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Az idõseket köszöntötték
MINDENNEK MEGSZABOTT IDEJE VAN
Az idõsek hete zárásaként hagyományosan vendéglátással, vidám mûsorral köszöntötte a város ezüst korúit az önkormányzat.
A vendégeket az iskolában, terített asztalok mellett üdvözölte
Novák Ferenc polgármester, aki
elsõként a településen történt
fontos eseményeket foglalta össze a hallgatóság elõtt.
Kiemelten szólt az idõsebbeket
is megmozgató csoportok életérõl,
elsõsorban az Ezüst Klub munkájáról, és arról, hogy a klub nemrég
ünnepelhette fennállásának 15. évfordulóját. Elismeréssel szólt az õk,
valamint a Dalárda-Vegyeskar tevékenységérõl, majd az idõs kor értékeit, szépeségeit méltatta.
– Õsz van a természetben, és
õsz van az életutunkban is. Minden évszaknak és ugyanúgy minden évnek megvan a maga saját
csodája, csak észre kell vennünk,
oda kell rá figyelnünk!

Beszédét a Bibliából vett idézettel folytatta: „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje
minden dolognak az ég alatt.
Megvan az ideje a születésnek, és
megvan az
ideje a meghalásnak.
Megvan az
ideje az ültetésnek,
és
megvan az
ideje az ültetvény kitépésének.”
Köszöntõjét egy Benedek Elek mesével fejezte
be, mely arról szólt, hogyan kell tisztelnünk és
segítenünk
az idõs embereket. Ezt
követõen a

polgármester gratulált azoknak,
akik most töltötték vagy a közeljövõben töltik be “kerek” születésnapjukat.
Beszéde után az iskola népi

gyermekjáték csoportja és a Dalárda-vegyeskar adott mûsort, majd a
könnyedebb mûfajé: az operetté
volt a fõszerep, és természetesen a
vidám vacsoráé, dalé, táncé.

2

2016. október 20.

Ülésezett a képviselõ-testület.
A napirendek döntõ részérõl zárt
ülésen tárgyaltak a képviselõk, a
témák kapcsán hozott határozatokat a Városháza tájékoztatója
szerint az alábbiakban közöljük:
KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS, BEVÉTEL
NÖVELÉS, HELYI ADÓK
A korábban meghozott bizottsági javaslat alapján a képviselõ-testület több területen is megvizsgálta
a városi költségvetésben a költségek csökkentését, illetve a bevételek, források bõvítését eredményezõ lehetõségeket, azonban a felmerült javaslatok egyike sem kapta
meg a szavazás során a többségi támogatottságot, így érdemi döntés
a jelen ülésen nem született.
A témához kapcsolódóan az
idegenforgalmi adó növelésének
lehetõségét is áttekintették, az
adótétel növelésére azonban jelenleg nem kerül sor, mivel az is része
a további vizsgálatnak.
RENDEZÉSI TERV
A képviselõ-testület megismerte
a véleményezési szakaszban beérkezõ észrevételeket, azokat figyelembe véve, illetve esetenként módosítva elfogadta, így sor kerülhet
a végsõ (záró) szakmai vélemény állami fõépítésztõl való megkérésére.
MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMÛKÖDÉSI
PROGRAM PÁLYÁZAT
A pályázat elõkészítése kapcsán
felmerült ingatlan megvásárlásáról
a testületi ülésen döntés nem szüle-

Zárt ülésen döntöttek
tett, de az önkormányzat továbbra
is fontosnak tartja a Hõsök tere és
környéke rendbetételét, felújítását.
BELTERÜLETI UTAK JAVÍTÁSÁRA
BEÉRKEZETT AJÁNLATOK
ELBÍRÁLÁSA
Az útfelújítási és vízelvezetési
feladatok kivitelezési munkáival a
Bauterc–Prizma Kft. megbízása
mellett döntött a testület, bruttó
14.853.399 forint vállalkozói díjért,
mely összeg a 2016. évi önkormányzati költségvetés utak felújítására
rendelkezésre álló sorából biztosítja.
ZENEISKOLAI TÉRÍTÉSI DÍJAK
A képviselõ-testület továbbra is
fontosnak tartja a Zalakarosi Móra
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola zenei képzésében
részt vevõ tanulóinak magas színvonalon történõ oktatását, ezért a
2016/2017. tanévre megállapított
térítési díjhoz minden tanuló vonatkozásában, aki zalakarosi vagy
igazoltan valamilyen zalakarosi mûvészeti csoportban részt vesz, 50%os támogatást nyújt. A támogatás
maximális mértékét 420.000 forintban hagyták jóvá.
MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS
LEFOLYTATÁSA
Egy bizottsági tag esetében merült fel köztartozás fennállása miatt

a méltatlanság, azonban az érintett
tag adóigazolást nyújtott be a köztartozás mentességrõl, így a képviselõ-testület a méltatlanság megállapítása iránti eljárást lefolytatta és
megállapításra került, hogy idõközben méltatlansági ok már nem áll
fenn az érintettel szemben.
PÁLYÁZAT A ZALÁÉRT
EGYESÜLETTEL
A testület egyetértett azzal,
hogy Zalakaros Város Önkormányzata a Zaláért Egyesülettel együttmûködjön a Zaláért Egyesület által
a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” címû pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázatában, melyhez kapcsolódó szolgáltatást a Zaláért
Egyesület ingyenesen biztosítja.
KÖZVILÁGÍTÁSI BERUHÁZÁSOKRA ÉRKEZETT AJÁNLATOK
ELBÍRÁLÁSA
A
képviselõ-testület
a
„Zalakaros, közvilágítási beruházások 2016” tárgyú ajánlatkérési eljárást eredményesnek nyilvánította
és az ajánlatkérési felhívásban
megjelölt beruházás kivitelezésére
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. bruttó 904.099 forint összegû
ajánlatát fogadta el. A beruházás
mûszaki ellenõri feladatait az önkormányzattal kötött szerzõdés
alapján a Zalaber Vállalkozási Kft.
látja el, a bekerülési költség 1,5 %-a

összegért. A költségek finanszírozása a költségvetésben erre a célra
elkülönített összegbõl történik
majd.
IRODAI KAZÁNCSERE
Mivel a Tourinform-irodában a
jelenlegi központi fûtést szolgáló
WOLF típusú kazán nem üzemel,
így annak felülvizsgálatára került
sor. A szakemberek a felülvizsgálat
során megállapították, hogy a kazán elhasználódott, vezérlõ panel
javítása nem lehetséges, valamint
az üzemelés szempontjából egy
korszerûbb kondenzációs gázkazánnal a fûtési költség is alacsonyabb lesz. Az új kazán beszerzésével kapcsolatban a testület a
Zalagáz Kft. bruttó 495.604 forint
összegû ajánlatát fogadta el, mely
összeget általános tartalék terhére
biztosítja.
KÖZMÛVELÕDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELÕ PÁLYÁZAT
MÓDOSÍTÁSA
A Közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázatról támogatói döntés született, a pályázat 338.000 forint támogatásban részesült. A pályázat szerinti beruházás megvalósításához azonban 2.608.400 forint
önerõre lenne így szükség. Ezért javaslat született másik pályázati verzió megvalósítására, mely alapján a
pályázatban tervezett építési beruházás helyett (Civil Ház tetõtér be-

Városunkkal és a környékkel
Puchheim hivatalának dolgozói tettek látogatást a közelmúltban
városunkban. A munkatársak azzal a céllal
é r k e z t e k
Zalakarosra, hogy
mint testvérvárost
õk is megismerjék
településünket. A látogatást saját forrásból finanszírozták.
Az 52 fõs csoportot és Norbert Seidl
polgármestert fogadta és köszöntötte
Novák Ferenc polgármester is, aki termé-
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építse) a közmûvelõdési intézmény
technikai, mûszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására való költség átcsoportosítás javasolt. A testület döntése alapján a javaslat szerinti eszközbeszerzésre kerülhet sor. A képviselõ-testület továbbra is fontosnak tartja azonban, hogy a Civil
Ház tetõterének beépítése megvalósuljon. Ennek érdekében vagy pályázati lehetõség felhasználásával,
vagy az erre a célra javasolt 3 millió
forint céltartalékba történõ elkülönítésével szeretné a felújítás feltételeit biztosítani.
Ez alapján amennyiben a késõbbiekben a tetõtér beépítésre pályázat keretén belül sor kerülhet, úgy
a céltartalékba helyezett összegbõl
finanszírozható az esetleges önrész, amennyiben nem sikerül pályázati úton végrehajtani a beépítést, úgy a tartalékba helyezett öszszeget teljes egészében a munkálatok elvégzésére lehet fordítani.
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A képviselõ-testület két beérkezett pályázatot bírált el, az egyik
pályázó részére 10.000 Ft/hó támogatást állapított meg, a másik pályázat elutasításra került, mivel az a
pályázati feltételeknek nem felelt
meg.
A KERTMOZI MÛKÖDÉSÉRÕL
A képviselõ-testület fontosnak
tartja, hogy Zalakaros városban a
nyári idõszakban kertmozi mûködjön. Az ehhez szükséges mozigép
beszerzése és üzemeltetése vonat-

kozásában felkérte a Közösségi Ház
igazgatóját, hogy ésszerû mûszaki
kompromisszumok mellett több alternatív javaslatot dolgozzon ki ennek megvalósítására a költséghatékonyságot figyelembe véve. Törekedni kell a lehetõségekhez mérten
a többcélú hasznosításra is.
A KAROS-PARK KFT. ÜGYVEZETÕJÉNEK MUNKASZERZÕDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA
A KAROS-PARK Városgazdálkodási Korlátolt Felelõsségû Társaság
ügyvezetõjének megbízatása 2016.
november 30. napjával lejár, így a
feladatokat ellátó személy ügyében döntésnek kellett születni. Az
ügyvezetõi feladatok ellátásával - 3
év határozott idõre - 2016. december 01. napjától 2019. november 30.
napjáig ismét Biczó Tamást bízta
meg az önkormányzat.
ISMÉTLIK A KÖZBESZERZÉST
Az önkormányzat határozatban
rögzítette a „Vállalkozási szerzõdés
keretében az Alsóhegyi út (Kilátó
u. - Gyöngyvirág sor), a Kilátó utca
(Arany János utca – Alsóhegyi út),
valamint Bor utca tekintetében építési tervdokumentáció elkészítése”
tárgyú, Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban eljárás eredménytelenné nyilvánítását a Kbt. 75. § (1) bekezdés c)
pontja alapján, mivel az eljárásban
benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és
egyetlen ajánlattevõ sem tartotta
fenn ajánlatát.
Felkérte a polgármestert a pályázat ismételt kiírására.

ismerkedtek
szetesen nem csupán a városháza
mûködését és munkáját mutatta
be a vendégeknek, hanem
Zalakaros és környéke látnivalóit
is.

A puchheimek látogatást tettek Nagykanizsán, de nem maradhatott ki a Zalakarosi Fürdõ megismerése sem a programból, s
örömmel fogadták a Bottal-fogó

A PUCHHEIMI VÁROSHÁZA MUNKATÁRSAINAK LÁTOGATÁSA
A csoport megtekintette a
zalamerenyei
Pálos-malmot,
melynek történetével, mûködésével Szabadics Attila tulajdonos ismertette meg a vendégeket. Jártak a bivalyrezervátumban, a Kányavári-szigeten, Keszthelyen és a
Balaton-parton, és Novák Ferenc
Zalavár látnivalóival, történelmi
emlékeivel is megismertette õket.

együttes tiszteletükre adott mûsorát.
Nagy tetszéssel fogadták a termáltó és ökopart attrakcióit, s öszszességében rendkívül jól érezték
magukat nálunk.
Hamarosan városunk hivatalos
delegációja utazik ki Puchheimbe,
a kapcsolatok aláírásának 25 éves
évfordulójára.

ÚSZÓ OLIMPIKON VOLT A VENDÉG
A Zalakarosi Fürdõ is csatlakozott a Magyar Fürdõkultúra Napjára szervezett országos programokhoz.
A Magyar Fürdõszövetség minden évben kampányt szervez október
második
szombatján a Magyar Fürdõkultúra
Napján. A megmozdulás célja a
több ezer éves
fürdõkultúra hazai
értékeinek
megismertetése.
A fürdõszövetség
idén tematikaként az úszósportok és az ehhez kapcsolódó
úszástörténet megismertetését
adta meg a szervezõknek, illetve
minden egyéb olyan téma bevonható volt, ami e komplex témakörhöz hozzátartozik.
Ebbõl kiindulva a szervezõk a
2017-es Vizes Világbajnoksághoz
is már kapcsolódva Molnár Flóra
úszó olimpikont hívták meg,
hogy riói élményeirõl tartson tájékoztatót a közönségnek. A kanizsai úszó olimpikon, a nagyka-

nizsai Batthyánygimnázium tanulója többek között elárulta a
re n d e z v é n ye n ,
hogy nagyon várja már a jövõ évi
m a g y a r o r s z á gi
úszó világbajnokságot, melyre már
kvalifikálta magát.
– Már megvan
az idõm, amit a
Budapest Openen úsztam meg.
Nagyon várom, hogy hazai közönség elõtt úszhassak, hogy átéljem, milyen az, amikor a magyar közönség szurkol az embernek – árulta el Flóra.
Azt is elmondta: olimpiai szereplése után nagyon sok rendezvényre, eseményre hívják a sportolót. Azt mondta, nagyon örül
ezeknek a felkéréseknek, hiszen
rengeteg olyan gyerekkel találkozik, aki talán az õ hatására kezd el
majd úszni, vagy sportolni.
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Õszi könyvtári napok
ELÕADÁS, KÉZMÛVESKEDÉS
A városi és iskolai könyvtár ez évben is csatlakozott az Õszi
Könyvtári Napokhoz, így egy héten át változatos, érdekes programokkal várták a könyvtárlátogatókat.

Õsz az óvodában
ISMERKEDTEK AZ ÉVSZAKKAL
Az õszi természet, idõjárás, öltözködés változásait figyelték meg
az ovisok. Az õszi évszak jellegzetességeivel ismerkedtek az óvodások. A szervezett megfigyelések és gyûjtõmunka az õsz jellemzõinek
megtapasztalását célozta meg.

Mondd, szereted az állatokat?
címmel vetélkedõre invitálták a 3.
és 4. osztályos tanulókat, a rendezvényre az állatok világnapján került
sor. A csapatok feladatai között
volt: Ki vagyok én? játék, állatok
élõhelyére vonatkozó feladatlap,
képkirakó, madaras totó, közmondások állatnevekkel, találós kérdések és állatokról szóló dalok összegyûjtése is.
Az eredményhirdetés során az
Országos Könyvtári Napok - Nagy
Könyvtári Beavatás egyik rendezvényeként vehették át a gyerekek a
tollakat, noteszokat, ceruzákat,
asztali naptárakat, matricákat. A ráadás mindenkinek egy könyvjelzõ
volt.
A programsor keretében két
elõadás megtartására is sor került
a könyvtárban. Meghívott vendég volt Óvári Miklós építészeti
és botanikai referens, természet-

védelmi szakértõ, aki elsõ elõadásán az állatok világnapja alkalmából beszélt az állatok és az ember
kapcsolatáról, az állatok hasznáról, munkájáról, tartásáról, a vallásban betöltött szerepérõl, vadászatukról, a halászatról, az állatkísérletekrõl, a tömeges állatpusztulásokról, annak okairól, az állatok védelmérõl. A második elõadáson Zalakaros természeti értékeit mutatta be, egy 2012-ben e
témában készült kiadványa segítségével.
A programsorozat zárásaként a
Könyves Vasárnapon városunkban
is nyitva tartott vasárnap délelõtt a
könyvtár. A felnõtteknek egész évre szóló ingyenes beiratkozási lehetõséget biztosítottak ezen a napon, illetve kézmûveskedésre várták az olvasókat.
Papírgurigából készültek színes
baglyocskák, valamint könyvjelzõk.

Minden csoport kirándulást
szervezett a Kányavári-szigetre,
hogy az ottani természet- és idõjárásbeli változásokat megfigyelje. Az
egyik csoport a szél nagyságát,
erõsségét jelzõ „szélmérõt” is készített, mellyel az óvoda udvarán és
a Kis-Balatonnál is megfigyelték a
szél erõsségét. A távcsõ segítségükre volt a felhõzet megfigyelésére,
színére, nagyságára. A gyerekek
megtapasztalták a bõrükön az õszi
délelõttök hûvösségét, mert többen felvetették: „Kár hogy nem
hoztunk magunkkal kesztyût”. Kezüket egymás arcához érintve errõl
meg is bizonyosodhattak. A fûben
levõ harmatcseppeket a tenyerükkel érzékelték. Közben szó esett az
õszi ruházatról, öltözködésrõl is. A
gyerekek megkereséssel, tapintással, nyomat vétellel tettek különbséget a fák kéregmintázata között.
Az ott megbúvó rovarokat nagyítóval is megnézték. A kicsik szorgalmasan gyûjtötték be kis kosaraikba a terméseket, ágacskákat, ké-

regdarabokat, leveleket. A természettudatosságra nevelés fontos
eleme óvodai nevelésünknek, a
gyerekeket arra neveljük, hogy azt
szabad begyûjteni, amit a természet már elengedett. Az itt begyûjtött anyagokat otthon mindenki
szétválogatta, megneveztük az egy
csoportba tartozókat, sõt még érzékelõs játékot is játszottunk a tapintásos érzékelés fejlesztésére. Az
õszi idõjárás elemeit naponta figyeltük: felhõzet, napsütés, szél és
csapadék, melyet idõjárásnaptárban is rögzítettünk. A hét végén
megállapításokat olvastunk le az
õszi idõre vonatkozólag. Mivel a héten az esõs napokból sem volt hiány, a csepergõ esõt a tenyerünkön
és az arcunkon is érzékeltük.
Az õszi téma nemcsak a megfigyelésekben, hanem az ábrázoló
tevékenységekben, a mondókákban és versikékben, sõt még a mozgásos tevékenységekben is végigvonult.
Novák Ferencné

ZENE VILÁGNAPI KONCERT
Koncerttel emlékeztek a zeneiskolások az 1975-ben Jehudi Menuhin
indiai származású hegedûmûvész által kezdeményezett zene világnapjára, október 1-re.
A hallgatóság nagy örömmel fogadta a zeneiskolások produkcióit,
akik az eltelt röpke idõ ellenére – hisz csak 3 hét állt jóformán rendelkezésre a felkészüléshez – színvonalas mûsort adtak elõ. A fellépõ tanárok Bartók és Kodály-mûveket is megszólaltattak, hisz ebben a tanévben az ország az õ évfordulójukra is emlékezik majd.
A felkészítõ tanároknak gondja volt rá, hogy a legkisebbektõl a legnagyobb növendékekig bemutassák a zeneiskolában tanulható hangszereket. Az egyéni és kamaraprodukciók nagy sikert arattak.
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Herman Ottó Családi sétaút
ISMÉT BÕVÜLT A HOLNAPOCSKA TÁBOR KÍNÁLATA
V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs államtitkár
átadta a Herman Ottó családi sétautat a zalaszabari Holnapocska
Táborban. A sétaút állomásain a
Kis-Balaton élõvilágával, a szelektív hulladékgyûjtéssel és a komposztálással is megismerkedhettek az érdeklõdõk.
A séta nagyon fontos a testnek
és léleknek egyaránt – mondta V.
Németh Zsolt a sétaút átadó ünnepségén. Az államtitkár kiemelte:
a jövõ gondolkodói számára a Holnapocska Tábor számos mozgásformát kínál, ehhez kapcsolódóan a
fejlesztés a szemléletformálást is
szolgálja: kicsik és nagyok interaktív
formában ismerkedhetnek a ter-

mészettel, a Kis-Balaton növényvilágával, rejtõzködõ állataival. Az államtitkár hozzátette: a sétaút pallérozza a gyerekek tudását, s közben
Herman Ottó nyomdokain járva,
polihisztorunk életútjával is megismerkednek.
A Herman Ottó Intézet támogatásával létrejött tanösvény állomásai tematikusan mutatják be az intézmény széles feladatkörét –
mondta Mezõszentgyörgyi Dávid
fõigazgató. Az intézet vezetõje
hozzátette: a Holnapocska Tábor
példaértékû kezdeményezéseihez
szívesen csatlakoznak a jövõben is.
A Herman Ottó Napok zárásaként 2016. május 16. és 21. között
Somogy, Vas és Zala megyék gyermekotthonaiban élõ diákok környezetügyi és természetvédelmi is-

A vértanúk emléknapján

meretekkel, életre szóló élményekkel gazdagodtak a táborban.
Ezt a küldetést erõsíti a sétaút
létrehozása is, hiszen a látogatók
már egész évben játékosan végigkövethetik a hulladék útját, megtanulhatják a helyes komposztálást,
megismerkedhetnek a környezõ erdõk életével, legfurcsább állataival
és növényeivel. Megannyi új élményt szerezve felfedezõtúrán ismerkedhetnek meg a környék rejtelmeivel, amelyekrõl még a tankönyvekbõl sem olvashattak – tette
hozzá a fõigazgató.
Forrás: Herman Ottó Intézet

„ADD TOVÁBB”
Kedves Diákok!
Elkezdõdött az iskola!

Fõhajtással és koszorúval
tisztelgett az aradi vértanúk
emléke elõtt városunk nevében Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester.
Az október 6-i eseményeket a Móra-iskola diákjai kulturális mûsorral elevenítették
fel, s e napon adta át a polgármester minden negyedikes tanulónak a Nemzeti Hitvallás füzetet, a nyolcadik
osztályosoknak pedig Magyarország Alaptörvényét.

A Szociális Alapellátó Szolgálat dolgozói arra kérnek,
hogy szüleid engedélyével a
számodra már feleslegessé
vált iskolatáskát, tolltartót,
színes ceruzát, filcet, temperát, „fél” füzetet, és bármi
más apróságot iskolád tanítóin keresztül, vagy akár személyesen juttasd el hozzánk,
a fenti címre!
Sok-sok gyermek részére
nyújtana segítséget a felajánlásod!
Köszönettel:
SZASZ munkatársai

6

2016. október 20.

Sok múlik az emberi felelõsségen
AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁN
Az állatok világnapját 1931 óta
ünneplik minden évben Szent Ferenc emléknapján, október 4-én.
A rendalapító Assisi Szent Ferenc
a legenda szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. S már a 13.
század elején azt hirdette, hogy
mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élõ
vagy élettelen. A világnapon ma
már nemcsak a vadon élõ, hanem
minden más állat védelmére hívják fel a figyelmet. A haszonelvûségnek sok állat esik áldozatul és
kedvtelési állattartás pedig nem
mindig alapul a felelõsségen. Magyarországon például évente
több ezer „kedvenc”állat válik
kóborrá.
Ha minden nap október 4-e
lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, sokkal több figyelmet fordítanának az ember
legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi ártatlan életet kioltani
vagy nyomorúságos körülmények
között tartani. Nemcsak az állatok
világnapján, hanem a hétköznapokon sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevõ természetrõl, élõlényekrõl. Akkor
kedvenceink is azt hihetnék, hogy
mindennap születésnapjuk van.
A világnaphoz kapcsolódtak a
hét óvodai eseményei is. A csoportok felkeresték a fenyvespusztai állatsimogatót. Itt találkozhattak olyan állatokkal, melyek régen
hozzátartoztak a magyar vidék, a
falu életéhez, azaz a háziállatokkal. A gyerekek sok állatot felismertek, de bizony voltak olyanok,
melyek megnevezésében a felnõttek segítettek nekik. A gyerekek
nemcsak a szemükkel láthatták az
állatok külsõ jellegzetességeit, hanem hallhatták hangjukat, orrukkal érzékelhették az élõhelyük
szagát, a bátrabbak meg is simogathatták, etethették õket. A
megtapasztaltakat késõbb a csoportokban dolgozták fel az óvodapedagógusok segítségével: képekrõl újból megnevezték õket,
csoportosítottak
különbözõ
szempontok szerint. A héten az
ábrázoló tevékenységek témája is
az állatok elkészítése volt külön-

bözõ technikákkal. Mivel a
gyerekek szeretik az állatokat, szívesen
mondogattak
róluk
szóló
mondókákat,
énekeltek énekeket is. Mindezen tapasztalások mellett
sok szó esett
az ember kiemelkedõ szerepérõl az állatok védelmében, gondoskodásában.
Novák
Ferencné

KEDVES FUTÓTÁRSAK!
Idén október 22-én már negyedik alkalommal
kerül megrendezésre az Országfutás, amire a
Zalakarosi Turisztikain Egyesület és a Zalakarosi Futrinkák tagjai szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt.
Találkozó: Zalakaros, Tourinform-iroda
(Gyógyfürdõ tér)
Idõpont: 2016. október 22. szombat 9.00–12.00
Választható távok: 1 órás városfutás, 5 km-es
nagy kör vagy 2,5 km-es kis kör.
PROGRAM:
9.00–10.00: Városfutás a Zalakarosi Futrinkák
csapatával – csatlakozhat bárki
10.00: Köszöntõ
10.05: Közös bemelegítés
10.10: Választható távok: nagy kör (5 km)
Tourinform-iroda - benzinkút - termál-tó – kerék-

párúton a zalakomári útig - Fõ úton vissza a
Tourinform-irodáig, vagy a kis kör (2,5 km):
Tourinform-iroda – benzinkút – termál-tó –
Tourinform-iroda.
11.00: Regisztráció
A távok tempója könnyû, beszélgetõs. Kezdõk
és lassabb tempóban futók is bátran jöhetnek!
2016. október 23-án lesz az ’56-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulója. Ebbõl az alkalomból várunk mindenkit, akik futva, gyalogolva, kerékpározva tisztelegnek a hõsök elõtt.
MINDEN INDULÓ BEFUTÓ OKLEVELET KAP!
A résztvevõket forró teával, üdítõvel, gyümölcscsel, édességgel fogadjuk.

Zalarosi Turisztikai Egyesület

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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Köszöntõ
idõsek
napján
Óbecsey István:

SZERESSÉTEK
AZ ÖREGEKET
(részlet)
„Nagyon szépen kérlek
titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt
szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
A ZKTT Szociális Alapellátó Szolgálat munkatársai nevében kívánjuk Zalakaros
szép-korú
lakosságának,
hogy értékeiket hagyományaikat megbecsülõ, szeretetteljes, gondoskodó környezetben tudják élni mindennapjaikat, melyhez szükség esetén Szolgálatunk házi
segítségnyújtás szolgáltatásával készséggel áll rendelkezésükre.
További jó egészséget kíván: Csönge Jusztina mb. intézményvezetõ (06-30/4630003) és Némethné Mohari
Helga vezetõgondozó (0630/461-6844)

A gyaloglás világnapján

A gyaloglás világnapjához kötõdõen, egyben a Sportol és nyerj! családi
sportolásra, szabadidõs kikapcsolódásra is buzdító kampány keretében
szervezett õszi gyalogtúrát a parkerdõben a Zalakarosi Turisztikai Egyesület.
Stégli János sportszervezõ elmondta: a gesztenyetúra néven megtartott kirándulás fogadtatása nagyon kedvezõ volt, sok kisgyerek
„hozta” magával szüleit is a túrára.
– Ezek az alkalmak ténylegesen segítik a gyaloglás népszerûsítését, ugyanakkor remek lehetõséget kínálnak arra, hogy a gyerekek
és szüleik együttes élményeket szerezzenek. Nem is kérdés: a gyaloglás, a séta rendszeresen ûzve alkalmas eszköz lehet az egészség
megtartására, társakkal, barátokkal, családdal közösen gyakorolva
pedig remek idõtöltés is, ezt pedig a jelen túra is ékesen bizonyította – mondta a sportszervezõ.
A túrázók nemcsak gyûjtötték, de a kirándulás végén a parkerdei pihenõnél meg is sütötték a gesztenyét, s míg a finomság készült, a résztvevõk rengeteg vidám játékkal szórakoztatták egymást és magukat.
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