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A Nõi Kar és a Vonós Kamarazenekar koncertje is gyönyörködtette a közönséget a várakozás idején.

Karácsonyra hangolva
KONCERTEK A VÁRAKOZÁS IDEJÉN
A várakozás negyedik hétvégéje is valódi
karácsonyi hangulatban telt Zalakaroson. A
fürdõn elsõ ízben léphettek fel az adventi
programok sorában a Móra-iskola zeneiskolás növendékei, akik furulyán, zongorán,

csellón, klarinéton, tubán, vadászkürtön játszottak jól ismert karácsonyi dalokat, fellépésüket pedig közös énekléssel zárták.
Az Isteni Irgalmasság templomában a vasárnapi szentmise után a Nõi Kar ünnepi kon-

A zeneiskolások elsõ alkalommal szerepeltek az adventi programsorban, fürdõbeli fellépésükkel vidám karácsonyi hangulatot varázsoltak.

certjét hallhatta a közönség, a kórus mellett
a Vonós Kamarazenekar muzsikájában is
gyönyörködhettünk, valamint az adventi
hétvégéken Kollonnay Zoltán orgonamûvész
adott koncertet a szentmiséket követõen.

Az adventi hétvégéken Kollonnay Zoltán orgonamûvész adott koncertet.
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ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVÕ ÉRTÉKESÍTÉSRE VÁRÓ BELTERÜLETI INGATLANOK:
Utca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hrsz.

m2

Termál u.
293
Dózsa Gy. u.
1124/57
Gyöngyvirág sor 1597/2
1526/3
1526/2
Hegyalja u.
1119/12
1119/13
1465/2
1463/2
1462/2
1461/2
1460/2
1459/2
1458/2
1124/23
1453
Termál u.
287/12

18.
19.

287/8
287/7

Közmûellátottság

Besorolás*

11973
1216
1173
1263
1443
1263
1275
1434
1348
1317
1305
1256
1208
1164
1078
3994
3925

közmû az ingatlan elõtt
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
nincs szennyvíz (gáz, víz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
összközmûves (gáz, víz, szennyvíz telken belül)
nincs közmû a telken
közmû az ingatlan elõtt

Lke-1
Lke-1
Lke-4
Lke-6
Lke-6
Vt-1
Vt-1
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-6
Lke-1
Üü-2

8908
5232

közmû az ingatlan elõtt
közmû az ingatlan elõtt

Üü-2
Üü-2

* HÉSZ szerinti övezeti besorolás

Megjegyzés

régészeti
régészeti
régészeti
régészeti
régészeti

terület
terület
terület
terület
terület

régészeti terület
régészeti terület
+ vízbázis övezeti határ
régészeti terület
régészeti terület
+ vízbázis övezeti határ

Érték **
339.000.000 Ft
5.776.000 Ft
5.279.000 Ft
5.684.000 Ft
6.494.000 Ft
6.947.000 Ft
7.013.000 Ft
6.812.000 Ft
6.403.000 Ft
5.927.000 Ft
5.873.000 Ft
5.652.000 Ft
5.738.000 Ft
5.529.000 Ft
6.199.000 Ft
10.984.000 Ft
83.660.000 Ft
144.670.000 Ft
95.590.000 Ft

** Kerekített forgalmi érték (Ft.)

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVÕ ÉRTÉKESÍTÉSRE VÁRÓ
KÜLTERÜLETI ÉS ZÁRTKERTI INGATLANOK:
Ingatlan

Hrsz.

m2

Besorolás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
zártkert
zártkert

0128
0147/6
0147/7
061/1
061/3
061/4
061/5
061/6
061/7
061/9
061/10
061/11
061/12
061/13
061/14
2048
2105/1

5869
5898
5901
15244
2868
4251
2436
2515
4778
5177
1926
1898
1869
1846
2241
887
2428

Má-5
Má-8
Má-8
Eg-7
Gip-1
Gip-1
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Gip-2
Kb-p
Mk-3

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert

3068
3110/2
3198
3199
3205
3206
3300
3292
3291
3289
3320
3332
3369
3375
3351

1316
1598
3391
1301
510
1496
1530
4739
3698
5114
4287
5068
2055
3098
1362

Eg-9
Mk-3
Mk-2
Eg-4
Eg-4
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Mk-2
Eg-4
Eg-1
Eg-1
Eg-1

Megjegyzés

repülõtér akadályoztatási terület
repülõtér akadályoztatási terület
mûv.ág: kivett szérûskert, vezetékjog-E.ON
gazdasági épület,
kivett beépítetlen terület,
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
kivett beépítetlen terület
helyi jelentõségû védett érték (kereszt)
+ gazdasági épület
tájképvédelmi terület

tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi
tájképvédelmi

terület
terület
terület
terület
terület
terület
terület
terület

Érték **
592.000 Ft
661.000 Ft
661.000 Ft
2.800.000 Ft
8.620.000 Ft
1.960.000 Ft
1.120.000 Ft
1.160.000 Ft
2.200.000 Ft
2.020.000 Ft
660.000 Ft
870.000 Ft
860.000 Ft
850.000 Ft
1.030.000 Ft
930.000 Ft
4.310.000 Ft
421.000 Ft
192.000 Ft
543.000 Ft
208.000 Ft
82.000 Ft
239.000 Ft
245.000 Ft
758.000 Ft
592.000 Ft
818.000 Ft
514.000 Ft
608.000 Ft
247.000 Ft
372.000 Ft
163.000 Ft

Az értékesítésre váró fenti ingatlanokkal kapcsolatos további információ kérhetõ a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) 3. számú irodájában Kovács Melinda ügyintézõnél, illetve az alábbi elérhetõségeken: tel.: 93/540-091, e-mail: thatosag@zalakaros.hu.

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
„Értesítjük a lakosságot,
hogy a Zalakaros közvilágítás bõvítés címû beruházás
kivitelezési munkálatai 2016.
december 6-án befejezõdtek, a Csárda közben, a Vincellér közben, a Tónai és Határ utcákban a villamos hálózat és berendezései véglegesen feszültség alá kerülnek, az elkészült létesítmények érintése TILOS és ÉLETVESZÉLYES!”
Tájékoztatjuk továbbá a
lakosságot és az itt üdülõ
vendégeinket, hogy a település karácsonyi díszkivilágítási fényeiben 2017. január
15-ig gyönyörködhetnek. Az
elemek ezt követõen leszerelésre kerülnek.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal
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A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról alkotott rendeletet a képviselõ-testület december 15-i ülésén.
A rendelet többek között kimondja: az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és a saját hatáskörû önkormányzati mûködési feladatok 2017.
évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás idõszakában az elõzõ évi
módosított kiadási elõirányzatokon
belül, idõarányosan történhet. A
Turisztikai Egyesület támogatása az
elõzõ évi eredeti elõirányzatának
75 %-áig, idõarányosan történhet.
A Karos-Park Kft az elõzõ évi szolgáltatási szerzõdésében foglaltak
alapján - idõarányosan - nyújthatja
be számláit. A Zalakaros és Térsége
Sportegyesületnek 400 ezer forint,

Döntés után – röviden
AZ IDÉN UTOLJÁRA ÜLT ÖSSZE A KÉPVISELÕ-TESTÜLET
a Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány részére 600 ezer forint elõlegezhetõ meg. A 2017. január 1-tõl esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények, a
Közös Önkormányzati Hivatal és az
önkormányzat dolgozóit érintõen
az átmeneti gazdálkodás idõszakában végrehajthatók.
A LAKÓHELY környezeti állapotáról, valamint a családsegítés és
házi segítségnyújtás tevékenységé-

Nem szavazták meg
a módosítást
Nem módosította a hulladékszállítási közszolgáltatásról és a
települési támogatásokról szóló rendeletét a képviselõ-testület,
miután az ehhez kapcsolódó szavazás három igen és három tartózkodás mellett zárult.
A hulladékszállítási rendelet módosításának az lett volna a célja és lényege, hogy az önkormányzat az eddig általa önként átvállalt szemétszállítási díjat 2017. február 1-tõl a jogszabályoknak megfelelve áthárítsa
a lakosságra, ezzel párhuzamosan pedig kidolgozzon olyan szociális támogatási rendszert, mely a nehéz körülmények között élõk számára lehetõséget adna a szemétszállítási díj fizetésének elengedésére vagy a fizetés könnyítésére – fogalmazott a módosítás elõterjesztése során Horváth Vencel, a gazdasági bizottság elnöke. Elõzményként elmondta (és
ezzel lapunk is foglalkozott már korábban részletesen – a szerk.), hogy
az önkormányzat jövõ évi gazdálkodási lehetõségei parlamenti döntések
hatásai miatt beszûkülnek, a kiesõ mintegy 80 millió forintos tételt, mely
egyébként a fejlesztésekre, beruházásokra, pályázati önrészekre fordítható, pótolni kell. Ezért javasolta a bizottság a városi költségvetést komoly tételként terhelõ szemétszállítási díj lakosságra hárítását, mely
évente 16 ezer forintot jelentene háztartásonként. Emellett azonban –
jelezte – elfogadhatónak tartják, hogy a kommunális adó mértéke csökkenjen, ahogyan azt Novák Ferenc és Kötõ Attila javasolta.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester a szavazás elõtt úgy fogalmazott: miután a rendelet módosításának tétje az, hogy jövõre és az
azt követõ években tud-e Zalakaros beruházásokra, fejlesztésekre, pályázatok önrészeire forrást biztosítani, nem engedhetõ meg sem a
rendelet módosítás elutasítása, sem pedig az, hogy a polgármester a
felelõsséget nemmel szavazással vagy tartózkodással áthárítsa egy
képviselõi csoportra. Hogy Zalakarosnak a jövõben milyen mozgástere, lehetõsége lesz, az együttes felelõssége minden képviselõnek,
márpedig a bizottsági üléseken egyértelmûen az látszott, hogy a város elsõ embere igyekszik kibújni a felelõsség alól, holott véleménye
szerint minden képviselõnek ki kellene mondani, hogy az alap probléma megoldásában hajlandó részt venni.
Novák Ferenc polgármester annyit fûzött hozzá, hogy szerinte jelenleg 6,7 millió forintról folyik a vita, ugyanis, ha a kommunális adóból enged el az önkormányzat, a szemétszállítási díjat pedig a lakosságra hárítja, a számítások szerint ennyit spórolhatnak.
Horváth Vencel arra hívta fel a figyelmet, hogy a hulladékszállítási
és szociális rendelet módosítása összefügg, ezt is vegye figyelembe a
testület a szavazás során.
Végül a hulladékszállítási rendelet módosítását 3 igen és 3 tartózkodás mellett nem szavazta meg a testület, a szociális rendelet módosítása ugyancsak ilyen arányú szavazattal nem történt meg.

rõl fogadott el beszámolót a testület, emellett elfogadták a 20172020 évi sportkoncepciót is. Zárt
ülésen tárgyalták és fogadták el a
Gránit Zrt. üzleti tervét és a város
egységes idegenforgalmi-marketing tervét.

tési tervdokumentáció elkészítése”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban az eljárás nyerteseként a
Pannonway Építõ Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi u. 9.) ajánlattevõt hirdette ki bruttó 2.857.500 forint ajánlati árral.

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET zárt
ülésen az Alsóhegyi út (Kilátó u. Gyöngyvirág sor), a Kilátó utca
(Arany János utca – Alsóhegyi út),
valamint Bor utca tekintetében épí-

A KAROSI KRÓNIKA jövõ évi
szerkesztésére és kiadására a beérkezett ajánlatok közül a Zalai T-Ma
Kft. (Zalakaros, Liget utca 22./b) fogadták el.

Ismét a Legkedveltebb
zalai borvidék Zalakaros
Ez évben is, immár negyedik alkalommal, elvihette a Legkedveltebb zalai borvidék címet városunk.
A korábbi évekhez hasonlóan a legkedveltebb borvidéki településekké
azok válhattak, ahol – az adott település lélekszámát is figyelembe véve
– abszolút értékben és arányaiban is a legtöbben koccintottak a Magyar
Bor Napján.
A címet és az ezzel járó oklevelet a közelmúltban a Földmûvelésügyi
Minisztérium által rendezett gálán vehette át Novák Ferenc polgármester.
A versenyen való részvétel illeszkedik a boros rendezvények sorába, jövõre június 24-én kerül megrendezésre, amikor is az egész országban
egyidõben emelik poharaikat az emberek.
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Karácsony közeledtével...
EGYEDÜLÁLLÓK
KARÁCSONYA
A város egyedül élõ idõs korú lakói számára szervezett karácsonyváró ünnepséget
a Zalakarosi Civilek Egyesülete.
A meghívottakat a városi és iskola könyvtárban köszöntötték, Tar Lászlóné az egyesület elnökeként a civilek nevében, Novák
Ferenc polgármester pedig a város nevében
köszöntötte az idõseket. A karácsonyváró
hangulatot a Móra-iskola diákjainak mûsora
fokozta, a vendégek örömmel fogadták a
gyerekek verses, dalos, zenés elõadását. A
mûsort jó hangulatú, kötetlen beszélgetés,
koccintás követte, és senki sem távozott
üres kézzel, a civil egyesület ugyanis minden
meghívottnak ajándékcsomaggal kedveskedett.

FOGLALKOZÁS
AZ IDÕSEBBEKNEK IS
Idõsebb vendégei részére is szervez
foglakozásokat a Zalakarosi Fürdõ.
A Senior Klub idén õsszel indult a
gyógyászati pihenõ részlegben, azzal a
céllal, hogy a fürdõbe érkezõ idõsebb
vendégek a kezelések közötti idõt tartalmasan töltsék. A klubban lehetõség nyílik különbözõ kártyajátékokra, társasjátékokra, sakkra, malomra, dominóra, valamint keresztrejtvény fejtésére, melyet
animátoraink bonyolítanak le. A vendég
maga választja ki, hogy milyen játékot
szeretne játszani. A program iránti érdeklõdés alapján elmondható, hogy az a
vendége körében sikeres, s a remények
szerint mind keresettebb is lesz.

ÚTON AZ ADOMÁNYOK
A jótékonysági futás során felajánlott, valamint a cipõsdoboz akció keretében beérkezett
adományokból, illetve a korábban a Szociális
Alapellátó Szolgálathoz leadott ruhákból közel
70 csomagot készítettek a szolgálat munkatársai.
Az adományok egy részét már sikerült átadni, de még folyamatban van a szállítás.
Ehhez a szép eredményhez hozzájárult még
Zalakaros Bölcsõdéje, valamint a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola a gyermekek által gyûjtött összesen
közel 70 db cipõsdobozzal. Minden ajándék karácsonyig eljut a családokhoz, ezúton is köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon segített
szebbé tenni a rászoruló családok ünnepét!
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Európa legjobbjai között
DOBOGÓS HELYEN A ZALAKAROSI KOZMETIKUS, BEKE BARBARA
„Hogy kozmetikus szemmel is
figyelem-e az embereket? Bizonyos fokig igen. A szemöldök valahogy mindig megkapja a figyelmemet. Ezt látom meg legelõször
egy külsõn. Vannak érdekes rajzolatok. De kaptam már magam
olyanon is, hogy egy arcot nézve
azon morfondíroztam: de jó lenne ezt vagy azt a sminket ezen az
arcon elkészíteni. A Jégkirálynõt
például, ami a legutóbbi versenyünk feladata volt.”
Mindezt Beke Barbara árulta el,
aki a közelmúltban bronzérmet
szerzett az EuroSkills verseny szépségápoló kategóriájában. Ezen a
bajnokságon Európa ifjú szakemberei mérik össze tudásukat, a most
Göteborgban rendezett versengés
eredménye pedig nemcsak azért
szép, mert azon magyar fiatalok
szereztek kiváló eredményt, hanem
mert a bronzérmes kozmetikus
Beke Barbara városunk szülötte, akire tehát zalakarosiként is nagyon
büszkék lehetünk.
– Nagyon komoly felkészülést
kívánó, három napon át zajló verseny volt ez, melyen a közönségen
kívül minden mozdulatunkat szakértõ és mindenre aprólékos gond-

san, kecsesen” hajtjuk végre a feladatokat. Nagyon nehéz volt a
munka megoldására figyelni úgy,
hogy közben magunkat is folyamatosan kontrollálni kellett. Hogy
izgultam-e? Amikor megérkeztünk
a versenyhelyszínre, egyáltalán
nem volt bennem izgalom, inkább
csak kíváncsiság. Hol, kikkel dolgozunk, milyen alapanyagokkal? A

dal figyelõ zsûri kísérte végig.
Nem csupán kozmetikai feladatot
kaptunk; ezen kívül még három
modulban mérettünk meg: testápolás-testkezelés, kéz- és lábápolás, körömdíszítés. Minden feladat
végrehajtását árgus szemek kísérték, azt is, hogy mi magunk milyen
mozdulatokkal, mennyire „elegán-

verseny elõtti pár percben viszont
nagyon ideges voltam, de amint
nekiláttam a feladatnak, csakis arra koncentráltam, és sikerült nyugodtnak maradnom.
Nem mindenki volt ennyire szerencsés, Barbara elmesélte például,
hogy az angol versenytársnak anynyira remegett a keze, hogy a kö-

römlakkozást elrontotta, holott –
meglátása szerint – a versenytárs
leányzó nagyon is felkészült és
ügyes volt.
Barbara saját magát az 5–6.
helyre sorolta, így igazán meglepte
a bronzérem.
– Biztos vagyok benne, hogy
számított az, hogy némi rutinom
volt már a versennyel kapcsolatban. Elõzõ évben ugyanis
Brazíliában a világbajnokságon indultam, ott
és akkor a teljesítményem a 16. helyre volt
elég, de én óriási eredménynek tartottam. Magyar ifjú kozmetikus nem
is volt még világversenyen. Mondjuk, az a hatalmas versenydrukk akkor sem volt meg bennem, picit furcsálltam is
egyes versenytársak idegességét. Utólag persze
megtudtam, hogy mindenki szereplésének más
és más tétje volt. A szingapúri versenyzõnek például dobogós helyért lakást, autót és életére szóló fizetést ígértek otthon. A koreai felkészítõ viszont azért volt ideges,
mert ha nem nyer a tanítványa, õ
elveszti az állását, és még jó, ha
visszaengedik a hazájába. Szóval
érdekes és tanulságos volt az a
verseny is…az ottani tapasztalatokat viszont kicsit tudtam kama-

toztatni
most, az európai megm é re t t e t é sen.
A kezdés
Göteborgban sem volt
egyszerû.
– A lányokat, akikkel dolgoznunk kellett,
nagyon erõs
sminkkel
küldték be
hozzánk. Azzal kellett
kezdeni,
hogy az arcukat alaposan megtisztítsuk.
A
zsûri kis fültisztító pálcákkal járta
végig az alanyokat, a vattát végighúzta a szemöldöknél, a haj tövénél, az arcon, és ha maradt rajta
smink nyom, már jelzett is, azonnali pontlevonás járt ezért. Figyeltek arra is, hogyan készítjük fel a
vendéget a kezelésre. Egy csúnyán
hajtogatott törölközõért, egy
köntös alól elõvillanó ruhadarabért is pontlevonás járt.
Ez a szigorúság, a nagy összpontosítást igénylõ munka három napig tartott, a versenyzõk 2-3 órás
idõ intervallumokban, kis szünetekkel dolgoztak, az esték pedig megbeszélésekkel zárultak.
– Fárasztó volt nagyon, amikor
azonban hazaértem, hirtelen nagy
ürességet éreztem. Ilyen jellegû
versenyen – mivel az korhatárhoz
kötött – már nem indulhatok. Természetesen a munkahelyem, a
MendDan Hotel visszavár. Aztán
kiderült, hogy nem fogok kimaradni a verseny-pörgésbõl, ugyanis 2018-ban Magyarország lesz a
házigazdája az EuroSkills versenynek, melyre a hazai versenyzõ felkészítésében számítanak rám.
Emellett a keszthelyi Asbóth-iskola, ahol kozmetikusként végeztem, tanítani hívott, ezt heti egy
napra vállaltam is – árulta el Barbi.
Mint mondta: a legnagyobb öröm
számára azonban az, hogy a dobogós helyezéssel mester oklevél jár,
mely a szakma egyik legnagyobb
elismerését jelenti.
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KÓRUSTALÁLKOZÓ
BÖHÖNYÉN
Kedves meghívásnak tettünk
eleget, mely a Somogy megyei
Böhönye szervezõitõl érkezett.
Kórustalálkozót tartottak a településen a böhönyei Magyarok
Nagyasszonya Kórus és a
zalakarosi Dalárda-Vegyeskar
részvételével. A hazaiak egyházi
kórusával kezdõdött a mûsor
Gönczöl György kórusvezetõ irányításával, aki a karosi dalárda vezetõje is egyben. Fenséges egyházi énekeket énekeltek, több szólamban, nagy élmény volt számunkra, hogy meghallgathattuk.
Ezután következett a zalakarosi
kar bor- és katonadalokkal, valamint egy somogyi dallal. Mindkét
kórus nagy tetszést aratott. Oldott, laza, baráti hangulatban telt
el az este, a végén mulatós nótázással, karmesterünk harmonika
kíséretével. Sokáig emlékezni fogunk a helyiek barátságára, kedvességére, melyet ezúton is köszönünk. Az estet polgármesterünk viszont meghívása fejezte
be, várjuk a viszont látogatást.
Pataki Jánosné
a Dalárda-tagok nevében

Figura elõadások a könyvtárban
A 2016-os év Zalai Gyermekkönyvhetek programjaihoz – melyek november 21-tõl december 2ig tartottak a megyénkben – ismét
bekapcsolódott több programmal
is a városi és iskolai könyvtár.

Miközben a gyerekek azon versenyeztek, hogy ki melyik cirkuszi
produkciónak lehet a részese, észrevétlen becsempészve a cirkuszi
történetbe hallgathatták meg az
elõadó által megzenésített verse-

A 3-4. osztályosoknak egészségvetélkedõt szerveztek, majd a
könyvtár vendége volt Figura Ede
elõadómûvész, aki Figura cirkusz
elõadásával bûvölte el a diákokat.

ket. Zelk Zoltán, Horgas Béla, Duga
Boglárka, Csukás István, Gazdag Erzsi, Csoóri Sándor versei mellett
népdalok is elhangzottak, melyeket
a gyerekek együtt énekeltek az

Karácsonyvárás
Az év utolsó könyvtári foglalkozását felnõtt és gyerekprogramként hirdettük meg. 2016. december 16-án vártuk a könyvtárhasználókat, érdeklõdõket egy
karácsonyváró, mézes foglalkozásra.
A méz elõállításáról, hasznáról
beszélgettünk és néztünk meg egy
kisfilmet. Majd az egyik legkedveltebb karácsonyi sütemény, a mézeskalács készítésére tértünk át.
Több típusú, többféle módon dekorált darabot tekintettünk meg a
kivetített képeken. Könyvtárosunk
könyvajánlót tartott a nálunk megtalálható, a mézeskalács elkészítését segítõ könyvekbõl. Ezután a
lakás díszítéséhez
adtunk ötleteket,
összegyûjtve néhányat az internetrõl és könyvtárunk könyveibõl. Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy az
állományunkból a
téli
szünetre
ajánljunk olvasmányokat, érde-

kességeket gyereknek és felnõttnek egyaránt. Közben több karácsonyi verset is meghallgattunk. A
foglalkozás végén lehetett készíteni asztali díszeket, papírtányérból
ajtódíszt, papírcsillagot, tortapapírból angyalkát. A finom tea és aprósütemény mellett vásárolhattak a
jelenlevõk mézet, propoliszt, méhviasz és mézeskalács figurákat, mézeskalács házikókat. Kellemes hangulatban, sok karácsonyi, mézes és
könyvtári információval a fejekben,
sok vásárolt és saját készítésû ajándékkal a kezekben búcsúztak el tõlünk a rendezvény résztvevõi.
Horváthné Nagy Elvira

elõadóval. Figura Ede a felsõsöknek
külön mûsorral készült: Romhányi
József Szamárfül címû kötetébõl
hangzottak el akusztikus és elektronikus gitárkísérettel a humoros
versek megzenésített változatai.
A pedagógusi végzettséggel is
bíró elõadó mindig az adott korosztály szintjén, sokszor mintegy
görbe tükröt mutatva, a dalokat, a
problémát tompító vagy kifigurázó,
humoros összekötõ szövegével adta elõ ismert magyar költõk verseit,
a gyermeki lélekhez közelálló témákról, melyek élõ adásban, a gépi
zenét mellõzve jutottak el a befogadókhoz.
A gyermekkönyvhét programjaival csatlakozott a Mikulás váráshoz
is, ennek keretében az ügyes kezû
gyerekek Mikulás ujjbábokat készítettek.
A városi és iskolai könyvtár ezúton is köszöni a könyvtár fenntartójának, Zalakaros város önkormányzatának a segítséget, hiszen
az õ anyagi támogatásával tudták
ezeket a rendezvényeket megszervezni és a hozzá szükséges eszközöket megvásárolni.
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Hervis Teremlabdarúgó torna
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Móra Ferenc
Általános Iskola tornatermében
került 2016. december 17-én és
december 18-án megrendezésre
a Hervis Teremlabdarúgó Torna.
A nagypályás labdarúgó szezon
befejeztével e tornával kezdetét
vette a teremfoci szezon.
A korábbi évek hagyományainak
megfelelõen a környékbeli csapatok mellett Zala megye más részérõl, így például Sármellékrõl, Lentibõl is érkeztek csapatok, hogy
megmérettessék magukat a 2 napos tornán. Természetesen településünk csapata is képviselte magát
a játékokon.
A szervezõk 6 csoportba osztották a 24 együttest, minden csoportból az elsõ két helyezett jutott a
vasárnap délelõtti középdöntõbe,
ahol már csak 12 együttes versengett a serlegért. A 12 csapatot 3
csoportba osztották, ahonnét az elsõ két csapat és a 2 legjobb csoport
3. jutott a legjobb 8 közé.
Innét már egyenes kiesési rendszerben folytatódtak a küzdelmek,
így alakult ki a legjobb 4 mezõnye.
Városunk csapata az elsõ nap
remekül vette az akadályokat és
veretlenül nyerte meg csoportját.
Sajnos a második nap küzdelmei
során összekerült a késõbbi a gyõztessel is, így csoportjában harmadikként zárva nem került be az elõdöntõbe.
A középdöntõ küzdelmei után a

A szervezõk különdíjjal jutalmazták a
legjobb kapust, mezõnyjátékost és a leggólerõsebb játékost is.
Legjobb
kapus:
Szakmeiszter Ádám
(Winners Viktórai)
Legjobb mezõnyjátékos: Takács Dávid
(Favágók)
Gólkirály: Varga
Dávid (Belezna) Nagykanizsa 13 találattal
A dobogósok és a
különdíjasok kupa, illetve Hervis ajándékokkal gazdagodtak,
melyeket
Deutsch
Szabolcs, a tornák fõszervezõje adott át.
Folytatás 2017. évben.
B. O.
legjobb négy közé nagykanizsai
csapatok kerültek.
Az elsõ elõdöntõben az Arizóna
rendes játékidõ után 1-1-es döntetlenre állt a Favágók ellen, a hosszú
hetes rúgásokból (8-9) a Favágók
csapata jött ki szerencsésebben. A
második elõdöntõben a Winners
Viktória a Vízmû csapatával csapott
össze, ami az elõbbi csapat gyõzelmét hozta. A döntõben folytatódott
a Winners Viktória sikertörténete,
akik a döntõben 3-1 arányban múlták felül a Favágók csapatát.

Versenyeredmények
„ADVENT FÉNYEI”
A Pacsai Általános Iskola által megrendezett „Advent fényei” versenyen Betlehem készítés kategóriában 3. helyezést ért el: Császár
Dominik és Hozensteiner András 5. osztályos tanulók. Felkészítõjük:
Erheticsné Kuklek Krisztina.
Népdaléneklés kategóriában 3. helyezést ért el: Horváth Sára 4. osztályos tanuló. Felkészítõje: Szabadicsné Madaras Katalin.
JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDÕ
A játékos sportvetélkedõ városkörnyéki döntõjén 1. helyezést elért
csapat tagjai: Bali Panna, Negreán Nóra, Polán Rebeka Anna, Deutsch
Réka Viktória, Strobl Anna, Szécsényi Szófia Judit, Koma Lujza Sára,
Tóth Petra, Rákhely Lúcia, Biczó Barnabás, Márfi Bence, Jankovics Ádám,
Császár Dávid, Horváth Benjámin Márk, Varga Márkó, Joó Krisztián,
Horváth Bálint, Marton Mátyás Bence, Bogdán Richárd, Budai Roland.
Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Zalakaros közterületein a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények,
egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott utcák. A fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek
után kerülnek letakarításra.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne
parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetõvé teszik a gyorsabb
hótolást és a jármûvek károsodásának a veszélye is kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyûjtõ edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne elõtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli
idõjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek – 15/2004. (IV. 21.) – megfelelõen a
tulajdonosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán, kerékpár-, és gyalogutakon.
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P: 7.00–15.00: 93-340-924
Ügyeleti telefonszámok: +36-30-5523-425
+36-30-5837-240
Segítõ közremûködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

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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