet üzemeltetni, biztosítja továbbá a település közigazgatási
területén az ingatlanhasználó számára az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtését házhoz menő rendszerben.
• Biztosítja a település közigazgatási területén a
természetes személy ingatlanhasználó számára a zöldhulladék gyűjtését hulladékudvarban történő átvételét
az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervben foglaltaknak megfelelően.
• Lomtalanítást, valamint elektronikai hulladék, akkumulátor és autógumi gyűjtést évente egy alkalommal szervez, melynek pontos időpontját, valamint a
gyűjtésre kijelölt helyszín(eke)t az Önkormányzattal
együtt határozza meg.
• Továbbra is él a „zsákos” hulladékszállítás. Amenynyiben a gyűjtőedényzet nem elegendő, akkor a keletkező hulladékot a Közszolgáltató emblémájával ellátott szürke színű zsákban kell kihelyezni.
• Hogyan történik az adategyeztetés?
• A ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Zrt-n keresztül megküldött adatok alapján a Közszolgáltató elkészíti a Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodást, melyet az ingatlanhasználó aláír. A Megállapodás alá nem írása
nem mentesíti az ingatlanhasználót a közszolgáltatási
díj megfizetése alól.
• Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett
változás esetén az új ingatlanhasználó személyes adatainak a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a közszolgáltatási díjat a régi ingatlanhasználó köteles megfizetni.
• Milyen módon léphet velünk kapcsolatba a
Tisztelt Lakosság?
• Nagykanizsa, Vár u. 5. szám alatti telephelyünkön
ügyfélszolgálati irodát működtetünk, ahol hétfő-csütörtök-péntek 7.00–17.00 óráig, kedden 7.00–20.00
óráig és szerdán 7.00–13.00 óráig személyesen is fordulhatnak hozzánk bizalommal.
• Esetleges kérdéseik megválaszolására készséggel
állnak rendelkezésükre munkatársaink a 93/537-384-es
telefonszámon.
• Társaságunkkal kapcsolatban bővebb információt
a www.nfv-pannonia.hu honlapon találnak.
Tisztelettel:
Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.

ÜDÜLŐTULAJDONOSOK,
FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a tisztelt
üdülőtulajdonosokat, hogy
a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 47. §
(4) bekezdése értelmében
az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező
tulajdonosok esetében az
éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át
kell megállapítani.
Az önkormányzat kötelezettsége ezen törvény
alapján az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok megalkotása. Ennek
alapján Zalakaros Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 18/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításában meghatározta
a használati szezon időtartamát, május 1-jétől október 31-ig terjedő időszakra. Meghatározta továbbá,
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
igazol. Üdülőingatlanként
nem tartható nyilván olyan
ingatlan, melyben bármely
személy állandó lakóhelylyel vagy tartózkodási helylyel rendelkezik.
Tájékoztatjuk továbbá a
tisztelt üdülőtulajdonosokat, hogy 2017. november
hónapban az üdülőingatlanok elől is elszállításra kerül
a kihelyezett hulladék, 2017.
decemberétől a használati
szezon időtartamán kívül
az önkormányzati rendelet szerinti üdülőingatlanok
esetében nincs hulladékszállítás, az üdülőingatlanok
tulajdonosai a közszolgáltatótól megrendelt zsákokban
gyűjthetik és helyezhetik
ki a hulladékot, vagy megállapodhatnak a szezonon
kívüli hulladékszállításról a
közszolgáltatóval.
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A sportcentrum területén fejlesztenének
ÁTDOLGOZTÁK A GYÓGYHELY-FEJLESZTÉSI TERVEKET
Több alkalommal adtunk hírt
arról, hogy településünk részt kíván venni a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyógyhelyek
komplex turisztikai fejlesztése”
című felhíváson. Városunk meghatározta a pályázattal elérni kívánt
célokat, területeket is. Az eredetileg kiírt projektet azonban a kormány visszavonta, a pályázatokat
új címszó alatt nyújtották be a települések, így városunk is. Az átdolgozott pályázati anyagot a testület
jóváhagyta, új célterületeket határozva meg a végrehajtásra.
A gyógyhely-fejlesztési projekt
keretében a sportpályát kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította a
képviselő-testület, s döntés született a fogadóépület és a rendezvényterület megterveztetéséről is.
Az eredeti pályázat a gyógyhelyi látogatóközpont kialakítására a
strandfürdő bejárata melletti területen lett volna, ezt azonban most
elejtette a testület, illetve átdolgozta a pályázati anyagot.
Novák Ferenc polgármester elmondta: az egész koncepciót átalakították, s így az egész terv megvalósítását
a
jelenlegi
sportcentrumban tervezik. A mostani sportpálya helyén a tervek

zás, itt a fénytechnika megújítását
tervezik.
Az elképzelések szerint a Park
utca sarkától gyógyhelyi sétány is
indulna, amely az arborétumot
érintve átvezetne a Termál úton, a
Dísz téren, egészen a termáltó és
ökopartig, összekötve és egység-

szerint többfunkciós fogadóközpont épülne, ami helyet adna a
város több rendezvényének is, fedett szabadtéri színpadot alakítanának ki és a borházak miatt közmű-hálózatot is építenének ki.
Fejlesztési terület lenne a pálya
melletti (a kertmozi alatti) arborétum is. Az elképzelések szerint
ezen a helyen fitneszpark,
Kneipp-sétány, futópálya készülne,
egységes közvilágítási rendszert
építenénk ki, szökőkutat és utcabútorokat helyeznénk el a területen. A kertmozit is érintené a válto-

ként kezelve a településközpontot,
illetve annak turisztikai attrakcióit.
Valamelyest érintené a változás
a Dísz teret is, ám a hangsúly az új
rendezvénytér és fogadóépület kialakításán lesz.
A polgármester rámutatott: a
beruházás 650 millió forintnyi támogatást igényel, amihez az önkormányzat közel 200 millió forintnyi önrészt tenne hozzá. Attól nem
kell tartani, hogy sportpálya-focipálya nélkül maradunk, hiszen az
önkormányzat a jelenlegi pályát
„kiváltaná”, azt a behiáki település-

részre, a mostani lovaspálya helyére téve át.
A polgármester jelezte: az új
koncepcióra vonatkozó pályázatot

a Magyar Turisztikai Ügynökséggel
közösen, avval együttműködve,
konzorciumban nyújtották be, bízva a pozitív támogatásban.
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Páratlan leletet csodálhatunk meg
A SEUSO-KINCS MEGYÉNKBE ÉRKEZIK
Bár nem szűkebb hazánkban
történik, mégis szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét egy nagyon különleges kiállításra, mely
csak igen rövid ideig lesz látható
tágabb környezetünkben, Zalaegerszegen.
A megyeszékhelyre hozzák le
ugyanis a híres (és mivel gyilkosság is
kísérte történetét, azt is mondhatjuk: hírhedt) Seuso-kincset. A késő
római császárkor egyik legjelentősebb ezüstkincse november 29-től
december 17-ig Zalaegerszegen, a
Göcseji Múzeumban lesz látható.
A római császárkor késői szakaszából (4–5. század) származó
kincslelet nevét az úgynevezett
Seuso-tál feliratán megnevezett tulajdonosáról, Seusóról kapta, aki a
Római Birodalom latin és görög
kultúrán nevelkedett gazdag elitjéhez tartozott. Nevét más történeti
forrás nem őrizte meg, de elképzelhető, hogy a hivatali apparátus
tagjaként vagy a hadsereg tisztjeként császári szolgálatban állt. Családjának vagyonához nemcsak

ezüstedények, hanem egy Balaton
környékén fekvő nagybirtok és villa is hozzátartozhatott.
S hogy mitől is olyan különleges
ez a lelet?
A késő császárkorból ismert
mintegy harminc, lakoma-készlet
darabjait is tartalmazó nemesfém
kincslelet között a Seuso-kincs
mind művészi, mind anyagi értékét
tekintve kiemelkedő helyet foglal
el. A kiállításon bemutatott ezüstkészlet össztömegével ugyanis a
fennmaradt késő császárkori ezüst
ötvösművészeti kincsleletek között
a legértékesebbnek számít.

A Seuso-kincset az 1970-es
években találták meg a Balatonhoz
közeli Kőszárhegy környékén.
A kincs sok viszontagságon
ment keresztül, és több évtizeden
át a nyilvánosság előtt is rejtve
maradt. A rendelkezésre álló adatok szerint a leletet az 1970-es
években egy fiatalember találta,
azonban hivatalos bejelentést nem
tett: feltételezhető, hogy a kincs
darabjait az illegális műkincspiacon
kívánta értékesíteni. Bizonyíték
ezekre azonban nincs, mivel a
megtaláló gyilkosság áldozata lett.
A műkincs-együttesnek ezután
nyoma veszett, majd a műkincspiacon bukkant fel. A rendelkezése
álló információk alapján a 15 ma is
ismert darabot a 80-as években

vásárolta meg egy befektetőcsoport. A kincset egy angol konzorcium egy 1990-es New York-i árverésen kívánta értékesíteni, mai
értékén számítva mintegy 100 millió eurós kikiáltási áron, ennek az
összegnek a többszöröséért.
A magyar állam sosem mondott
le tulajdonjogáról, és hogy visszaszerezze a páratlan értékű ezüsttárgyakat. Több éven át tartó sikeres
tárgyalássorozat eredményeképpen 2014-ben és 2017-ben hazatérhetett a kincs jelenleg ismert 15
darabja. Három évvel ezelőtt 15
millió euró, legutóbb pedig a leletegyüttes még értékesebb darabjai
esetében 28 millió euró kompenzációs díjat fizetett. Ez összességében
jóval kevesebb, mint az 1990-es
évek elején tervezett aukciós kikiáltási ár. Nagyságrendjét tekintve egy
kincs tulajdonjogáért folytatott,
megnyert per esetén a magyar államnak megközelítőleg ugyanekkora összeget kellett volna fizetnie
a kincs jóhiszemű vásárló státuszában levő korábbi birtokosainak.
A tárgyalásoknak köszönhetően
a nagyközönség mostantól szabadon megcsodálhatja a késői császárkor kiemelkedő művészi színvonalú műkincs-együtt

Az Év Cukrászdája
Az Év Cukrászdája Zala megyében megtisztelő
címet vehette át a
közelmúltban a
Zala Megyei Vállalkozók Országos
szövetségétől a
Szilágyi Cukrászda.
A díjat a VOSZ
által alapított Zala
Prima-gálán adta
át Doucha Ferenc,
a szövetség elnöke Dobrádi Mónika és Szirmai Judit,
a Szilágyi Testvérek Kft. vezetői
részére a Hevesi
Sándor Színházban rendezett ünnepélyes gálaműsor keretében.
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Az alsósok a sütés-főzés rejtelmeivel is ismerkedtek.

Bedike Barbara a kozmetikus szakmáról mesélt és sminkelt is.

Hogy körültekintően választhassanak
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A MÓRA-ISKOLÁBAN
Gyermekünk jövőjét szülőkként szeretnénk biztosnak tudni.
Szeretnénk, ha olyan szakmát választana, melyet szívesen tanul,
mellyel megfelelően boldogul.
Fontos azonban, hogy ne kifejezetten mi válasszunk számára
szakmát, hanem a döntést vele
közösen, az ő érdeklődését, lehetőségeit figyelembe véve hozzuk
meg.
Egyre több pályaorientációs találkozó, előadás, szakmai kiállítás és
bemutató segíti a felső tagozatos
diákokat abban, hogy a lehető legjobb irányba kormányozzák fiatal kis
életük hajóját. A Móra-iskola 7-8.
osztályos tanulói a tanév során eddig már több pályaválasztási tanácsadáson és szakmai napon vettek
részt osztályfőnökeik vezetésével. A
kereskedelmi és iparkamara, a megyei kormányhivatal és több más
szervezet is segíti az iskolákat a
megfelelő tájékozódásban.
Új elem ugyanakkor, hogy a tanév rendjébe beiktattak egy hatodik
tanítás nélküli munkanapot kifejezetten azzal a céllal, hogy azt az iskolák pályaválasztási napként használják.
Horváthné Nagy Elvira, a Móra-iskola pályaválasztási felelőse elmondta: ezt a szakmai napot iskolájukban is megtartották mind az
alsósok, mind a felsősök részére.
Igaz, az alsó tagozatosok
számára még messze van a pályaválasztás, nagyon jónak tartom azonban ezt a kezdeményezést, hiszen
így ők is közelebbről ismerkedhetnek különböző szakmákkal, akár ki
is próbálhatnak egyet-mást, s így
könnyebben hoznak döntést 7-8.
osztályban – mondta. – Nem volt

könnyű úgy összeállítani a pályaorientációs napot, hogy azon a kis elsőstől a nyolcadikosig mindenki jól
érezze magát, de a gyerekek visszajelzései alapján iskolánk sikerként
könyvelheti el az első ízben megrendezett pályaorientációs napot.
Az alsósok számára a szakmai
nap délelőtti programjait Hikádi Mária Anna és Dávid Eszter Nóra állították össze, a felsősök napjáért Dávid
Mátyás és Barta Erika „felelt”.
A legkisebbek főzőcskéztek, bőrdíszműves foglalkozáson és harcászati kiképzésen vehettek részt,
megismerkedhettek a varrás tudományával, Lóki György solymász jóvoltából solymász bemutatón vehettek részt, és mivel délután
színházlátogatásra mentek, a délelőtt során a színházi szakmába is
betekintést nyerhettek felkészülés
gyanánt.
A solymászbemutatót a felsősök
is természetesen megtekinthették,
mint ahogy ők is részt vehettek a
harcászati képzésen is, számukra
azonban már elmélyültebb tájékozódásra is lehetőség nyílt. Az iskola
vendége volt ugyanis nyolc szakma
képviselője, olyan fiatalok, akik jelenleg is tanulnak középiskolában, s
tőlük hallhattak a mesterségek csínjáról-bínjáról, illetve kérdezhették is
őket. Vendége volt a felsősöknek
Bedike Barbara, városunkban élő ifjú
kozmetikus is, aki nemzetközi kozmetikus versenyen szerepelt sikerrel,
de olyan fiatalember is mesélt az
általa választott szakmáról Hatvani
Márk személyében, aki korábban a
Móra-iskola tanulója volt. Megismerhettek a diákok zeneszakmákat is,
az asztalos mesterség titkaiba is bepillantást nyerhettek Bertók Péter
jóvoltából, Czimondor Nándor segít-

ségével pedig a felszolgáló szakmáról tudtak meg többet a gyerekek.
Mindezek mellett a könyvtárban
Árvainé Kartai Csilla pályaválasztási
szaktanácsadóval is beszélgethettek.
A lehetőségek itt nem érnek véget. A pályaválasztás előtt állók a
közeljövőben a kereskedelmi és

iparkamara által szervezett üzemlátogatáson is részt vehetnek, s az
érintett gyermekek szüleinek pályaválasztási szülői értekezletet tart az
iskola, hogy a továbbtanulással kapcsolatos egyáltalán nem könnyű
döntést a lehető legtöbb szempontot mérlegelve hozhassák meg a
gyerekek és a szülők.

A zenészek életébe is bepillanthattak a diákok.

Harci kiképzés a vállalkozó kedvűeknek.
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DALOLVA EGYÜTT
A Dalárda-Vegyeskar fennállásának 20 éves ünnepére írta verses köszöntőjét Kiss Mihály, maga is a kórus tagja. Az alábbiakban
közöljük a szerkesztőségünkhöz eljuttatott verset.
DALOLVA EGYÜTT
Ha már nincs vendég nálatok
s jól ismerősök hátba hazudnak,
kis alattomos bánatok
váratlanul szívcsonton rúgnak;
Ha leereszted karjaid,
legyintesz, a fejed lehajtod,
gyomron ütnek kudarcaid
s fel akarod adni a harcot;
Egy hegedű alattomos,
gyönyörű hangja, valahonnan
előparancsol valamit
nagy nyílt tenyéren, nem titokban
homlokod mögé szegezi
kókadt percek pontos nótáját,
kidönti, ki is neveti
rosszkedved sunyi bitófáját;
Megint legyintesz egyet, de
E legyintést mosoly kíséri
S egy szép dallam a szöveget
torkodba tolva meg se kérdi
akarod-e? Már halkan kondul
gégéd harangján az a nóta,
a bánat csendben sarkon fordul.
S így jár ez az évezredek óta.
Ha vidám vagy és örömed

szivárványa ül homlokodra, csapongva jár szép köröket
boldogságod tarka galambja,
arra is fölfakad a dal,
fények, titkok, mesék patakja,
hogy megoszoljon másokkal
ölelő-messze csobogtatja.
S ha összecsobog sok patak,
tudod azt már folyónak mondják,
ami barátság malmokat
Hajt mit örömmel kidobogják
lelkét hatalmas kenyerünknek,
miből végtelent szelhet bárki.
Tegyük hát össze két kezünket,
hogy adatott részessé válni.
Daloljunk! úgy egész az ember
Hordjuk magunkkal ős kor óta,
mondjuk bánattal, szerelemmel
– mert vagyunk méltó gondozója –
a megbűvölt glória táncot!
A szépséget égre daloljuk,
a sámándobokat rázó táltost
dalainkkal megigazoljuk.
És a dallam hozzánk rímel,
kezes lesz, kedves, engedelmes,
s a vénség, az önnevelő batyu
immáron nem is olyan terhes.
Kiss Mihály

Versenyeredmények
A Zala Megyei Önkormányzat
által meghirdetett
„Én és a lakóhelyem”
rajzpályázat eredménye
3. osztály:
2. helyezett: Lukácsi Nándor.
Díjazottak: Varga Panna, Perjési
Levente és Negreán Nóra. Felkészítő nevelő: Kovács Zoltánné.
4. osztály:
3. helyezett: Deutsch Réka
Viktória 4. osztály. Díjazott:
Koma Lujza Sára. Felkészítő nevelő: Hikádi Mária Anna.
1. helyezett: Márfi Janka 7.
osztály. 2. helyezett: Lengyel
Sára 8. osztály. 3. helyezett: Vas
Barbara 8. osztály. Díjazottak:

Tolnai Fruzsina és Kis- Berkes
Beatrix. Felkészítő nevelő: Erheticsné Kuklek Krisztina
Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny
eredményei:
5. osztály: Biczó Laura, Horváth Sára, Kis-Berkes Beatrix,
Nagy Julianna – Területi 16. hely
(61 csapat indult), Megyei 10.
hely.
7. osztály: Balogh Levente,
Horváth Kornél, Kassa-Kovács
Kolos, Koma Csenge – Területi
13. hely, Megyei 10. hely.
Felkészítő nevelő: Bakonyi
Rita.

TÁJÉKOZTATÓ
A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2017 január 01-től csak
házi segítségnyújtással foglalkozik, intézményvezetője 2017. 10.
01-től Bátor Mónika. Elérhetőségei: zalakaros.hazi@gmail.com, 0630/461-6844, 8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
A ZALAKAROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT családsegítője Csönge Jusztina. Elérhetőségei: csaladsegito.zalakaros@gmail.com, 06-30/506-8440, 8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
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Bronzéremmel zártak
VÉGET ÉRT AZ IDEI SAKK CSAPATBAJNOKSÁG
Az előkelő harmadik helyet
szerezte meg az idei évi Zala
megyei sakk csapatbajnokságban a Zalakaros és Térsége Sakk
szakosztály.
A bronzérem díjátadásra és az
ehhez kapcsolódó baráti beszélgetésre a zalakarosi Regina étterembe került sor.
Az eseményen különdíjat kapott Borsfai Attila, aki a Zalakarosi
Sakkfesztiválon a „C” kategóriában
az első helyet szerezte meg és Lukács László, aki a bajnokság 2
mérkőzésén 100 %-t nyújtott.
A díjakat Stégli János sportszervező, az egyesület elnökhelyettese
és Jámbor Balázs szakosztályvezető
adta át.
Az átadást követően Jámbor
Balázs ismertette a 2018. évi versenyrendszert, célként ismételten a
dobogóra kerülést határozta meg.
Stégli János az utánpótlás kép-

zés beindításának lehetőséget vázolta és beszélte meg a jelenlévőkkel.
Az esemény után az 2018. évi
sakkbajnokság első mérkőzésén a
zalakarosi csapat már legyőzte a
2017. évi bajnokság győztesét, Len-

ti csapatát, tehát elmondható csapatról, hogy a játékosok máris jól
„léptek” a sakktáblán.
A díjazott csapat képen látható
tagjai: Marton József, Csiszár Albert,
Szabó-Tomka Dániel, Kardics János,
Marosvölgyi Ferenc, Minorics Tibor,

Lukács László, Kóbor Krisztián. Üst
József, Csányi József, Jámbor Balász
szakosztályvezető, Stégli János
sportszervező. A képen nem szereplő csapattagok: Heiliegermann
Gábor, Györfi Norbert, Földesi Zoltánt, Vass Bence, Borsfai Attila.

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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