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Gasztro-hónap májusban
KÜLÖNLEGES ÍZEKKEL BŐVÜL ZALAKAROS GASZTRONÓMIAI KÍNÁLATA

A legjobb recept készítőjének, Horváth Erikának (a képen jobb oldalon) Czirákiné Pakulár Judit adta át a százezer forintos nyereményt.
Több újragondolt zalai étel
is felkerülhet már májustól a
zalakarosi szállodák, éttermek
étlapjaira. Ahogyan korábban
beszámoltunk róla, szakmai
zsűri döntött a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. által
meghirdetett receptversenyre
beküldött tíz legjobb receptje
közül.
A finomságok beküldőinek a
Hotel Karos Spaban adták át április 19-én a díjakat, s ahogyan Kovács Szabolcs, a Kft. ügyvezetője
fogalmazott: a májusra meghirdetett gasztro-hónap során akár
már több helyi étteremben és
szállodában is megkóstolhatóak

lesznek a zalai ételkülönlegességek.
Hogy melyek is ezek? A versenygyőztes magyarföldi tökmagos kalács (a recept beküldője
Horváth Erika), a második helyen
végzett tejfölös, tárkonyos vargányaleves sonkás krumpligombóccal (a receptet Szakos Jánosné
küldte be), illetve a harmadik helyet szerzett zalai káposztás borított (beküldője Dombi Gábor). De
bekerülhet az ételkínálatba a hagyományokon alapuló, innovációs
különdíjat elnyert vargányával töltött gombóc sült tarjával és fokhagymamártással (a receptet Szabóné Szűcs Hajnalka küldte be).
(Folytatás az 5. oldalon.)

A magyarföldi tökmagos kalács nemcsak jól néz, de különleges ízvilágával hamar kedvenccé válhat.
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Csatlakoztunk a foglalkoztatási paktumhoz
CÉL AZ ELSŐDLEGES MUNKAERŐ-PIACI HELYEK FELTÖLTÉSE
Városunk is csatlakozik a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati
Társulás által benyújtott „Dél Zalai Foglalkoztatási Együttműködés”
megvalósítása című projekt célját képező gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztő együttműködés (Paktum) megvalósításához.
Az erről szóló döntést a közelmúltban rendkívüli ülésen hozta
meg a testület, egyúttal meghatalmazta Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármestert az erről szóló
szándéknyilatkozat és együttműködési megállapodás aláírására.
A Dél-Zalai Foglalkoztatási
Paktum Nagyrécsén alakult meg
április 21-én, a megalakuláson jelent volt és a program céljairól
előadást tartott Cseresnyés Péter
államtitkár.
Hangsúlyozta: a jelenlegi több
mint 200 ezer közfoglalkoztatott
létszámát négy év alatt 150 ezerre
kell csökkenteni, a cél az, hogy lehetőség szerint a közfoglalkozta-

tottak közül azokat az embereket,
akik az elsődleges munkaerő-piacon képesek dolgozni, el tudnak
helyezkedni kisebb-nagyobb segítséggel, azok ott helyezkedjenek el.
Cseresnyés Péter államtitkár, a
térség országgyűlési képviselője
elmondta: egy március 20-ai kormányrendelet szerint a jelenlegi
210-220 ezer közfoglalkoztatott
létszámát négy év alatt 150 ezerre
kell csökkenteni. Nagyrécse polgármestere üdvözli az ötletet, szerinte azonban tenni kell azért, hogy
megállják a helyüket az elsődleges
munkaerőpiacon. „Úgy érzik magukat ezek az emberek, mintha
periférián lennének. Úgy érzik,

mintha ők kivetettjei lennének a
társadalomnak, ezt tapasztalom
itt. Ebből a szempontból nagyon
melléjük kell állni. Hatalmas erő
és munkaerőforrás rejlik ebben,
de ennek a képzését meg kell oldanunk” – mondta el Laskai Béla,
Nagyrécse polgármestere.
Az eseményen elhangzott az is,
hogy 2010-ben 11,6 százalékos volt
a magyarországi munkanélküliségi
ráta, ez mára 4,3–4,4 százalékra
mérséklődött. A foglalkoztatottság pedig már az európai uniós
átlagot is meghaladva, elérte a
68 százalékot. „Magyarországon
nem munkanélküliségről beszélünk. Hogyha foglalkoztatás politikáról beszélünk, első sorban nem
az jut rögtön eszünkbe, hogy de
mi lesz a sok-sok munkanélkülivel,
hanem arról kell beszélnünk, hogy
mi lesz azzal a sok üres álláshellyel,

hogyan tudjuk betölteni” – fogalmazott Cseresnyés Péter.
A fórumon megállapodást írtak alá a különböző szervezetek
arról, hogy a dél-zalai régióban
fellendítsék a gazdaságot, növeljék a foglalkoztatás szintjét és a
lakosság életszínvonalát, valamint
hogy minél többeket tudjanak elhelyezni az elsődleges munkaerőpiacon.
– Városunk számára mindenképpen pozitív hozadékkal bír az
együttműködésben a részvétel –
mutatott rá Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester –, hiszen mindannyiunk számára fontos, hogy
elsődleges munkaerő-piacon dolgozhassanak a városunkban élők,
megnyugtató, ha a foglalkoztatásban mi is előre tudunk lépni,
akár e paktum segítségével.
Kanizsa TV/Karosi Krónika

Továbbgondolásra érdemes példák,
ELSŐ ÍZBEN RENDEZETT NEMZETKÖZI KONFERENCIÁT FÜRDŐVÁROSOK SZÖVETSÉGE
A Magyar Fürdővárosok Szövetsége 2017. április 6-án tartotta szemináriumát és közgyűlését Szentesen a Megyeháza Konferencia és
Kulturális Központban, melyen városunk részéről Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester és Magyar Mária képviselő vett részt.
Az egyesület közgyűlési helyszíneinek megválasztásakor törekszik
arra, hogy mindig másik fürdőváros
adjon otthont a rendezvénynek,
hogy a tagok jobban megismerjék
egymás szolgáltatásait, lehetőséget
biztosítsanak az egymástól való tanulásra, ötletszerzésre.
Czirákiné Pakulár Judit elmondta: a tanulás, az ötletszerzés most is
jellemző jegye volt a találkozónak,
rengeteg érdekes, akár Zalakaros
számára is megvalósítható gondolat hangzott el a tanácskozás során.
– A tag fürdővárosok polgármesterei, képviselői a szentesi
szeminárium során Kakas Béla
Csongrád Megye Közgyűlése elnöke előadásában ismerkedhettek
meg Csongrád megye turizmusával, Szentes turisztikai és kulturális értékeivel. Ezt követően a
közgyűlés tájékoztatót hallgatott
meg dr. Szabó Zoltántól az ügyvezető elnöki tevékenységről,
majd az ügyvezető elnöki meg-

bízottak munkájáról. A közgyűlés
elfogadta az új alapszabályát és a
Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a szövetség 2016.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Kiemelten foglalkoztak a
résztvevők az idegenforgalmi adó
állami támogatásának ügyével,
mellyel kapcsolatban úgy döntöttek: kezdeményezik a korábbi
évek szintjére történő emelés lehetőségének vizsgálatát – mondta
el a találkozó kapcsán az alpolgármester.
Amint azt jelezte: Zalakaros számára Szentes többek között a vízilabda sport terén szerzett tapasztalataival állhat példaként.
– Szentes a vízilabda révén
évtizedes nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a sportturizmus terén, a velük való együttműködés jó lehetőséget teremt az
ezzel kapcsolatos tapasztalatszerzésre is. Szirbik Imrével, Szentes
város polgármesterével erről is

tárgyaltunk a rendezvényt követően – mondta.
Czirákiné arról is beszámolt,
hogy a Magyar Fürdővárosok Szövetsége Közgyűlése utáni napon
rendezték meg az I. Fürdővárosok
Nemzetközi Tudományos Konferenciát a Magyar Fürdővárosok
Szövetsége és Szentes Város Ön-

kormányzata szervezésében.
A
konferencia célja az volt, hogy a
fürdővárosokhoz
kapcsolódóan
a tudásmegosztás és a publikálási lehetőség új eszközévé váljon.
A fürdővárosokkal kapcsolatos új
tudományos eredményeket nemzetközi kontextusba ágyazottan
mutatta be, mind a szűken vett
szakma, mind pedig a téma iránt
érdeklődő nagyközönség számára.
– Érdekes előadás hangzott

el Hangodi Krisztinától „Néhány
egészségturisztikai
vonzerővel
rendelkező település egészségturisztikai és egészségügyi fejlesztésekkel összefüggő pályázati
aktivitásának településfejlesztési
összefüggései”-ről, mely különleges megvilágításba hozta a pályázatok jelentőségét. A diákon jól
látszott, hogy az előző pályázati
ciklusban Zalakaros országos viszonylatban is jelentős pályázati
forrásokat kapott, lakosságszámához viszonyítva.
Rendkívül érdekes volt számomra Scheitzner Beáta, a Miskolc-Miskolctapolcai fürdők vezetője „Három fürdő, egy város - a
lehetőségek versenye” előadása,
mely a piaci pozícionálás fontosságára hívta fel a figyelmet. Arról
beszélt, hogyan, milyen csatornákon kommunikálják a különféle
célcsoportoknak a nagyon különböző kínálatot, s ezzel rövid idő
alatt milyen sikereket értek el.
Hasonló megközelítést láthattunk a „Három jelentős Balaton-parti fürdőváros értékei és
turisztikai szempontú összehasonlítása” előadásban, ahol Balaton-
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A Föld Napja alkalmából ismét
meghirdette parkerdő tisztítási
akcióját a Zalakarosi Közösségi
Ház és a Tourinform Iroda.
Az idei évben nagyon sok környezettudatos kisgyerek, fiatal
és szülő jött el, hogy a parkerdei
pihenő létesítményeit, a Csigatúra-tanösvényt, a száz lépcső
környékét és a parkerdei forrást
és környékét megtisztítsák a szeméttől.
A lelkesen dolgozó csapatot a
Zalaerdő Zrt. üdítővel, a zalakarosi
önkormányzat bográcsgulyással, az
Aranyszarvas vendéglő pedig pizzával lepte meg, úgyhogy a munkát
jóleső falatozással zárhatták az önkéntesek.
Amennyiben erről az oldaláról
nézzük az akciót, akár egy kellemes
kikapcsolódásnak, hétvégi programnak is nevezhető. Sajnos azonban
sokak számára a mások által eldobott, kirakott, illegálisan elhelyezett
szemét összeszedése bosszantó, kiábrándító, napi szinten munkát adó
tevékenység, aminek bizony nem
bográcsozás a vége, sőt, gyakran
pénzügyi terheteket is jelent.

Csak kölcsönkaptuk!
SZEMÉT-ÜGYEK A FÖLD NAPJA KAPCSÁN
A Kanicai erdő területe például
az erdőbirtokosság számára kifejezetten problémásnak nevezhető, és
a fent jelzett gondokat okozza az
erdőbirtokosságnak.
Horváth Vencel, az erdőbirtokosság felügyelő bizottságának
elnöke elmondta: rendszeresen
tapasztalják, hogy a Kanicai –erdő
területét szemétlerakónak használják egyesek, óriási kupacok gyűlnek
össze itt rövid idő alatt, melyeket
aztán az erdőbirtokosságnak kell
elvitetni. A társaságnak több százezer forintjába kerül alkalmanként
a terület tisztíttatása. Mint mondta: sokat segítene a helyzeten, ha
az utcában élők, amennyiben ilyen
jellegű tevékenységet tapasztalnak,
értesítenék az erdőbirtokosságot,
vagy akár a Karos-Park Kft-t, hiszen
környezetünk védelme, tisztán tar-

Lehangoló látvány a Csöntepusztához vezető út mentién lerakott szemét.
tása nem csak a saját házra és ház
tájékra kell, hogy korlátozódjon. Hiába a szép megjelenésű magánház,
az azt körülvevő gondozott, virágos kert, a zöldellő pázsit: a tágabb
környezetünk megóvása nélkül
nem beszélhetünk tiszta, gondozott városképről sem – hangsúlyozta.

ötletek
füred, Keszthely és Siófok helyzetét
boncolgatták, s, a kínálat markáns
elkülönítésére buzdítottak. Itt is nagyon jó párhuzamot lehetett vonni
Zalakaros helyzetével.
Érdekfeszítő előadás hangzott
el a Legionella pneumophila baktérium elleni védekezésről az új jogszabályok tükrében, melyek komoly
feladatot rónak a zalakarosi fürdőre
is.
Hojcska Ágnes Erzsébet arról
beszélt, hogy a fejlett országok idősödő társadalmában egyre nagyobb
problémát jelent a mozgásszervi
egészség romlása. Magyarországon
a negyedik helyen állnak a mozgásszeri betegségek a rokkantságban
leélt életévek alapján a nem fertőző
betegségek között. A TB finanszírozott kezelések létjogosultságát
bizonyította, további előrelépést
sürgetett a témában.
– Úgy gondolom – összegezte
Czirákiné Pakulár Judit –, hogy a
konferencián elemzett témákban
Zalakaros számára is rengeteg előremutató elemzés, megközelítés
történt, melyről akár fürdővárosok közötti, akár a helyi turisztikai
szereplők szintjén érdemes tovább
gondolkodni, illetve a turisztikai
egyesület stratégiájának megfogalmazásakor is számolni lehet
velük.

Az önkéntesek a Föld Napja alkalmából a parkerdő létesítményeit és a
túrautakat tették rendbe.

A Karos-Park Kft. munkatársaira
vár az illegális szemétkupacok eltakarítása.

A Kanicai erdőbirtokosság gondozásában lévő területet is elöntötték
szeméttel, a fákat is ez veszi körül.

Hasonlóképpen vélekedik, és hasonlóképpen érintett e témában a
Karos-Park Kft. ügyvezetője, Biczó
Tamás is.
Lapunknak elmondta: dolgozóiknak napi szinten jelent problémát a
szemétkezelés ügye. A város területén belül a köztéri szemetesekbe elhelyezett lakossági hulladékzsákok, a
kiborogatott kukák jelentenek vis�szatérő problémát, de óriási gondot
jelent számukra az is, hogy sokan a
szelektív gyűjtőszigeteknél teszik
ki „elegánsan” a szemetüket, ami
– valljuk be – visszataszító látványt
jelent, pláne, ha netán a zsákokat
állatok marcangolják szét és hordják
szanaszét belőle azok tartalmát.
– Probléma ugyanakkor a városba vezető utak mentén lerakott
szemét. Leginkább a Galambok-Zalakomár vonalon, a Csöntepuszta
környéki területen tapasztaljuk az
illegális szemétlerakást. Ez a terület
Zalakaroshoz tartozik, nekünk kell
ide kijárnunk és megtisztítani azt
a lerakott hulladéktól. Minden májusban megszervezzük a Te Szedd!
akciót is, amikor a Móra-iskola diákjait is bevonjuk a tisztításba, de
sajnos, dolgozóinknak gyakrabban
kell kimenniük a bevezető utakhoz
– mondta az ügyvezető. Hangsúlyozta: jóval nagyobb lakossági fegyelemre lenne szükség ahhoz, hogy
ezeket a problémákat elfelejthessük,
de az eddigi helyzet azt mutatja: hiába a rendszeres lomtalanítási akció,
hiába a kihelyezett szelektív gyűjtők,
a szelektív szállítás, sokaknak mégis
kényelmesebbnek és egyszerűbbnek
tűnik a zöldbe, a természetbe lerakni a feleslegessé vált holmikat. Abba
a környezetbe, abba a természetbe,
amelyben gyermekeik, unokáik is
felnőnek, amelyet ők is használnak.
Ha csak kicsit is belegondolnánk
abba, mit is jelent ez a mondat: „A
földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”,
talán előbbre jutnánk!

4

2017. április 27.

A szekszárdi Holló együttes volt a vendége a zalakarosi költészet napi rendzevényeknek.
A több mint három évtizedes múltra visszatekintő együttest a könyvtár a
közösségi házzal közösen hívta meg két
előadásra. Mindkettőre az iskola aulájában került sor. Április 12-én délelőtt az
óvodások és az iskolások élvezhették Varázsének című előadásukat. Nemcsak ők
énekeltek, hanem a közönséget is megé-

A költészet napján
nekeltették és többször bevonták a játékos részekbe is. Néha még a falak is remegtek a nagy zene-bonától, mókától és
kacagástól.
Este a felnőtteket invitálták „A bor legendája” című műsorukra. Itt tovább foly-

tatódtak a megzenésített versek, melyek
most inkább a bor téma köré csoportosultak. A programra látogatók asztal mellett,
bort kortyolgatva és egy kis sajtot és sajtos
pogácsát fogyasztva élvezhették az előadást.

VENDÉG VOLT A HOLLÓ EGYÜTTES

A magyar költészet napja
tiszteletére szervezett szavalóversenyt a zalakarosi könyvtár,
melyet a helyi iskola diákjainak
hirdetett meg. A résztvevőket és
a zsűri tagjait Horváthné Nagy
Elvira könyvtárvezető köszöntötte. A megmérettetésre összesen
31 diák jelentkezett, hogy előadhassa az általa szabadon választott verset.
Az előadást és a versválasztást zsűri bírálta el, melynek tagjai
Grófné Csatos Andrea, az iskola
intézményvezetője, Bakonyi Rita
magyar szakos tanár és Pácsonyi
Ildikó könyvtáros-tanár voltak. Az
értékelés során minden résztvevő
emléklapot és ajándékot kapott. A
korcsoportonként legjobb három
előadó pedig könyvet és oklevelet
vihetett haza jutalmul.
Eredmények: 1. osztály 1. hely:
Sinkovics Dominik, 2. Horváth Ad-

A tavaszt dicsérték
SZAVALÓ- ÉS VERSÍRÓ VERSENY A KÖNYVTÁRBAN

rienn Hanna és Varga Anna, 3.
Péntek Barnabás. 2. osztály: 1. Kiss
Júlia Kincső, 2. Józsa Zétény, 3. Borsos Bálint. 3-4-5. osztály: 1. Horváth
Sára, 2. Varga Ádám, 3. Strobl Anna.
A könyvtár mindezek mellett
versíró pályázatot is hirdetett felnőttek és gyermekek részére egyaránt, a kikötés az volt, hogy a versek a tavaszról szóljanak.
A felhívásra érkezett alkotásokat a zsűri tagjai (Barta Erika és Bakonyi Rita magyar szakos tanárok)
egymástól függetlenül értékelték
úgy, hogy a versek szerzőinek nevét nem láthatták. A szerzőket
a költészet napjára hívták meg a

pályamunkák értékelésére. A jelenlevőket Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető köszöntötte. A
zsűri tagjai néhány mondatban elmondták értékelésüket, majd következett a jutalmazás, s a versírók
közül sokan fel is olvasták a verseiket. A rendezvény végén a helyi
költők műveit kitették az aulába
is, hogy a látogatók ott is el tudják
olvasni őket a korábban kitett magyar költők versei mellett.
A versíró pályázat eredménye:
felnőttek közül első helyen Pataki
Jánosné Tavasz és húsvétköszöntő
című versével végzett, 2. Novák
Ferenc: Tavasz a tónál című verse

lett, 3. Hohl Lászlóné Kivirul a mező
című munkája.
A gyermekeknél 3. osztályban
1. Bereczki Hanna Dóra Tavaszodik
című versem. 2. Szécsényi Szófia Judit Tavaszköszöntője és Joó Krisztián A tavasz című alkotása, 3. Varga
Ádám A kikelet című verse.
4. osztályban 1. Eisenschreiber
Anna Tavasz, és Szécsényi Sámuel
Tavasz-verse, 2. Strobl Anna A tavasz
szépségei című munkája, 3. Horváth
Sára: Itt a tavasz! és Kis-Berkes Beatrix Ha eljő a tavasz című verse.
5. osztályban 1. Hozensteiner
András Tavaszmadár, 2. Szabó Benjámin Tavaszi táj című munkája lett.

Megnyitott a gyógykert
A vendégek már a kinti gyógyvizes gyógykert-medencében is
élvezhetik a zalakarosi víz jótékony hatásait. Városunk Európában
is egyedülálló összetételű gyógyvízzel büszkélkedhet.
A több mint 2500 méter mélyből feltörő 96 C°-os zalakarosi gyógyvíz összetétele és a vízkészlet nagysága miatt a legjelentősebbek
egyike. Vízösszetétele alapján alkáli-kloridos, hidrogénkarbonátos
gyógyvíz, melyben a jód, a bróm, a kén és a fluor együttes jelenléte
igen ritkán előforduló Európában egyedülálló vízösszetételt eredményez. Ezeken túl a gyógyvíz további fő összetevői a kálium és
nátrium, magnézium, vas, mangán, metabórsav, metakovasav, szabad szénsav.
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Gasztro-hónap
májusban
(Folytatás az 1. oldalról.)
A díjazottak részére az elismeréseket Krampek Mihály, a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója és
Üsztöka Botond, a Hotel Karos Spa
vezetője adta át, a fődíjat a nyertes
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestertől vehette át. A szervezők
a receptek lefőzésében közreműködő szakácsok: a Hotel Karos Spa
és a MenDan hotel szakembereinek
munkáját is megköszönték, ugyancsak köszönet illette a verseny ötletgazdáját, Czimondor Nándort, a
MenDan Hotel vezetőjét.
És hogy mennyire nyitottak a
vendégek, az „átdolgozott” ételek
iránt? Czimondor Nándor jelezte:
a magyaros ételek mindig népszerűek, ám az új, kevésbé „egzotikus”ízeket is kedvelik az emberek.
A verseny győztes étkében, a
magyarföldi tökmagos kalácsban is
van egyébként újítás.
– A recept az Őrségből származik – mondta a zalakarosi Horváth Erika, aki a desszertként és
magában is fogyasztható finomság
készítését még az édesanyjától tanulta. – Liszt, só, tojás, vaj, élesztő,
tej és cukor is kerül bele. Amikor
a családomnak sütöm, utóbbiból
kevesebbet használok. Az egészségtudatosság úgy is megjelenhet,
hogy kevésbé daráljuk meg a tökmag-tölteléket, így jobban benne
maradnak a rostok.
– Azok közé tartozom, akik
nemcsak, hogy szívesen főznek,
de szeretik megadni a módját is
az ételek elkészítésének. Szánok
rá időt, energiát, mindezt öröm-

mel teszem. Nálam a lekvár sem
egy óra alatt, tartósítószerrel
készül, én annak készítésére is
órákat szánok – árulta el Horváth
Erika, a díjnyertes recept beküldője.
– A magyarföldi tökmagos kalács
receptjét nagymamámtól, illetve
édesanyámtól tanultam, de kicsit
én is változtattam rajta. A tökmagot például porrá zúzom, így
enged némi olajat, amit a tészta beszív és kissé zöldes színe is
lesz tőle, a zamata pedig egészen
különleges lesz ezáltal. Az pedig,
hogy egy kicsinyke mag ilyen csodát, ilyen íz varázst tud előidézni,
egészen hihetetlen dolog. Bízom
benne, hogy a kalács sokaknak ízlik majd, s megkóstolják, ha lehetőségük adódik erre.
– Rendkívül jó kezdeményezés
volt a receptverseny, s úgy vélem,
hatalmas marketing értéke is van,
illetve lesz a város számára – fogalmazott Üsztöke Botond, hozzátéve:
a fürdő-kínálat mellett Zalakaros
gasztronómiai kínálatával is mindinkább felhívja magára a figyelmet.
Hasonlóképpen
fogalmazott
Czirákiné Pakulár Judit is: – Különleges ízeink is meg tudják különböztetni a jövőben a reményeink
szerint városunkat más fürdővárosoktól, bízom benne, hogy ez
a receptverseny jövőre is folytatódik, s mindig újabb ízek, újabb
különlegességek kerülhetnek fel
a gasztro-palettánkra – mondta.
Folytatásra érdemesnek ítélte a
kezdeményezést Czimondor Nándor is, aki egyben köszönetet
mondott a turisztikai egyesületnek az ötlet felkarolásáért.

Czimondor Nándor (középen), a verseny ötletadója folytatásra érdemesnek nevezte a receptgyűjtést.

Természetvédelemben
jeleskedő gyerekek a vendégei
a Holnapocska Tábornak

HERMAN OTTÓ EMLÉKTÁBOR
Április végén a Holnapocska Alapítvány és a Herman Ottó Intézet Kft. szervezésében három megye - Somogy, Vas és Zala,
megyék- gyermekotthonaiban élő, a természetvédelem területein
kiválóan teljesítő diákok vehetnek részt egy hatnapos programon
Zalaszabarban, a Holnapocska Táborban.
A szervezők harmadik alkalommal biztosítanak lehetőséget táborozásra három megye gyermekotthonaiban élő, természetvédelem területén kiválóan teljesítő 2-6. osztályos diákok részére,
akik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala, Somogy
és Vas megyei kirendeltségek igazgatói által tett javaslat alapján
kerültek kiválasztásra.
Az emléktábor során a nap 24 órájában a gyermekek szakképzett pedagógus felügyelete alatt állnak, új építésű tábor épületben hatágyas, fürdőszobával felszerelt szobákban kerülnek elszállásolásra teljes ellátással az ott tartózkodás ideje alatt.
A tematikát illetően fókuszban a közvetlen élőviláguk megismerése áll, a Kis-Balaton régióban honos növény-és állatvilággal,
azon belül is Herman Ottó, mint polihisztor szellemisége nyomán
ismerhetik meg a természt értékeit, valamint védelmének fontosságáról tanulhatnak a gyermekek.

A Herman Ottó Intézet munkatársai szakmai programokat
nyújtanak a táborozó fiataloknak. Ismerkednek a vizek, az erdők
élővilágával, a Föld környezetvédelmi, klímaváltozási problémáival, amelyeket nagyrészt az átgondolatlan emberi tevékenységek
okoznak. Lesznek környezetvédelmi játékok, természetvédelmi kirándulások a Kis-Balatonhoz és a közeli fűzbokros területre, ahol
az ott honos növényekkel és állatokkal ismerkednek, madárhangokat hallgatnak, tanulják a természet működését. Csak azt fogják később védeni, amit megismertek, megszerettek, magukénak
éreznek.
A fentiek mellett néprajzi, történelmi témájú interaktív foglalkozásokon túl találkozhatnak a Zala megyei hagymányokkal, kézműves technikákkal.
Az ismeretterjesztő órák mellett a főszerepben a szórakozás
és az élményszerzés állnak. A tábort körülvevő kalandparkban
csúszdák, hófánk, kötélpálya, trambulinok, 4D-s mozi, lézerharc,
állatsimogató várja a gyermekeket, a kalandparki programok mellett kirándulnak a Kis-Balatonhoz valamint a Zalakarosi Fürdőben
is eltöltenek egy vizes élménydélutánt.
„Mosoly minden nap!” – a Holnapocska Tábor hitvallása szerint
a gyermekkorban szerzett pozitív élmények, kalandok, a játék, a
mosoly, a közösségi élmény együttesen nagymértékben járulnak
hozzá a gyermekek fizikai, lelki és szellemi fejlődéséhez, amely a
későbbiekben motivációt ad továbbtanulás, szakmai sikerek megvalósításában.

6

2017. április 27.

Vonzó húsvéti programokkal
várták a közönséget
Vonzó, a családok számára is kellemes
kikapcsolódást nyújtó programokkal várta
a vendégeket és a helybélieket a húsvéti
ünnepek alatt a Zalakarosi Turisztikai Egyesület.
A húsvéti hosszú hétvégén rengetegen
keresték fel Zalakarost, a szállodák és a
fürdő teltházzal működött, így meglehetősen indokolt is volt, hogy a város meg-

felelő programkínálattal álljon az itt lévők
rendelkezésére.
A legnagyobb sikert az idei évben is a
kisállatok aratták, a Fenyvespusztai Állatsimogató kis nyulai, pónija komoly érdeklődést váltottak ki a gyerekekben, de népszerűek voltak a népi gyermekjátékok és a
húsvéti kézműves foglalkozás is. A Rügyecske Táncegyüttes hangulatos tavaszi mű-

sorral köszöntötte a nagyérdeműt, az esti
zenés mulatságok pedig igazi retró-hangulatot varázsoltak a Gyógyfürdő térre.
A húsvéti hangulatról a Móra-iskolások is gondoskodtak, akik tojásfát, illetve
–bokrot ékesítettek a Dísz téren, ezzel is
tavaszi hangulatot varázsolva Zalakarosra.
Az alábbiakban képes összeállításunkat
láthatják.
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36. Zalakarosi Sakkfesztivál
SZÉLESEDIK A NEMZETKÖZI MEZŐNY
Városunk immár 36. alkalommal lesz házigazdája, társrendezője a
Zalakarosi Sakkfesztivál Sax Gyula Emlékversenynek, melyre idén május 18. és 26. között kerül sor.

Az év nemzetközi nyílt sakkversenyét a Magyar Sakkszövetség
és Zalakaros Város Önkormányzatának támogatásával rendezik.
Az idei versenyen az előzetes nevezések alapján legalább 300 versenyző mérkőzik meg A, B és C
csoportban, ebből több mint 40
nemzetközi nagymester, közel 25
országból.
– Pillanatnyilag 28 különböző
országból vannak nevezések, a hazaiakon kívül legtöbben Indiából,
31 fő. Van mongol, brazil, ausztrál,
ennél nemzetközibb már nem is
lehet egy rendezvény. Ez évben
is a verseny kapcsán rendezzük a
férfi és női, valamint a 20 éven
aluliak bajnokságát. „A” csoport
Karos SPA, „B” és „C” Móra Fe-

Úszik a
Nyuszika
Ebben az évben is
megrendezte a húsvéti
ünnepek előtt Úszik a
Nyuszika programját a
Karos Sprint Úszóklub. A
gyerekeket játékkal, vidám programmal várták,
aminek a végén „megjött
a nyuszi”, aki minden kisgyereknek csokitojással
kedveskedett.

renc Általános Iskola. A legmagasabb minősítéssel, a nemzetközi
nagymesteri címmel 41 versenyző
rendelkezik. A legfiatalabb induló
a 7 éves Karácsonyi Bánk, a legidősebb Tóth László (Zala Volán) 82
éves – árulta el a verseny kapcsán
előzetesen Horváth Tamás, a zalaegerszegi Csuti SK szakmai igazgatója, a verseny egyik fő szervezője.
Novák Ferenc polgármester a
település egyik legrangosabb sporteseményének, nemzetközi tekintetben is vonzó programjának nevezte a fesztivált és jelezte: a média
képviselői részére a komoly érdeklődést miatt lapzártánkkal azonos
időben sajtótájékoztatót tartanak,
melyen további részleteket árulnak
el az idei versenyről.
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Nyerd meg az értékes
fődíjakat, és élvezd
a rivaldafényt!
Idén július 8-án újra,
immár ötödik alkalommal,
KANNAVIRÁG
KIRÁLYNŐVÁLASZTÁS!
Várjuk 18-30 közötti
lányok, hölgyek
jelentkezését!
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017.05.15.
A szakmai zsűri a jelentkezés lezárása
után kiválasztja a 20 középdöntőbe jutó
lányt, akik egy 20 napig tartó online szavazáson vesznek részt, melyet követően a
legtöbb szavazatot kapó 10 szépség július
8-án egy élőshow keretében mutatja meg
magát a zalakarosi Dísz téren, a zsűri és a
nagyérdemű közönség előtt!
Az élőshow házigazdái a két nagy sikerű
TV sztár, Varga Izabella és Szőke Zoltán, a
zsűri tagja Varga Viktor, énekes , előadóművész, aki fel is lép a műsor alatt!
A versenyzők öltöztetéséről az idei évben a nemzetközi sikereket elért divattervező és modell, Dudik Szonja gondoskodik!
A 10 döntős lány 2 éjszaka szállást kap
teljes ellátással a döntő idejére.
NYEREMÉNYEK
w A 10 döntőbe jutott lány mindegyike értékes ajándékokkal lesz gazdagabb!
w Minden döntőbe jutott szépség ajándékba kap egy 20%-os kedvezményre jogosító
kupont Dudik Szonja divattervező jóvoltából!
w A támogatóink köre folyamatosan bővül,
ezért további nyereményekre, ajándékokra
számíthatnak a résztvevők!

A KANNAVIRÁG KIRÁLYNŐ
FŐNYEREMÉNYE

w Ajándékcsomag a Zalakarosi Fürdő jóvoltából

w 150.000,- forint készpénz
w Páros hétvége 2 fő részére /3 nap-2 éjszaka, félpanziós ellátással/
w Dudik Szonja által tervezett egyedi fürdőruha
w Egy igazán csajos kerékpár a Yankoo’s
Bike jóvoltából
w Ajándékcsomag a Zalakarosi Fürdő jóvoltából
Az Etalon magazin díja az idei Kannavirág
győztese számára a tavalyi évhez hasonlóan,
ezúttal is egy professzionálisan megszervezett
címlap és divatanyag fotózás, melynek képanyagát az októberi lapszámunkban közöljük
egy interjúval. Ez remek lehetőség egy portfólió anyag indulására, illetve a győztes arcának
széles körben történő megismertetésére. Az
Etalon magazin 25 ezer példányban ( 3 megyében) jelenik meg, speciális terjesztési metódusa garancia a közel százezer olvasó elérésére.

MÁSODIK UDVARHÖLGY NYEREMÉNYE

ELSŐ UDVARHÖLGY NYEREMÉNYE
w Páros hétvége 2 fő részére /3 nap/2éjszaka, félpanziós ellátással/
w Dudik Szonja által tervezett egyedi fürdőruha

ZALAKAROSON, JÚLIUSBAN NYÍLÓ
EXKLUZÍV ÜZLETÜNKBE KERESÜNK

2 FŐ MUNKATÁRSAT ELADÓI
POZÍCIÓBA.

Önmagára, megjelenésére, munkájára igényes, szakképzett
vagy tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat (2 fő)
keresünk teljes- és részmunkaidőben, korhatár nélkül.
Előnyt jelent: nyelvtudás, szakképzettség.
Jelentkezéseket a pannonintermode@gmail.com címre kérjük
önéletrajzzal és fényképpel 2017. április 30-ig.

w Páros hétvége 2 fő részére /3 nap/2 éjszaka, félpanziós ellátással/
w Dudik Szonja által tervezett egyedi fürdőruha
w Ajándékcsomag a Zalakarosi Fürdő jóvoltából
Ha szeretnél részt venni, küldd az alábbiakat a program@zalakaros.hu emailcímre:
w Egész alakos, nagy felbontású fénykép
magadról az online szavazáshoz
Rövid bemutatkozó:
w Hány éves vagy
w Hol laksz
w Mivel foglalkozol
w Mi érdekel, mi a hobbid
w Ha van tetoválásod, hol és milyen
w Telefonszám és egyéb elérhetőségek
https://zalakaros.hu/
kannavirag-kiralynovalasztas

FELHÍVÁS! – VIII. CIVIL NAP 2017
Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, művészeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt vegyenek részt 2017. május 20-án, szombaton 15.00-tól a parkerdei
pihenőhelyen tartandó hagyományos rendezvényünkön. (Rossz
idő esetén a helyszín: Tűzoltószertár, Jegenye sor.)
További információ: Közösségi Ház: 0036/30-9833-944, vagy
személyesen Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatt az I. emeleten
Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt!
Novák Ferenc
polgármester

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

