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Köszönet az önzetlen munkáért
ALAPÍTVÁNYOK, CIVIL SZERVEZETEK VEZETŐIT KÖSZÖNTÖTTÉK
A városunkban működő civil
szervezetek vezetőit köszöntötte megbecsülése és köszönete jeleként az önkormányzat
nevében Novák Ferenc polgármester.
Az immár hagyományos találkozóra a Civil
Házban került sor, ahol
műsorral, pezsgős koccintással várták a vezetőket.
Novák Ferenc hangsúlyozta: a civil szervezetek azok, akik élővé
teszik és tartalommal
töltik meg a települések
életét, rengeteg feladatot vállalnak át az önkormányzattól és annak
szervezeteitől, teszik ezt
önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
– Köszönöm mindazoknak, akik önzetlenül
ténykednek a sport, a
kultúra és egyéb területeken. Egy kézfogással, a vezetőknek szóló
emléklappal és jó szóval
szeretném megköszönni munkájukat, egyben
biztatni Önöket arra,
hogy a jövőben is ha-

sonló lelkesedéssel, elhivatottsággal tegyék dolgukat, melyben az önkormányzat anyagi
lehetőségei szerint továbbra is
segítséget nyújt – utalt a polgármester a civil szerveztek számára
kiírt pályázati lehetőségre.

A találkozón kiemelte a jubiláló
szervezeteket is: a 20 éves Dalárda-Vegyeskart, a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány és a
Zalakarosi Iskoláért Közalapítványt,
a 15 éve ténykedő Gránit Gyógyfürdő Zrt. Dolgozói Közhasznú alapít-

ványt és a Gyöngyvirág csoportot,
a tízéves Karos Sprint Úszóklubot
és a TEKER egyesületet, valamint
az öt éve működő Zalakarosi Civilek Egyesületét, melyek képviselőinek emléklappal és jelképes városi
ajándékkal is kedveskedett.
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Hősi halottak neveinek pótlása Zalakaroson
A Zalakarosi hősi emlékmű
felújítására a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásért Közalapítvány által
kiírt pályázat keretében került
sor.
Az „Első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek felújítása Zalakaroson” című pályázatunk
1.218.000 Ft támogatást nyert, Zalakaros Város Önkormányzata által
adott önrész mértéke 250.000 Ft
volt. A felújítást maga az alkotó,
Béres János szobrász végezte el,
kisebb módosításokat végre-hajtva
az emlékművön.
Az új elemek munkálatai:
– Oszlop és tál faragása
– Rózsa (piros gránit) faragása
– Betűvésés
– A névsor bronz tábláinak kőbe
keretezése
A hősi emlékmű mellett felújításra kerültek a temetőben található I-II. világháborús fejfák, összesen
ötvennégy. A temetőben lévő fejfák mindegyikét ki kellett emelni
a földből, műhelyben egytől-egyig
felújításon estek át, a fejfákra új,
zománcozott névvel ellátott táblák
kerültek, majd visszahelyezték őket
az eredeti helyükre.
A felújítást komoly kutatómunka előzte meg, melyet a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai végeztek. A Zalakarosi Polgármesteri Hivatalban őrzött Hősök
könyve, a hősi emlékművön talált
nevek és a temetőben lévő fejfák
összehasonlításával tettük teljessé
az I. és II. világháborúban elhunytak
névsorát. Összesen 10 főt találtunk,
akik az I. vagy II. világháborúban

hunytak el, de nem volt fejfájuk a
temetőben. Lakossági megkeresések is segítették a munkánkat,
mert a temetőben néhány fejfán
téves adat szerepelt. Ezeket is pontosítottuk. Az új fejfák készítésére
Zalakaros város képviselő-testülete
biztosította a forrást.
Új fejfák készültek az alábbi hősök részére:
Csizmadia István
Harcz József
Marton Boldizsár
Országh József
Péter István
Kovács István
Balogh Antal
Csöndör Mihály
Horváth László
Ismeretlen német katona
A kutatómunka
során 64 hősi halottra bővülő névsor a
közeljövőben olvasható lesz a hősi emlékmű új tábláján. A
zalakarosi sírkertbe
hamarosan kihelyezésre kerülő 10 új
fejfával együtt mind
a 64 hősi halott emlékét őrizzük. Méltó
módon tiszteleghetünk a zalakarosi I-II.
világháborús hősök
előtt.
Sinkovics
Norbert
Zalakarosi Közösségi Ház
és Könyvtár
igazgató

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI
ADATGYŰJTÉSEKRŐL

A Központi Statisztikai Hivatal Zalakaros településen 2017. évben
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt
végre az alábbi témákban:
OSAP 2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (havi)
OSAP 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (éves)
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választották ki, a válaszadás nem kötelező, de részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az országról, régióról, településről készülő hiteles
statisztikák előállításához.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, az egyedi
adatokat bizalmasan kezelik.
A lakosság részére munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között a 061-487-4425-ös telefonszámon adnak felvilágosítást, valamint a www.
ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást az adatgyűjtésekkel kapcsolatban.
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Bővülő feladatkörök, módosult jogszabályok
VÁLTOZÁSOK A JÁRÁSI HIVATAL ÜGYINTÉZÉSÉBEN
Ez év elejétől számos változás történt
a Nagykanizsai Járási Hivatal munkájában,
melyek természetesen minket, ügyfeleket is
érintenek, így nem árt tisztában lenni ezekkel.
A részletekről dr. Józsa Zsanettől, a járási
hivatal vezetőjétől kértünk tájékoztatást.

SZÜLETÉSI DÁTUMHOZ IGAZODÓ
LEJÁRATI HATÁRIDŐK
Változtak a személyi igazolványok, jogosítványok, útlevelek lejárati határidői, ezek a születési adatokhoz igazodnak ezentúl. Például aki
betöltötte a 18. életévét, és személyi igazolványt
kap, az igazolvány kiállítási dátumától számított
6 évet követő születési idejének a napja lesz az
érvényesség lejáratának a napja. A vezetői engedélyeknél a lejárat ideje az állampolgár születési idejének hónapjával, illetve napjával egyezik
meg.

ÚJ SZERVEZETI EGYSÉGEK KERÜLTEK
A JÁRÁSI HIVATALHOZ
Több szervezeti változás történt a hivatalban év elejétől. Új szervezeti egységünk lett a
Nyugdíjbiztosító, Nagykanizsa mellett Letenye
és Keszthely illetékességgel látjuk el a kapcsolódó feladatokat. Összesen 147 ezer lakó nyugdíjbiztosítási ügyét intézzük, a biztosító az eddigi
helyén, a Sugár utcában működik továbbra is.
Zala megyei illetékességgel látjuk el január
elsejétől a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatokat; ez nagyon komoly munkát jelent számunkra, rengeteg ügy tartozik ezzel hozzánk.
Ilyen például a mérlegek, a víz- és gázmérők hitelesítése, a veszélyes gáztartályok, a liftek mozgólépcsők engedélyeztetése, a szerencsejáték
eszközök hitelesítése, de sorolhatnám hosszan.
A családi gazdaságok nyilvántartását is a Járási Hivatal látja el januártól, de fogyasztóvédelmi
feladatokat is ellátunk.
ÁLDOZATSEGÍTÉS,
JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Mindezek mellett a gyámhivatalunk jogköre
is bővült, áldozatsegítő és jogi segítségnyújtási
ügyek intézésével. Jogi segítségnyújtás keretében például peren kívüli segítségnyújtásban,
peres ügyekben, vagy akár büntetőügyekben
jogi segítséget tudunk nyújtani az ügyfeleinknek, például pártfogó ügyvéd kijelölésével. Az
áldozatsegítés keretén belül tanúgondozással
foglalkozunk. De azonnali pénzügyi segély biztosításával is foglalkozunk, illetve hozzánk tartozik például védett szálláshely biztosítása nehéz
helyzetbe kerülők számára. Természetesen ezen
ügyekben is megvan mindennek a megfelelő
törvényi háttere, az, hogy milyen igazolásokat,
papírokat kérhetünk be, kollégáim azonban
készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Szerda délelőttönként biztosítunk ügyfélfogadást, erre kijelölt irodában, hiszen tekintettel
vagyunk az áldozatsegítés, jogi segítés szenzitív
oldalára.
MEGVÁLTOZOTT ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
JOGSZABÁLYOK
Változtak az építéshatósági jogszabályok is,
ezáltal a mi feladataink is módosultak. Bővült
ugyanis az egyszerű bejelentéssel történő építkezés köre. Eddig egyszerű bejelentéssel csak új
lakóház építésére volt lehetőség, ettől az évtől
viszont a már meglévő lakóépület bővítése is
egyszerű bejelentéssel valósul meg, ha az összes

Változás ettől az évtől, hogy emelkedett az
ápolási díj alapösszege és az időskorúak járadéka, s nőtt a közfoglalkoztatási bér is.

hasznos alapterületet nem haladja meg az új házak esetében is érvényes 300 négyzetmétert. Ha
egyszerű bejelentéssel építkezik valaki, akkor a
kivitelezést követően az épület feltüntetéséről
a Járási Hivatalban állítjuk ki a hatósági bizonyítványt. Fontos tehát, hogy az ügyfelek e kérdésben a járási hivatalhoz forduljanak ezentúl.
Meghosszabbították a határidőt a zárkerti
ingatlanok művelési ágának megváltoztatása
esetén, idén december 31-ig lehet a kérelmeket
ez ügyben beadni.

A nagykanizsai járás elérhetőségei
Nagykanizsai járás
Hivatalvezető: dr. Józsa Zsanett
Cím: 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
E-mail: nagykanizsa@zala.gov.hu
Telefon: (93) 509-510
Fax: (93) 509-513
Félfogadás: A hivatalvezető előzetes
időpontegyeztetés alapján
minden hónap első hétfőjén 8-12 óráig
fogadja az ügyfeleket.
A hivatalvezető-helyettes előzetes
időpontegyeztetés alapján fogadja
az ügyfeleket.

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzatának
képviselő-testülete

LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDET
A fórum időpontja: 2017. február 27. (hétfő) 18 óra
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola (Aula)
A fórumra tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosságot!
Zalakaros Város Önkormányzata
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Menjen vagy maradjon?
AZ ISKOLAÉRETTSÉG KÉRDÉSEI, FELTÉTELEI
A hat esztendős gyermekek szülei ez idő tájt már választ kaptak az
óvodától arra, vajon gyermekük felkészülten vághat-e neki az iskolás
éveknek, vagy szerencsésebb volna, ha még egy évet az óvoda falai
között töltene.
Azaz, lezajlottak az iskolaérettségi vizsgálatok az oviban, a szülők
a gyermekükről készült jellemzésbe, illetve a kisgyermekük által megoldott feladatlapokba betekintést is nyerhettek.
Kire mondhatjuk, hogy „érett”, milyen feltételek teljesülése esetén
mehet gyermekünk iskolába, mit tehetünk mi, szülők, hogy segítsük
az érési folyamatokat – erről beszélgettünk Szenyéri Lászlóné óvodavezető-helyettessel, óvodapedagógussal.
– Szeretném előrebocsátani,
hogy az iskolaérettség egy fejlődési folyamat eredménye. Olyan
képességeket foglal magába, melyek a beiskolázottság szempontjából a gyermek számára alapvetőek. A képességekben viszont
lényeges különbségek vannak,
lehetnek, és egy-egy képességbeli
hiányosság még nem jelent feltétlenül iskolaéretlenséget, ahogyan
egyébként az érésben bármilyen
bekövetkező változás is okozhat
visszalépést.
– Mégis vannak bizonyos testi és értelmi jellemzők, melyeknek megléte fontos az érettség
szempontjából. Melyek ezek,
mit kell ezekről tudnunk nekünk,
szülőknek is?
– Valóban vannak testi-biológiai kritériumok. Ilyen például a kisgyermekes külső „eltűnése”: nincs
már a kicsikre jellemző pocak, a
fej törzshöz viszonyított aránya
kisebb, a gyermek teste megnyúlik. Elkezdődik a fogváltás,
mely egyébként az idegrendszer
fejlettségéről ad tájékoztatást.
Fontos szempont a fizikai erőnlét, hiszen a táska cipeléséhez,
az egy helyben üléshez is szükség van erre, bármilyen furcsán
is hangozhat. Lényeges, hogy a
gyermek tudja a testi szükségleteit késleltetni, irányítani, hiszen
az iskolában például egy pisilést a
szünetben lehet elintézni. Összerendezett mozgás, finommozgás
is szükséges, ahogy a jó egyensúlyérzék is. Ezt például a biciklizés, a hinta hajtás képessége is
meg tudja mutatni.
A testi jellemzők mellett bizonyos értelmi képességekkel is
rendelkeznie kell egy iskolába kerülő gyermeknek. Ez alatt értem
például a tiszta beszédet (akinél
problémát látunk, logopédus segítségét kérjük, fontos azonban,
hogy az őáltala előírt feladatokat,
beszédgyakorlatokat otthon is

gyakoroltatni kell a gyermekkel).
Lényeges a legalább 20 perces figyelemtartás, és az, hogy a feladatok végzése során a gyermek ne
igényelje a folyamatos kontrollt,
megerősítést. Rövid szövegek,
versek megjegyzése már elvárható, illetve lényeges az elvontabb
gondolkodás megléte, például a
rész-egész viszony felismerése, a
lényegkiemelés, az összefüggések észrevétele, következtetések

érett feltétlenül az iskolára. Ezen
felül persze számos szociális jellemzőt figyel az óvodapedagógus: érzelmi kiegyensúlyozottság,
kudarctűrő képesség, alkalmazkodni tudás társakhoz, felnőttekhez, együttműködés a közösséggel, önálló feladatvégzés, kitartás,
kialakult feladattudat (a munkát
akkor is elvégzi, ha éppen fáradtabb vagy szívesebben csinálna
valami mást). Van kellő önfegyelme, tud várni, a mozgásigényét
kordában tudja tartani, elfogadja
a felnőtt irányítását, ha azonban
szükséges, bizalommal fordul a
felnőtt felé, meri a segítségét
kérni.
– Több helyen olvashatjuk,
hallhatjuk, hogy talán a legnagyobb probléma, hogy a gyerekek túlmozgásosak, nincs kellő
önfegyelmük, sok gyermekről
halljuk, hogy hiperaktív. Ön hogy

levonásának vagy általánosítás
megállapításának képessége. Az
iskolaérett gyermek ismeri, megnevezi a saját testrészeit, jól tájékozódik síkban, térben, ismeri
a fogalmakat, tízes számkörben
eszközzel biztonsággal számol, a
több-kevesebb fogalma nem okoz
neki problémát.
– Ahogy Ön az elején mondta: ezek a jellemzők, feltételek
valóban egy fejlődési folyamat
eredményeként jönnek létre,
aminek az óvodában és otthon
egyaránt részese kell, hogy legyen a gyermekünk. De gyakran
halljuk, hogy szociális éretlenség
miatt nem javasolják az óvodást
az első osztályba. Mit értsünk ez
alatt?
– Ha a gyermek például még
egyáltalán nem várja az iskolát,
nem is készül rá, szerepjátékaiban
sem jelenik meg, az számunkra
jelzés, hogy ő bizony még nem

látja: valóban nő az ilyen gyermekek száma?
– Sajnos egyértelműen ezt tapasztaljuk mi is.
– Hogyan segíthetünk a gyerekeinknek, hogy ne kapják meg
ezt a „jelzőt”?
– Rendkívül fontos, hogy már
csecsemőkortól legyen egy szokásrendje, napirendje a gyermeknek. Tudja, mikor mi következik a
nap folyamán, hiszen ez amolyan
kapaszkodó számára, biztonságot
ad neki. Ha ez nincs meg, már
sajnos sokat tett a szülő azért,
hogy gyermekével magatartásbeli problémák legyenek. Ugyanígy
fontos a mozgásfejlődés, a játék.
És itt nagyon erősen hangsúlyoznám, hogy a szabad játék! A
gyerekek ebben fejlődnek a leginkább, nem az irányított foglalkozásokon. Nem akkor tesz jót a
szülő a gyermekével, ha állandóan
programot szervez neki, fejlesztő

foglalkozásokra hordja, hanem,
ha hagyja kibontakozni otthon,
a kertben, a játszótéren. Persze,
az együtt töltött idő is nagyon
lényeges, de higgyék el: a gyermeknek egy közös túra, biciklizés,
egy családi társasjátékozás sokkal,
de sokkal többet jelent bármilyen
fejlesztésnél. Ez idő alatt tanulja
a társas kapcsolatokat, azt, hogy
szabályok vannak, amikhez alkalmazkodni kell (sport, társasjáték),
hogy a kudarcot is el kell tudni
viselni (a társasjáték erre is jó), és
sorolhatnám. Az óvodában is játékos, játékból induló tevékenységeket végeznek a gyerekek!
– Mi történik, ha a szülő nem
fogadja el az óvoda javaslatát a
gyermek további óvodában tartására, vagy épp ellenkezőleg:
iskolába indítására vonatkozóan?
– Ilyen esetekben a nevelési tanácsadóhoz fordulhat a szülő, s az
ottani javaslat lesz az irányadó. A
gyermekeket egyébként félévenként mérjük, az eredményeket
a szülő is nyomon követheti, így
számára is jól látható, hogy a gyermek fejlődött-e, ha nem, milyen
területen vannak a problémák, s
meglátásom szerint így könnyebben tudjuk megvitatni közösen,
mi is lenne jobb a gyermeknek.
– Gyakran előfordul, hogy
első osztályban közel sem azonos életkorú gyermekek kerülnek, illetve, hogy a nagycsoportosok között maradnak olyanok,
akik nem értelmi, hanem szociális
fejletlenség miatt lesznek még
ovisok, a feladatokat könnyedén elvégzik, szemben több másik társukkal. Azért ez okozhat
problémát a közösségnek, hiszen
korántsem azonosak a feltételek.
– Itt van nagyon fontos szerepe a differenciált egyéni bánásmódnak. Tudjuk, hogy ezt nagy
létszám mellett igen nehéz megoldani, mégis erre kell törekedni,
mert ez tudja csak megnyugtatóan kezelni az ilyen helyzeteket.
Amit azonban hangsúlyozni
szeretnék: az óvoda csupán segít a
gyermek nevelésében, a tényleges
nevelés mindig otthon történik. A
magatartás problémák, hiperaktivitás megelőzéséhez pedig fontos
az azonos elvárások, szabályok a
szülők részéről, illetve az őszinte
párbeszéd a szülők és az óvodapedagógusok között, valamint az
elvárások közelítése.
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A szakmai megítélés természetesen mindig nagyon fontos és kiemelt figyelmet érdemel, a vendégek értékelése azonban, ha
lehet, mindennél jobban számít egy szálloda
életében.

A vendégek kedvelt helyei

Ezért is tulajdoníthatunk kiemelt figyelmet
azoknak a díjaknak, melyeket utazás- és szállásközvetítő portálok ítélnek oda a hoteleknek a vendégek szavazatai alapján. Az elmúlt
év végén az egyik legnagyobb hazai internetes
szállásközvetítő, a Szállás.hu oldalán leadott online szavazatok alapján két zalakarosi szálloda is
kiemelkedő eredménnyel szerepelt.
Az Art Hotel az Év Szállása 2016 versenyen
az 1-3 csillagos szállások kategóriájában az élen
végzett, a MenDan Hotel ugyanennek a versenynek a négycsillagos kategóriájában 3. helyen végzett.
Mindkét szálloda elmondhatja azonban magáról, hogy már nem első alkalommal szerepel
jó eredménnyel.
Az Art Hotel kétszer is elnyerte az Utazok.
hu online közvetítő Aranycsengő díját, de a leg- felújításán át a szobák, sőt a konyha és a konyhai
kedveltebb szálláshelyek és a legbarátságosabb eszközök felújítása is sorra került az évek alatt, s
szálloda kategóriákban is az élen végzett.
bár ahol lehet, pályázattal is próbálkoznak (pél– Úgy gondolom, minden hotel számára az dául pályakezdők foglalkoztatása), a változások
igazi mérce a szálloda megítélése a vendégek alapvetően saját forrásokból történnek.
által. Az, hogy a hotelünk évek óta előkelő
A szakmain túl rengeteg vendég-elismerést
helyen szerepel a a legnagyobb online szállás- tudhat magáénak a MenDan Hotel is.
közvetítők internetes közvélemény-kutatásai
Utazok.hu versenyén a Top 10 legkedveltebb
alapján indított versenyein, egyértelműen jel- szálláshely, családbarát és idősek által kedvelt
zi számunkra, hogy amit és ahogy csinálunk, szálláshely cím is az övék, a Szállásvadász.hu onaz jó, az a vendégeinknek tetszik – mondta line közvetítő partnerüktől évről évre megkapa legutóbbi, Az
Év Szállása díj kacsán Tóth Zoltán,
az Art Hotel vezetője.
A hotel több
mint két évtizede működik,
pontosan 22 éve
vezeti azt a Tóth
család, és ahogy
a szállodavezető
mondja: büszkék
elért eredményeikre, a rengeteg
törzsvendégre,
arra a családias
hangulatra, mely
jellemzi a hotelt,
Az Art Hotel vezetője, Tóth Zoltán büszke a vendégértékelések
s melyet a vendéalapján elnyert díjakra.
gek is kiemelnek.
– Közvetlen
kapcsolatot igyekszünk kialakítani vendé- ják a Kitűnő Szálláshely és Kitűnő személyzet
geinkkel. Nekünk fontos, hogy a szobákat címet, legutóbbi eredményük pedig a Szállás.hu
kulccsal nyissák, amit leadnak a recepción és Az Év Szállása 2016 verseny Népszerűségi Díj III.
onnan kérnek el. Mert ez már eleve kialakít helyezése.
egy kapcsolatot a szálloda és a vendég között,
– Jó, ha nem egy dolog miatt emelnek ki
van lehetőségünk megkérdezni, hogy érzi ma- minket – válaszolta Czimondor Nándor szállogát, van-e esetleg valami problémája. Arra is daigazgató arra a kérdésre, hogyan fér össze a
törekszünk, hogy minden nap legyen elérhető családbarát és az idősek által kedvelt szálláshely
a hotelben legalább egy családtagunk, mert cím. – Ha csak egy vagy két jó dolgot tudnak
bármi történik, azonnal tudunk reagálni, és kiemelne egy szálláshelyről, az nem szerenszerintem a vendégnek ez nagyon fontos.
csés. Büszkén mondhatom, hogy nekünk száA hotel vezetése arra is törekszik, hogy a mos erősségünk van, ami tetszést vált ki. Az
vendégek kényelmét folyamatos felújításokkal egyik természetesen önmagában Zalakaros,
tegye teljesebbé. Éves szinten 10-20 millió forin- maga a város, aztán a városban elfoglalt remek
tot költenek modernizálásra, a wellness részleg helyünk, az építészetileg érdekes hotelépület,

A VERSENYBEN ÉLEN AZ ART HOTEL ÉS A MENDAN
sőt annak belső részei is (tornyos, átriumos,
növényekkel dúsan díszített). Mindezek mellett óriási hangsúlyt helyezünk a gyermekbarát-kínálatra. Bátran elmondhatom, hogy itt a
legkisebbektől a kamaszokig jól el tudják tölteni az idejüket a gyerekek, játszóház, a wellness-részleg, a sport- és szabadidős lehetőségek, a rengeteg programunk – melyek mellett
örömmel alapozunk a városi programokra is
– vonzó a családosok számára. Mi fontosnak
tartjuk a környékbeli programlehetőségek
kiajánlását is, vallom, hogy azt szeretjük, ha a
vendégek minél több élményt szereznek a pihenésük során. Nagy erősségünk a konyhánk,
az igyekvő, valóban segítőkész és barátságos
személyzetünk. Az idősebb korosztálynak is
számos lehetőséget kínálunk (többek között
kiemelném a wellnesst és a gyógyászatunkat).
És hogy visszakanyarodjunk a kérdésre: hogy
fér össze idős és családos, az a válaszom, hogy
meg kell találni az ajánlatokkal a korosztályoknak megfelelő időszakot. Nem állítom,
hogy soha nem okozott problémát a generációk egymás mellé kerülése, de a hangsúlyosan
családos időszakokat mindig kommunikáljuk
ajánlataink kiküldésekor, így kicsi az esély
arra, hogy a korosztályok „zavarják” egymást.
Czimondor Nándor elárulta: szállodájuk számára rendkívül fontosak a kritikák is, hiszen
építkezni abból is lehet, sőt, szerinte a kritika törődést jelent a vendég részéről. Azt jelzi ugyanis
számukra, hogy vendégük abszolút partner, szereti a szállodát, jelzéseivel arra törekszik, hogy ő
maga is még jobbá tegye. A kifogásokat, javaslatokat lehetőség szerint már a vendég ott tartózkodása idején igyekeznek kezelni, mert az is
fontos, hogy a vendég lássa: valóban törődnek
véleményével.
– Talán ennek is köszönhető, hogy rengeteg törzsvendégünk van, néhányan már több
mint hatvanszor jártak nálunk. Van olyan, aki
évente négyszer, ötször is visszajön hozzánk.
Nincs ennél jobb visszaigazolás egy szálloda
számára abban, hogy amit tesz, az jó és a vendégnek tetsző.
Eredményeink mögött a tulajdonosi körtől
a teljes személyzeten át, mindenkinek a jó és
odaadó munkája áll.
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Életmód változtatásra biztat az edző
Katus Attila aerobic-bajnok
volt a vendége a közelmúltban a
Zalakarosi Fürdőnek.
A világ- és Európa-bajnok sportoló a fürdő ez évi első egészség-hétvégéjén aqua fittnessel és
életmód tanácsadással várta a vendégeket. A népszerű sportember
lelkes követőkre talált a fürdőn, sokan kapcsolódtak be a vízi tornába
és sokan voltak kíváncsiak motivációs előadására is.
A fürdő 2017-es évre tervezett
egyik fő célja, hogy vendégeihez
közelebb hozza a sportot, az egészséges életmódot. Ennek apropóján
két sikeres sportemberrel vették fel
a kapcsolatot: az év folyamán Béres Alexandra és Katus Attila lesz

KATUS-FITTNESS A FÜRDŐN
a fürdős segítségére abban, hogy
tanácsokkal és ötletekkel lássanak
el bennünket a sikeres életmód

Vendéglátós Mesterek Klubja
MÁSODSZOR TALÁLKOZTAK
A ZALAI VENDÉGLÁTÓS MESTEREK
A zalakarosi összejövetelen a szakképzés új irányvonalairól,
valamint az éttermek és szállodák gasztronómiai trendjeiről hallhattak előadást. A Vendéglátós Mesterek Klubját a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara szervezi.
A kamaránál már 2 éve lehet támogatással mestervizsgát tenni, azóta 24 szakma képviselői vehették át mesterlevelüket. „A
legaktívabb csapat a vendéglátósok voltak, pincérek, szakácsok
elsősorban, illetve természetesen a cukrászok. Ez adta az ötletet
tavaly nyár végén, hogy jó lenne, ha ezt az aktív csapatatot rendszeresen össze tudnánk hívni, hiszen ők egy olyan bázist képeznek, akiket bizonyos témák kifejezetten érdekelnek, véleményük
van ezekről a témákról, javaslataik vannak” - mondta el Verger
Renáta a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztési vezetője.
A zalai vendéglátós mesterek tavaly klubot alapítottak, és
megegyeztek abban, hogy 3 havonta találkoznak. A zalakarosi
összejövetelre ötvennél is többen érkeztek, hogy előadásokat
hallgassanak szakmájuk jövőjéről. A gasztronómiai világtrendek
mellett egyre fontosabb itthon a jó magyar konyha, de nemcsak
az országos ízek, hanem a helyi specialitások is. „Például Zala megye egy kiváló helyszín, nagyon-nagyon jó adottságokkal rendelkezik a gasztronómia szempontjából Akár az alapanyagokat
nézem, akár az ételkészítés receptúráit, érdekességeit, úgyhogy
inkább a regionalitás lesz, ami meghatározó lesz a jövő gasztronómiájában” – fogalmazott Váradi-Szabó Balázs termék- és szolgáltatásfejlesztésért felelős vezető.
A kormánnyal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve a duális képzés kiterjesztését szorgalmazza a kamara.
„Minél több munkaerő-piaci szereplőt, tehát vállalkozást és céget
szeretnénk bevonni a duális képzésbe, hogy maga a szakképzés
az gyakorlatias körülmények között valósulhasson meg, illetve
szeretnénk, ha maga az iskolarendszer, a szakképzési centrumok,
és a munkaerőpiac között egy sokkal nagyobb együttműködés
alakulna ki” – vélekedett Vörös-Gubicza Zsanett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója.
A kamara igény esetén más szakmák mestereinek is szervez
hasonló összejövetelt.

változtatással kapcsolatban. Katus
Attila a közös torna után többek
között remek tanácsokkal látta el a

vendégeket, például arról, miért
nem kielégítő a testnek az otthoni házimunka, miért változtassunk
csak fokozatosan, ha rászántuk
magunkat a változtatásra, hogyan
tudjuk motivációnkat fenntartani
az év során.

Sportvetélkedő: 5. hely
A játékos sportvetélkedő megyei döntőjén 5. helyezést elért csapat
tagjai: Bali Panna, Polán Rebeka Anna, Deutsch Réka Viktória, Strobl
Anna, Szécsényi Szófia Judit, Koma Lujza Sára, Tóth Petra, Rákhely Lúcia,
Biczó Barnabás, Császár Dávid, Horváth Benjámin Márk, Varga Márkó,
Bogdán Richárd, Budai Roland, Bogdán Tibor, Borsos Bálint, Matyovszky
Péter. Felkészítő tanár: Jankovics Attila.
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A január elején megérkezett hó bőséges lehetőséget adott a téli
időjárás jellemzőinek megtapasztalására. A télről szóltak a versek,
mesék, az ábrázoló tevékenységek. Ilyen hosszú ideig még nem volt
módunk játszani havas játékokat: szánkózni, csúszkálni, havat lapátolni. Mivel a lesett hó nem tapadt jól vagy nagyon megfagyott,
hóembert építeni csak igen nehezen lehetett. Azonban bőven akadt
lehetőség a hó tulajdonságainak játékos megtapasztalására, kísérletezésre. A téli időjárás és öltözködés összefüggéseit is megismerték
a gyerekek. A hideg időjárás miatt a madarakról való gondoskodást
is megkezdték a csoportok: eledelgyűjtés, etetés, itatóban a befagyott víz felmelegítése. A téli természet jellemző jegyeit a csoportok
a Kis-Balatonnál is megfigyelték. Az itt élő madaraknak táplálékot
vittek, nyomokat kerestek, wnyomokat követtek.
Novák Ferencné

Itt a tél!
FARSANGI HÉTVÉGE
FEBRUÁR 18. SZOMBAT
09.00–10.00: „Farsangi jelmezem
”- rajzverseny - Főépület – gyermek játszóház
10.30–11.00: Aquafittness - Beltéri élménymedence
13.00–13.20: „Álarcos torna” vízi
gimnasztika I. számú gyermek élménymedence
14.00–15.00: Farsangi szemüveg
- Főépület – gyermek játszóház
Rajzverseny eredmény hirdetése
15.30–16.00: Aquasalsa Beltéri élménymedence
16.15–16.45: „Mese feles” Gyermek vízivilág - Sószoba
FEBRUÁR 19. VASÁRNAP
10.00–10.20: „Farsangi ugra - bugra” vízi torna kicsiknek I. számú
gyermek élménymedence
10.30–11.00: Aquafittness - Beltéri élménymedence
13.00–13.30: „Farsangi kergető”
sportjáték - Főépület – gyermek
játszóház
14.00–15.00: Mozgásos ügyességi játékok!Pihenésképpen: kártyajáték, memória és kvíz játékok,
Főépület – gyermek játszóház
15.30–16.00: Aquasalsa Beltéri élménymedence
16.15–16.45: Mini vízi „álarcos
buli” gyermek diszkó I. számú
gyermek élménymedence
A főépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki
csatlakozhat. A kezdési idő előtt
5 perccel gyülekező a gyermek
vízivilág emeletén, ahonnan
animátor kíséretében mennek fel
a gyermekek a program színhelyére. Gyermekfelügyeletet nem
vállalunk, így a szülők is csatlakozzanak bártan. A foglalkozási
idő alatt kényelmesen várakozhatnak a galéria pihenőjén.
A programváltozás jogát fenntartjuk! Szeretetettel várjuk a
gyermekeket és szüleiket a programokon!
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