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Tökfaragás, játék, torna a kínálatban
NÉPSZERŰEK VOLTAK AZ ŐSZI SZÜNET PROGRAMJAI
Rengeteg színes programot
kínált az őszi szünetre városunk
a hozzánk érkezőknek. A turisztikai egyesület és a fürdő
egyaránt fokozottan készült
erre az időszakra, főként a
gyermekkel érkező családok
számára állítottak össze tartalmas időtöltési lehetőségeket.
A fürdőn a létesítmény kabalája, Panki várta az érkezőket
tornával, játékokkal, kézműveskedési és beszélgetési lehetőséggel, de ismeretszerzésre is nyílt játékos körülmények
között lehetőség.
Ahogyan minden évben, úgy
most is a tökfaragás volt azonban az egyik legnépszerűbb
program. A fürdő bejáratánál
karosiak és fürdővendégek egyaránt
lelkesen
tervezték,
faragták a tököket az animátorok asszisztenciája mellett,
s az alkotásokból kiállítás is
nyílt a fürdő előtti téren. Izgalmasnak mutatkozott a gólyalábasok fellépése, és nagyon
népszerűek voltak a kézműves
termékek, illetve az ősz ízei: a
sült gesztenye, a sütőtök, a forralt bor és forró csokoládé, melyek az őszi esték hangulatához
szinte nélkülözhetetlenek.

A legjobb tökfaragásokat jutalmazták és kiállították a fürdő előtti téren.

A fürdővendégek körében is nagyon népszerű volt a tökfaragás.

Egészségügyi oktatás is volt a tökös napok során.
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Új szolgáltatót jelöltek ki
A SZÁLLÍTÁSI NAPOK NEM VÁLTOZNAK ÉS AZ EDÉNYZET IS MARAD
Korábbi lapszámunkban tájékoztatást adtunk arról, hogy a
képviselő-testület a Zalaispa Hulladékgazdálkodási
Társulás
kezdeményezése alapján a vele
2014-ben tíz évre megkötött
szerződést szeptember 30-ával
meg kellett, hogy szüntesse.
Október elején a képviselőtestület hosszas vita és kérdések
sokasága mellett határozott az új
szerződésről, s módosította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét
is ennek megfelelően.
Mivel magasabb szintű jogszabály (nevezetesen a hulladékgazdálkodási törvény – a szerk.)
szabályozza, hogy mely területen
mely szolgáltató működhet, DélZalában, többek között Zalakaroson is a Viridis-Pannonia Kft-t
jelölték ki, alternatívák közül nem
választhatott az önkormányzat. A
régi szolgáltató már nem szolgáltathat a településen, és szolgáltató
nélkül nem maradhatott a város.

Mindezek figyelembe vételével
a város 2017. november 1-től 2027.
október 31-ig, határozott időtartamra kötött hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződést a kijelölt,
hulladékgazdálkodási megfelelőségi minősítéssel rendelkező Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-vel. A
szerződés értelmében november
1-től már a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. végzi a kommunális hulladék elszállítását városunkban.
A szolgáltató váltás nem eredményezheti sem a szolgáltatás
színvonalának csökkenését, sem a

díjának emelkedését. A megegyezés szerint a szállítás időpontjai
sem változnak, és a gyűjtő
edényzetet sem kell lecserélniük a
lakóknak – erősítette meg a
testület az ezzel kapcsolatos vita
során.
Elhangzott: az önkormányzat az
új szolgáltató rendelkezésére
bocsátja az ingatlanok listáját.
Alapvetően két típusú szolgáltatás
fog működni a településen. A hull a d é k g a z d á l ko d á s i
közszolgáltatásról
szóló önkormányzati
r e n d e l e t b e n
meghatározott
üdülőingatlanok
kivételével a közszolgáltatás 12 hónapos,
folyamatos, míg az
önkormányzati rendeletben meghatározott
üdülőingatlanok esetében a szolgáltatás a
használati
szezon
időtartamára – május
1. és október 31.
között – terjed ki. Az
üdülőingatlan tulajdonosok számára egy
külön tájékoztató is készült.
A Zalaispa Zrt. által a lakosság
rendelkezésére bocsátott zsákokban elhelyezett hulladékot az új
közszolgáltató 2017. december 31ig elszállítja. A kék és sárga zsákokat térítésmentesen, a szürke
zsákok díj ellenében szállítják el.
A zöldhulladék átvétele – a
karácsonyfa kivételével – az
önkormányzat által biztosított lerakóhelyen történik.
A lakossági tájékoztatókat – a
közszolgáltató által készített tá-

jékoztató, szemétszállítási napokat
tartalmazó táblázat, üdülőingatlan
tulajdonosok tájékoztatása – a
Karosi Krónika mellett közzétette
az önkormányzat a városi honlapon, a Facebook-oldalon és a helyben szokásos módon, a helyi kábeltévében is, hogy a lakosság
minél szélesebb körben tudjon tájékozódni a változásról.
A hulladékudvar átadása-átvétele is folyamatban van, az
önkormányzat ezúton is kéri a Tisztelt Lakosság türelmét az esetlegesen felmerülő nehézségek és

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

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

ÜDÜLŐTULAJDONOSOK,
FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a tisztelt
üdülőtulajdonosokat, hogy
a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 47. §
(4) bekezdése értelmében
az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező
tulajdonosok esetében az
éves hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj 50%-át
kell megállapítani.
Az
önkormányzat
kötelezettsége ezen törvény
alapján az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos
szabályok megalkotása. Ennek alapján Zalakaros Város
Önkormányzat Képviselőtestülete
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2014.
(VI. 21.) önkormányzati
rendelet módosításában
meghatározta a használati
szezon időtartamát, május
1-jétől október 31-ig terjedő
időszakra. Meghatározta
továbbá, üdülőnek az ingatlan-nyilvántartásban
üdülőként (üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló,
vadászház stb.) feltüntetett
vagy ilyenként feltüntetésre váró, ennek hiányában
hatósági engedély alapján üdülőnek épült épület
minősül, melyről az ingatlantulajdonos nyilatkozik és
igazol. Üdülőingatlanként
nem tartható nyilván olyan
ingatlan, melyben bármely
személy állandó lakóhelylyel vagy tartózkodási helylyel rendelkezik.
Tájékoztatjuk továbbá
a tisztelt üdülőtulajdonosokat, hogy 2017. november
hónapban az üdülőingatlanok elől is elszállításra kerül
a kihelyezett hulladék, 2017.
decemberétől a használati
szezon időtartamán kívül az
önkormányzati rendelet szerinti üdülőingatlanok esetében nincs hulladékszállítás,
az üdülőingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatótól
megrendelt
zsákokban
gyűjthetik és helyezhetik ki
a hulladékot, vagy megállapodhatnak a szezonon
kívüli hulladékszállításról a
közszolgáltatóval.
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A szolgáltatások különváltak,
a feladatok maradtak
ÚJ VEZETŐ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS ÉLÉN
2017 januárjától a Szociális
Alapellátó Szolgálatnak (SZASZ)
feladata a házi segítségnyújtás
szolgáltatása, melynek október
elsejétől Bátor Mónika személyében új vezetője van. A család- és
gyermekjóléti szolgálat ez évtől
külön szolgálatként működik, ez
utóbbi önálló családsegítője
Csönge Jusztina.
– Az ellátottak a mindennapokban nem éreztek semmilyen
változást a szétválás miatt, a szolgáltatás nyújtása továbbra is a
megszokott színvonalon zajlik. –
hangsúlyozta Bátor Mónika. –
Alapvetően a mi feladataink is
ugyanazok, a SZASZ esetében a
fenntartó továbbra is a kistérségi
társulás, az ellátási körzetünk 16
településre terjed ki. A családsegítő esetében a fenntartó Zalakaros város önkormányzata, a
családsegítő szolgálat a Közös
Önkormányzati Hivatal területén
fejti ki működését (Zalakaros, Zalamerenye és Zalaszabar területén).
Bátor Mónika a SZASZ munkáját
koordinálja, azaz a házi segítségnyújtásban dolgozik kollégáival
együtt.
– Gelse, Orosztony, Kerecseny,
Zalaszabar, Nagyrada, Garabonc,
Zalakaros és Balatonmagyaród
településeken végezzük jelenleg
is az idősek gondozását Kilimán,
Kisrécse,
Pat,
Zalamerenye,
Zalasárszeg, Zalaújlak, Csapi és
Gelsesziget, településekkel feladatellátási szerződéssel ren-

delkezünk. Az ellátott települések
és az ellátotti kör folyamatosan
bővül, 2012-ben 48 fő idős embert
gondoztak a térségben, számuk
ma 81 fő. Szükséges lesz a munkatársi létszámot is emelni, hogy a
folyamatosan jelentkező igényeknek meg tudjunk felelni. A
szolgálatnál jelenleg dolgozó
gondozónők valamennyien rendelkeznek a szükséges szakképzettséggel.
Bátor Mónika elmondta: a házi
segítségnyújtás esetében az ellá-

TÁJÉKOZTATÓ
A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT 2017 január 01-től csak
házi segítségnyújtással foglalkozik, intézményvezetője 2017. 10.
01-től Bátor Mónika. Elérhetőségei: zalakaros.hazi@gmail.com, 0630/461-6844, 8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
A ZALAKAROSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
családsegítője Csönge Jusztina. Elérhetőségei: csaladsegito.zalakaros@gmail.com, 06-30/506-8440, 8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
Egész évben várjuk az adományokat, felnőtt és gyermek-ruhákat, cipőket, játékokat helyben, illetve a szállításról
gondoskodunk. Bútor felajánlás esetén közvetítő szerepet töltünk
be.

tottak kérhetik a gondozást, amiért
óradíjat kell fizetni, ez óránként
kétszáz forintot jelent. Az
ellátáshoz szükséges további forrásokat a kistérségi társulás fedezi
az állami normatíva és önkormányzati hozzájárulás bevételéből.
– Az idősek, illetve azok, akik
önmaguk ellátásában erősen
korlátozottak, kérhetik a szolgálat segítségét, de a háziorvos
vagy a kórház kezdeményezésére,
illetve a hozzátartozók kérésére is
indul gondozás – tudtuk meg a
szakembertől.
Mint mondta: a házi gondozók
szinte bármiben támogatást nyújtanak, legyen az étkezés, tisztálkodás, gyógyszer beszerzés, takarítás,
orvos látogatás leszervezése. Akad
olyan idős is, aki egyszerűen csak
beszélgetni szeretne a gondozási
időben, vannak, akik naponta egy
órát igényelnek, de több idős embernél a napi 3-4 órás gondozási
időre is szükség van.
– Sajnos, egyre több az olyan
család, ahol a fiatalok nem tudják
vállalni az idősebbek gondozását.
Ezúton is szeretném jelezni, hogy
bátran keressenek fel minket akár
személyesen, a szolgálat Zrínyi
utcai épületében, akár a 06-30-

461-6844-es telefonszámon, vagy
e-mailben is fordulhatnak hozzánk, címünk: zalakaros.hazi@
gmail.com.
Bátor Mónika elmondta: a következő hetekben személyesen is
szeretne megismerkedni az ellátottakkal, hiszen a közvetlen ismeretség, a bizalom kiépítése rendkívül fontos mind az ő, mind az
ellátottak számára. Az idősekkel
foglalkozás és a gondozás egyébként sohasem állt távol tőle. Mónika nyolc éven keresztül ápolónőként
dolgozott, majd egy nagykanizsai
idősklubban, s ezt követően
bővítette szociális ismereteit és
szerzett
diplomát
Székesfehérváron. A családjukban élő 94
esztendős nagymama, a vele való
foglalkozás pedig ugyancsak indíttatást adott számára ahhoz, hogy
figyelme az idősek felé forduljon.
– Bízom benne, hogy a lehető
legtöbb segítséget meg tudjuk
adni kollégáimmal együtt az arra
rászoruló időseknek, és kérek
mindenkit, hogy kérésével, problémájával bátran forduljon felém
vagy kollégáim felé, hiszen mindannyian arra törekszünk, hogy
idős embertársaink mindennapjait könnyebbé tegyük.
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Dallal, énekes társakkal ünnepeltek
HÚSZ ESZTENDŐS A DALÁRDA-VEGYESKAR
Énekes társakkal, művészeti
csoportokkal, bensőséges hangulatban emlékezett meg a
Dalárda-Vegyeskar a húsz évvel
ezelőtti megalakulásról.
Igaz, két évtizede még csak
Dalárdának hívták a művészeti
csoportot, melynek férfi kórusa a
későbbi évek folyamán egészült ki a
csodás
népviseletben
éneklő
hölgyekkel, ám a Gönczöl György
vezette kórus a régi és az újabb
formájában is településünk egyik
legnépesebb művészeti csoportja,
mely szinte minden városi ünnepen
képviselteti magát, s több külföldi –
erdélyi, horvátországi, németországi
– meghívásnak is eleget tett már.
A jubileumon az általános iskola
aulájában az ünnepeltek a Zalakarosi Női Karral, a Magyarhertelendi Kórussal és a Böhönyei
Kórussal együtt emlékeztek a megalakulásról.

A csoportot Novák Ferenc polgármester köszöntötte. Mint
mondta: egy város életében nem
csupán az jelenti a „gazdagságot”,
hogy a település milyen költségvetéssel bír. Gazdagságot a kulturális kincsek, a művészeti csopor-

tok és azok tevékenysége,
hagyományaink őrzése jelent, sőt
ezt nevezhetjük az igazi, szellemi
kincsnek.
– Zalakaros büszke lehet
művészeti együtteseire, melyek
közül az egyik legkiemelkedőbb a

Dalárda-Vegyeskar. Ezúton is
szeretném megköszönni lelkiismeretes munkájukat, hozzáállásukat, aktivitásukat, és kívánom,
hogy még sok-sok évet töltsenek
el közös énekléssel – mondta a
polgármester.

A hősi halottakra is emlékeztek
A világháborús hősök emlékműve előtt helyezte el a
tisztelet és a kegyelet koszorúját halottak napján Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester
és Sinkovics Norbert, a
Közösségi Ház vezetője.
Az önkormányzat minden
esztendőben megemlékszik
azokról a karosiakról, akik az
első és a második világháborúban haltak meg, s a
közelmúltban a tiszteletükre
készített emlékművet is felújíttatta a város.

A csoport természetesen dallal
ünnepelt, ahogyan a meghívott
művészeti csoportok is.
A magyarhertelendiek ajándékkal is kedveskedtek a karosi
csoportnak, s a szülinapot közös
éneklés, jó hangulatú vacsora zárta,
melyről nem maradt el a finom
torta sem.
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Nemzetközi zongoraversenyen indulhat
TÍZÉVESEN KOMOLY EREDMÉNYT TUD MÁR FELMUTATNI
A Nemzetközi Bartók Béla
Zeneiskolai Verseny döntőjén indulhat Eisenschreiber Anna.
A fiatal hölgy ötödik osztályos, és éppen a zeneiskolai tanulmányai miatt ez évtől a
Móra-iskola magántanulójaként
folytatja az iskolai munkát.
Anna ez idáig mind a tanulásban, mind zenei téren kiváló tanulmányi eredménnyel zárt minden
évet.
Zongorázni 5 évesen kezdett
hobbi szinten Horváth Zsuzsanna
tanárnőnél, majd a zalakarosi zeneiskola pedagógusa, Kmecs Teodóra,
Dóri néni vette át. Egy négykezes
verseny láttán „fedezte fel” a kislányt dr. Erdősné Faragó Ágnes
nagykanizsai fejlesztő pedagógus,
aki – megérezve Anna zenei tehetségét - azonnal felkarolta őt;
azóta ketten formálják zenei
érzékenységét.
A nemzetközi válogatót, melyen Anna remekül szerepelt, októberben Szekszárdon rendezték
meg, s a legjobbak közé bekerülve
Kis-Balaton tájkép;
Kis-Balaton madárvilág
rajzpályázat
Zalakomár
Horváth Zsombor 1. osztály 1.
helyezés. Felkészítő: Dávid Eszter Nóra. Negreán Nóra 3. osztály 1. helyezés. Felkészítő:
Kovács Zoltánné. Horváth Sára
5. osztály 2. helyezés, Lengyel
Sára 8. osztály2. helyezés.
Felkészítő: Erheticsné Kuklek
Krisztina.
Sík Sándor verseny
Zalaszabar
Matematika:
Mészáros
Zsombor 1. osztály 1. helyezés.
Felkészítő: Szirtes Zita.
Rajz: Szent-László monda illusztráció – Czimondor Anna 4.
osztály
díjazott. Felkészítő:
Hikádi Mária Anna.
Foci: 1. helyezés. Csapattagok: Vékony Bence, Stampf
Marcell, Lechner Werner, Bogdán Richárd, Matyovszky Péter,
Marton Bence, Horváth Benjámin, Császár Dávid. Felkészítő:
Jankovics Attila.

szerezte meg a jogot, hogy a november végi budapesti döntőn is
részt vegyen.
A döntőre kötelező darabokat
visznek a kis zongoristák, Schubert
és Bartók-darab szerepelt az előírt
„témák” között.
Az édesanya, Eisenschreiber
Katalin elárulta: nagyon komoly
munka áll a jelenlegi sikerek
mögött, hiszen leányuk délelőttönként 3-4 órát gyakorol, s a
munka délutánonként tanulással
folytatódik. Aki tehát esetleg irigyelné Anna magántanuló mivoltát, ne tegye, látható, hogy az
éppoly sok lemondással, munkával
jár, mint az iskolai lét. Akinek pedig
a gyermeke bármiben is tehetségesebb, versenyekre jár, az
pontosan tudja, hogy magától a
családtól is sok odafigyelést, szabadidő áldozatot, komoly munkát
követel a gyermek felkészülése,
versenyeztetése.
Azt pedig már csak mi áruljuk el
az Olvasónak, hogy Anna családjában több, művészi vénával
megáldott családtag is akad, hiszen

édesanyja testvére zongoraművész,
Anna anyukája festéssel foglalkozik,
nemrég a budapesti BAB galériában
helyet is kapott egy alkotása, s a
család minden tagja zenekedvelő,

zeneértő. Nem csoda hát, ha a
gyermek is „fertőződik”.
A sikerhez ezúton is gratulálunk
és kívánunk még sok ragyogó
fellépést, eredményes munkát!

ŐSZI VÁSÁR AZ OVIBAN
Hagyományos őszi vásárát rendezte meg nemrégiben az óvoda, mellyel a Mihály napjához fűződő
néphagyományt elevenítették fel.
A gyerekek, az óvodapedagógusok, a szülők
szorgosan készítették portékáikat. A kicsik a helyi
piacon ismerkedtek a régi vásárok hangulatával. A
készülődés során a vásárról meséket hallgattak,
vásári kikiáltó mondókákat tanultak, dalos játékokat
játszottak. A vásár napján a gyerekek és felnőttek
hagyományőrző ruhát öltöttek. A pultok gyorsan
megteltek a sok áruval. A csoportok hangos vásárba
hívogató versei után a vásárbírók engedélyével
megkezdődhetett a vásár. Minden csoportban a

gyerekek hangos mondókával ösztönözték a jelenlévőket vásárlásra: „Tessék, tessék, jó portéka! Egynek sincsen maradéka!” Az áruk a jelenlévőknek
köszönhetően bőségesen fogytak. Így a vásár befejező programjaként sor kerülhetett a Bottal-fogó
néptáncegyüttes táncbemutatójára és táncházra is.
E szép őszi esemény kezdetére csak a
környékünkön fellelhető, a helyi értéktár részeként
megtalálható és a ZALAIKUMOK között is szereplő
gyöngyös neccek kiállítása nyílt meg. Ezek a darabok Kovácsné Balogh Gabriella munkái, melyeket
a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság „A” kategóriájúnak minősített.
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Változások a fogászati ellátásban
Tájékoztatás fogászati helyettesítési ellátásról
2017. október 1 napjától 2019. március 31. napjáig!
Helyettes fogorvos: Dr. Kalmár István
Ellátás helye: 8743 Zalaszabar,
Deák Ferenc u. 38.
RENDELÉSI IDŐ:
Hétfő: Dentálhigiéniás szakrendelés
(szűrővizsgálatok, fogkőeltávolítás)
Ezen a napon a betegek előzetes
telefonos bejelentkezés alapján
időpontra érkeznek

EREDMÉNYEK
A labdarúgóinkhoz és a
tekézőinkhez hasonlóan az asztaliteniszezők is megkezdték
küzdelmeiket a megyei bajnokságban. A célkitűzés nem változott, a 2017/2018. évi bajnokságot is szeretné a csapat
megnyerni.
Zalakaros és Térsége SE –
Rédics KSE 11-7
Győztek: Halász Lajos (4), Nagy
Zoltán (2) Zsiga László (2) Zsiga
Zsolt, Halász Lajos – Zsiga László,
Nagy Zoltán – Zsiga Zsolt.
Zalakaros TSE –
Csömödér-Kissziget KSE 14-4
Győztek: Adorján József (4),
Halász Lajos (4) Kocsis Dénes (2),
Anda Zoltán (2), Adorján – Kocsis,
Halász – Anda.
Zalakaros és Térsége SE –
Kanizsa Sörgyár SE II. 17-1
Győztek: Adorján József (4)
Halász Lajos (4), Takács Péter (4),
Kovács Antal (3), Adorján – Takács,
Halász – Kovács.
Cserszegtomaji SK –
Zalakaros és Térsége SE 2-16
Győztek: Halász (4), Takács (4),
Zsiga L. (3), Nagy (3), Nagy – Takács,
Halász – Zsiga L.
2017. 11.17. 18.30. Zalakaros TSE
– Zalakomár Egyetértés SE
2017.11.24. 18.00 Zalakaros TSE
– Hévíz SK IV.
2017.12.01. 18.30 Zalakaros TSE
– Hévíz SK III.
2017.12.07. 17.00 Kanizsa Sörgyár SE III. – Zalakaros TSE
2017.12.15. 17.00 Kanizsa Sörgyár SE IV. – Zalakaros TSE
2017.12.21. 18.00 Zalavíz SE II. –
Zalakaros TSE
Változott a Móra-iskola telefonszáma. A titkárság száma:
30- 451 6074. Elérhetőség:
06/30- 451 6074 vagy iskola@
zalakaros.hu.

Kedd: 11.30–17.30
Szerda: 8.00–11.00
Csütörtök: 13.00–17.30
Péntek: Iskolafogászat
Elérhetőségek:
+3670/242 2233 +3670/321 5727
06-93/389 003 06-93/589 023
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A Zalakarosi Futrinkák, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
és a Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS FUTÁST
szervez.

2017. december 09-én (szombaton) 14 órától 15 óráig a Tourinform Iroda (8749 Zalakaros, Gyógyfürdőtér 10.) előtt várunk
mindenkit, aki örömmel segítene szebbé tenni a térségben élő, hátrányos helyzetű embertársaik karácsonyát.
Akinek futni nincs kedve, gyalogolhat, kerékpározhat, választhatja a nordic walkingot, vagy éppen a szánkót, síbotot, időjárástól és kedvtől függően.
Ha nincs kedved egy egész órát futni, vállalj kevesebbet!
A lényeg, hogy öröm legyen a mozgás!
Nevezés: a helyszínen 13.30 órától
Nevezési díj: tartós élelmiszer, szaloncukor, vagy megunt, de jó állapotban lévő gyermekjáték!

Mikulás sapkát hozz magaddal!
A rajt és a cél a Tourinform-iroda előtti tér,
a futókat meleg teával, nápolyival és gyümölccsel kínáljuk.

Gyere, nevezz, fuss! Legyen mindenkinek szebb a karácsony!
Ha nem tudsz jelen lenni, de szeretnél segíteni, csomagodat
leadhatod a Zalakarosi Civil Házban
2017. december 11-13-án 13-16 óráig, vagy a Zalakarosi Tourinform-irodában
2017. december 9-én 9-16 óráig vagy december 11-13-án 8-16 óráig.

Novemberi Kézműves Vásár
Helyszín: Fürdő sétány
2017. november 11., 2017. november 18., 2017. november 25.
A rendezvény ideje alatt a Fürdő előtti sétányon kirakodóvásár, kézművesek
bemutatói és borházak várják a Vendégeket!

TÁJÉKOZTATÓ
FOGORVOS
Zalakaroson magán fogorvos rendelés indult a Gyógyfürdő Fogadóépületében.
Az orvos: dr. Bacher Mihály
Rendelések:
H-K-CS-P: 9–12-ig
SZ: 14-17-ig
Bejelentkezés:
0630/6299042

Szervező: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Tel.: +36 93 340 421 • www.zalakaros.hu
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják
www.zalakaros.hu

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

