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Ünnepség a Gránit Gyógyfürdõnél
Hivatalosan is átadták rendeltetésének a Gránit Gyógyfürdõ
fogadóépületét, melynek létrehozására 2008-ban nyert pályázati támogatást a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. a Nyugat-Dunántúli
Operatív Program pályázatán.
Az avatásra meghívott vendégeket – köztük Manninger Jenõ országgyûlési képviselõt, a megyegyûlés és a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács elnökét, Bánki Eriket, az Országgyûlés Sport- és Turisztikai Bizottságának elnökét, Rigó
Csabát, a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját
és dr. Sifter Rózsát, a Zala
Megyei Kormányhivatal
fõigazgatóját – Novák Ferenc polgármester üdvözölte elsõként, aki köszöntõ beszédében a
gyógyfürdõ indulásának kezdeti éveit elevenítette föl, helytörténeti érdekességekkel fûszerezve mondanivalóját.
Az összességében 2,7 milliárd forintos beruházás részleteirõl Horváth Vencel, a fürdõ elnök-vezérigazgatója számolt be.
Elmondta: az „Új fogadóépület
gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, a fedett fürdõ átalakítása
(Zalakaros)” tárgyú kiemelt projekt

elsõ ütemében 2010. áprilisáig az új,
5200 négyzetméteres, 4 szintes fogadóépület készült el komoly öltözõkapacitással, tágas és színvonalas
fogadótérrel.
A második ütemben a fedett
fürdõ épülete újult meg, több mint
2000 négyzetméteren, a fogadóépületbe átköltöztetett funkciók
miatt felszabaduló terek új gyógyászati, és a magyar piacon kuriózumnak számító, kényeztetõ medicalwellness és Sens & Spirit kezelésekkel bõvültek ki.
(Folytatás a 3. oldalon.)

HIVATALOSAN IS ÁTADTÁK A FOGADÓÉPÜLETET

Országos versenyen remekeltek
Komoly, szép eredményeket értek el a 2011. évi Országos Diákolimpia úszás sportágban megtartott hódmezõvásárhelyi országos
döntõjén a zalakarosi Móra-iskola tanulói. Az április 2-3-án tartott
versengésen Szörcsök Martin 3B korcsoportban 100 méter gyorsúszáson 5. helyen végzett, 1:12,45-ös idõvel, 100 méteres hátúszá-

ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA

Díjátadás: Szörcsök Martin az 5. helyen végzett (jobbról a második).

son 10. helyet ért el, ideje 1:31,23 volt. Martin helyzetét cseppet
sem könnyítette meg, hogy a két versenyszám között mindössze
tíz perces szünetet „kapott”, az eredmény azonban így is kiválóra
sikerült. Kötõ Viktória 4B korcsoportban 100 méter leány mellúszásban 9. helyezett lett, ideje: 1:36,31. Angyalosi Dóra 4B korcsoportban 100 méter leány gyorsúszásban 11. helyen végzett, 1:16,07es idõvel. E kiváló eredményekhez gratulálunk a versenyzõknek, a
felkészítõknek, és nem utolsó sorban a komoly „háttérmunkát”
végzett szülõknek.
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Zalakaros

Kártya
Több település kedvezõ tapasztalataira is alapozva
Zalakaros Kártya bevezetését
fontolgatja az önkormányzat
– minderrõl Deutschné Lang
Erika alpolgármester tájékoztatta lapunkat.
– A Zalakaros Kártya bevezetésének alapvetõ célja,
hogy a helyi lakosok részére
kedvezményeket nyújtson.
Így például a kártya kulturális- és sportrendezvények
kedvezményes látogatására
nyújtana lehetõséget, – gondolok itt a könyvtárra, a
kertmozira –, de kedvezményes belépést biztosítana a
gyógyfürdõbe is. A kártya
akár ingyenes parkolást is lehetõvé tenne meghatározott
napokon, a testület döntésétõl függõen, a város területén lévõ fizetõparkolókba –
jelezte az alpolgármester.
Az elképzelések szerint a
Zalakaros Kártya 10-tõl 50
százalékig terjedõ mértékû
kedvezményt nyújthatna tulajdonosának. S hogy ki lehet
kártyabirtokos? Mindenki, aki
Zalakaroson állandó lakóhellyel és személyi igazolvánnyal
rendelkezik, és természetesen
a kedvezményt adók köre folyamatosan bõvülhet.
A kártya bevezetésének lehetõségérõl a képviselõ-testület lapunk megjelenésével azonos idõben tárgyal, így a részletekrõl következõ számunkban adunk tájékoztatást.

Készül
a gazdasági program
Alakuló ülésén hat hónapon
belül gazdasági program kidolgozását tûzte ki célul a képviselõ-testület.
A program elemei ez idõre
összeálltak, így április 7-i ülésén
már tárgyalhatnak is arról a képviselõk, sõt, több célkitûzés megvalósítása már ezen az ülésen el
is kezdõdik. Áttekinti a testület
többek között az ipari infrastruktúra feltételeinek alakulását, az
orvosi és gyermekorvosi ügyelet
lehetõségeit is. A gazdasági
program 2014-ig határozza meg
a város feladatait és céljait.

Fly Balaton stody tour
A Mutsch Ungarn Reisen Kft. szerveszésében összesen 80 német újságíró és utazási szakember érkezett
különgéppel a sármelléki repülõtérre,
hogy Hévíz, Zalakaros és Sárvár
egészségturisztikai lehetõségeivel ismerkedjenek meg. A Németország
szinte minden régiójából érkezõ újságírók napilapok és szakfolyóiratok
munkatársai, az utazási szakemberek
között utaztató cégek döntéshozói
voltak. A négy napos program során
a Zalakarosra látogató szakemberek
megismerkedtek a város, a fürdõ és a
szállodák szolgáltatásaival, a program
lezárásaként pedig Balaton feletti sétarepülésre is lehetõség nyílt.

Balaton feletti sétarepülésen az újságírók.

Elfogadta az elmúlt év tevékenységérõl szóló beszámolót,
döntött az idei évi tagdíjak mértékének tavalyi szinten tartásáról,
valamint az ez évi rendezvényekrõl a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége (ZVSZ) – mindezen kérdésekrõl a szövetség március 28-i
taggyûlésén tárgyaltak.
Szabadics József,
a ZVSZ elnöke elmondta: szervezetük ez évben már
több szakmai elõadás megtartásán
jutott túl. Legutóbb Rigó Csaba, a
Zala Megyei Kormányhivatal kormány megbízottja adott általános
tájékoztatást a Zala Megyei Kormányhivatalokban lehetséges ügyintézésekrõl a vállalkozások, önkormányzatok, állampolgárok számára.
A résztvevõk választ kaphattak
többek között arra, hogy mi köze a
megyei kormányhivatalnak a munkaügyi központhoz, mit és hogyan
intézhetünk a Kormányhivatalban,

Taggyûlés a ZVSZ-nél
de az elõadó szólt arról a lehetõségrõl is, mely szerint akár 2 millió 200
ezer forint támogatás is megítélhetõ egy új munkahely létesítésére.
A ZVSZ nemrégiben vendégül
látta a Keszthelyi Vállalkozói Klub

tuk: az ülésen ismét fölmerült a
Bodahegyi út városi programokba
való bevonása. Jelezte: azokon a
hétvégéken, melyeken a turisztikai
egyesület nem szervez programot,
a vállalkozók a Bodahegyi terüle-

ÉLETTEL TÖLTENÉK MEG A BODAHEGYI UTAT IS
tagjait is (errõl legutóbbi lapunkban beszámoltunk – a szerk.).
Ahogyan az elmúlt években,
úgy most is készülnek a gyermeknap önkormányzattal közös megszervezésére, a városnapi fõzõcskére és a bornapokon való részvételre. A ZVSZ programjában szakmai
látogatás is szerepel: ezúttal a kislõdi kalandparkot, valamint a lendvai
Makovecz-tervezte színházat látogatják meg.
A szövetség elnökétõl megtud-

tekre hoznának rendezvényeket –
hogy pontosan mit és miként, erre
vonatkozóan három héten belül
készítik el terveiket, melyet a képviselõ-testület elé tárnak.
A közgyûlésen döntés született
arról is, hogy ez évben a ZVSZ vállalkozói díját Szabó Sándor, a kemping területe elõtt mûködõ ABC
vezetõje kapja több mint egy évtizede végzett minõségi szolgáltatásáért. A díjat április 8-án a Betyár
Csárdában adják át.

Az almás területét is rendeznék
A városba érkezõk méltó fogadása érdekében az önkormányzat fokozott figyelmet fordít a város bevezetõ útjai és környékének rendben tartására, tisztítására. Korábbi lapszámunkban már szóltunk az ezzel kapcsolatos elképzelésekrõl, és beszámoltunk arról is, hogy a Karos-Park Kft.
munkatársai hozzáfogtak a terület- és növényrendezési munkákhoz.
Amint annak látható jele is van
már: a cég dolgozói kitisztították a
Galambok felõl bevezetõ út
lovaspálya felõli részét, és rendezõdik a Zalakomár felõl bevezetõ út
menti terület is. A Galambok felõli
út jobb oldalának tisztítása azonban nem csupán, sõt nem a KarosParkon múlik.
Amint azt Novák Ferenc polgármester jelezte: az almás területe
több személy magántulajdonában

áll, így az önkormányzat
jelenleg is keresi a hatóságokkal együtt a lehetõségét annak, hogyan
lehet a tulajdonosok
bevonásával rendezni
az almás területét.
A polgármester szerint az egyik fontos feladat a területet határoló
kerítés újjáépítése vagy
éppen lebontása lenne,

ehhez azonban a tulajdonosok megfelelõ hozzáállása is szükséges. Az
önkormányzat felvette ez ügyben a
növény-egészségügyi állomással is a
kapcsolatot, a tárgyalások e pillanatban is folynak.

Újjáépíteni vagy lebontani?
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A magánkézbe adást nem tervezik
Elfogadta a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. közgyûlése a képviselõ-testületnek a fürdõ hatékonyabb mûködtetésére tett javaslatát a közelmúltban megtartott ülésén. Mint
arról már korábban beszámoltunk, a képviselõ-testület, mint a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. többségi tulajdonosi részvényese, megfogalmazta
tulajdonosi elvárásait a vezetés felé, mely három pillérre épül: a teljesítmény-fokozás, a mûködési kiválóság és a vevõközpontúság feltételeinek együttes teljesítése.

MUNKÁHOZ LÁTOTT AZ ÚJJÁALAKULT FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG

A hatékonyabb mûködtetés elsõ konkrét lépéseként határozat
született arról, hogy az eddigi felügyelõ bizottságot és igazgatóságot megszüntetve, ügydöntõ felügyelõ bizottságot hozna létre a
testület. Ezt a javaslatot fogadta
el a közgyûlés, melynek következtében március 16-án sor kerülhetett a Felügyelõ Bizottság alakuló
ülésére.
Az ügydöntõ felügyelõ bizottság munkájában dr. Burján Richárd,
a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Kötõ Attila alpolgármester és
Tóth Ferenc zalakarosi vállalkozó
vesz részt.
– Az alakuló ülésen megtörtént
az ügyrend és a munkaterv kialakítása, elõbbit a közgyûlésnek is
jóvá kell hagynia – tájékoztatott az
alakuló ülésrõl Kötõ Attila alpolgármester.
Hangsúlyozta: a Felügyelõ Bizottság máris hozzáfogott a képviselõ-testület által meghatározott feladatok végrehajtásához.
Felmérés indult a külföldi TBtámogatott vendégek zalakarosi

rehabilitációs lehetõségei bõvítésének tárgyában, és a bizottság a
gyógyfürdõbõl elfolyó melegvíz
hasznosítási lehetõségeinek vizsgálatát is elkezdte.
– E témában érkezett is már be
hozzánk cégajánlat, melyet azonban a bizottság nem tartott elfogadhatónak, lévén, hogy az túl
sok konkrétumot nem tartalmazott, csupán általánosságokban
taglalta az elfolyó víz hasznosításának fontosságát – mondta ezzel
kapcsolatosan Kötõ Attila.
A bizottság foglalkozott a fürdõ
területén lévõ bérlemények helyzetével, valamint az ezekhez kapcsolódó bérleti díjakkal is. A téma részben a képviselõ-testület, részben a
jelenlegi bérlõk megkeresése miatt
került napirendre.
– A karosi bérleti díjakat összehasonlítottuk Harkány, Hajdúszoboszló, Bük díjaival, és úgy tapasztaltuk, nincs olyan eltérés, mely
ne engedné az eddigi üzletpolitika folytatását – jelezte az alpolgármester, hozzátéve: arra természetesen lehetõség van, hogy a dí-

jakat évrõl évre vizsgálják. Ellenben – tette hozzá –, a gasztronómiai egységek felújítása és rendezése sürgõs megoldást igényel, így

A fürdõvel kapcsolatosan, különösen az új Felügyelõ Bizottság
megalakulását követõen ismét szárnyra kaptak a fürdõ magántulajdonba adásáról szóló hírek, melyek korábban a kampányidõszakban
borzolták a kedélyeket. Ezzel kapcsolatosan Kötõ Attila leszögezte: az
önkormányzatnak nem állt és nem is áll szándékában a fürdõ
magánosítása, ezt az új képviselõ-testület megalakulásakor deklarálta
is. Miután – és ezt „nyílt titokként” kezelik sokan – a magánosítási hírekkel a Szabadics Zrt.-t hozták összefüggésbe, megkerestük a Zrt. vezetõjét is.
– A gazdaság változó intenzitásának kezelését, a válságból való
kilábalást a kockázatok megosztásában és a tevékenységi körök bõvülésében látta és látja a Szabadics cégcsoport. Az elmúlt évtizedben nem azért vágtunk bele újabb és újabb, általában az építõiparhoz kapcsolódó vállalkozásokba, mert hiányzott a feszültség, az állandó küzdelem, hanem mert hisszük, hogy csak több lábon állva lehet hosszú távú és biztos gazdálkodást folytatni. Azonban sem a
múltban – édesapám önkormányzati szerepvállalása idején etikai
okból egyébként sem –, sem a jelenben, sem pedig távlati terveinkben nem szerepel gyógyfürdõ üzemeltetés, de még tulajdonszerzés
sem. Egyébként a jelenlegi városvezetés és képviselõ-testület tudomásom szerint deklarálta is a választási programjában, hogy semmi
esetre sem kíván a jelenlegi tulajdonosi viszonyokon változtatni. E
mellett nem lesz benzinkutunk, húsüzemünk, és sorolhatnám, amik
még felmerültek – szögezte le lapunk kérdésére Szabadics Zoltán, a
Zrt. vezérigazgatója.
a Felügyelõ Bizottság építész
szakember bevonásával vizsgálja a
pavilonok korszerûsítésének lehetõségét. A szakember a munkában

Ünnepség a Gránit Gyógyfürdõnél
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Jelentõs gyógyászati fejlesztést is végrehajtottunk Társaságunknál, a vizes gyógyászati kezelõhelyek megújítása mellett az iszapkezelés minden feltételét megteremtettük, 8 darab egyszemélyes
kezelõhelyeket alakítottunk ki. Az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. március 1-jétõl engedélyezte az iszappakolás társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyászati ellátását.
Az építés kivitelezési munkálatok tervezett végsõ határideje 2011.
február 14. volt, mely idõpontban
sikeres mûszaki átadás- átvétellel
zárult a projekt kivitelezésének
utolsó üteme is. 2011. február 18-án
a befejezõ ütemre vonatkozó használatba vételi eljárás sikeres volt, a
használatba vételi engedély jogerõ-

sítés alatt áll. Az építési beruházás
befejezõdött, a szerzõdés szerinti
összeg a vállalkozó részére kifizetésre került – jelezte Horváth Vencel,
majd az ismertetõt követõen emléklapot nyújtott át mindazoknak, akik a
tervezésben, kivitelezésben részt vettek.
Manninger Jenõ, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
és a megyei közgyûlés elnöke beszédében hangsúlyozta: a kormányzati szándékokkal összhangban a
fejlesztési tanács a már meglévõ
szolgáltatások minõségi fejlesztésére kívánja helyezni a hangsúlyt, ennek megfelelõen a színvonal emelést és a szolgáltatás bõvítést szolgáló pályázati elképzeléseket támogatják. Az elnök elismerõen szólt
Zalakaros fejlõdésérõl, a hazai
gyógyfürdõk TOP10 listáján való állandó szereplésérõl is.

való részvételét díjmentesen vállalta; az egyeztetések után a rendezés elsõ lépéseként a strandi fõbejárattól keletre lévõ „bajor sö-

Bánki Erik, az Országgyûlés Sportés Turisztikai Bizottságának elnöke
arra mutatott rá, hogy a fejlesztések
újabb beruházásokat, fejlesztéseket
generálhatnak a városban, melyekbõl nemcsak Zalakaros, de a környezõ települések is profitálhatnak.
– Kiváló minõségû gyógyvíz,
kedves, barátságos emberek, eltökélt városvezetés – e hármasság
Zalakaroson adott, ezzel az adottsággal tudnak és akarnak élni a
helybéliek, s ez garancia a továbblépésre, a továbbfejlõdésre – jelezte.
A köszöntõk után Manninger Jenõ, Bánki Erik, Novák Ferenc és Horváth Vencel a nemzetiszínû szalag átvágásával felavatták, Háda László plébános pedig megáldotta az épületet,
majd a vendégek megtekintették az
újonnan kialakított helyiségeket.
Az ünnepélyes projektzáró a
Freya Hotelben fogadással ért véget.

rözõ” és pavilonok átépítése történik meg, a körülötte lévõ kihasználatlan terek figyelembe vételével.

KÉSZÜLNEK
A TALÁLKOZÓRA
Május hónapban Nógrádi
Gábor író lesz könyvtárunk
vendége, akivel találkozhatnak diákjaink. Úgy gondoltuk, hogy már elõre készülünk, hogy minél többet tudjanak az írótól kérdezni, minél több mûvével ismerkedjenek az addigi idõszakban. Két
osztály: a 2. és 4. érkezett le
a könyvtárba, hogy elõzetesként Nógrádi Gábor életérõl,
mûveirõl szerezzenek ismereteket. Célunk: hogy olvassanak Nógrádi-könyveket, a
foglalkozás végén úgy látszott bevált, mert többen is
kölcsönöztek az író gyerekregényeibõl.
Horváthné Nagy Elvira
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TDM-HÍREK

Karosi civil tér

TÉL VÉGÉN,
TAVASZ ELEJÉN

Tourinform-hírek Az Ezüst Klub hírei
Új kiadványcsaláddal készül a turisztikai egyesület a 2011. évi
szezonra. A Tourinform-irodában az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Zalakaros és környezete TDM szervezet fejlesztési projekt pályázat keretén belül új kiadványok készültek a városunkban nyaraló vendégek számára.
Az idei évben a kiadványok magyarul, angolul, németül, szlovákul, csehül és lengyelül készültek.
1. INFORMATÍV (VIP) KIADVÁNY – a Zalakarosra látogató döntéshozók, VIP vendégek részére részére 6 nyelvi mutációban. A kiadvány bemutatja a várost és szûkebb, tágabb környezetét, épített és természeti értékeinket.
2. INVITATÍV KIADVÁNY – Zalakaros legfõbb látnivalóival, térképekkel, kirándulási célokkal. Feladata a figyelemfelkeltés városunk iránt. Nagyobb példányszámban készül 6 nyelven. Vásárokon, egyéb rendezvényeken terjesztjük.
3. RENDEZVÉNYNAPTÁR (2011-ES) – három nyelven, magyarul,
angolul és németül tartalmazza városunk 2011-es nagyrendezvényeit és a kisebb programokat.
4. TÉRKÉPEK – Zalakaros és térsége térkép. A/4-es méretû, a kirándulóknak, Zalakarosra látogatóknak.
5. SZÁLLÁSKATALÓGUS – Zalakaros szállodái, panziói, magánszálláshelyei 3 nyelven térképpel, zalakarosi látnivalókkal. Terjeszti a Tourinform-irodák hálózata, vásárokon kerül kiosztásra.
6. MAPPA – Zalakaros mappa a kiadványok tárolására. Sajtónak, kiemelt vendégeknek.
7. ZSINÓRFÜLES PAPÍRTÁSKA – Zalakaros papírtáska, vásárokra,
üzleti partnereknek, reprezentációs célokra.
8. GASZTRONÓMIAI KALAUZ – háromnyelvû kiadvány, melynek
célja segíteni a városunkban nyaraló vendégeket az étteremválasztásban. Olyan helyi recepteket is tartalmaz a kiadvány, mint a
Göcseji gombaleves, krumpliprósza, vaddisznó pörkölt dödöllével,
tökös mákos rétes, Zala kocka
9. KÉPESLAP – nyolc fajta képeslap a hagyományostól a viccesig
városunkról, a Kis-Balatonról, a fürdõrõl és természeti értékeinkrõl.
Látogassanak be a Tourinform-irodákba, tekintsék meg az új
zalakarosi kiadványokat! Várjuk Önöket!
Szécsényi Szabolcs
irodavezetõ

A Víz Világnapján
Az óvoda tavaly átdolgozott helyi programjába bekerült a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás alapjainak lerakása. Ennek jegyében az idén emlékeztünk meg március 22-én elõször
a jeles zöld nap, a Víz Világnapjáról. A szülõk az óvodai faliújságról
tájékozódhattak a nap létrejöttérõl, jelentõségérõl. A gyerekek képekrõl, könyvekbõl szerezhettek ismereteket a víz fontosságáról
az emberek, állatok, növények életében. Rengeteg ismeretük van
arról, hogyan szennyezheti az ember a vizeket, de emellett tudják
azt is, hogyan védhetjük meg a vizeinket az élõlények számára.
Több kísérletet is végeztek a gyerekek a vízzel kapcsolatban (körforgás, szûrés). A nagycsoportosok március 22-én meglátogatták a
gyógyfürdõt, hogy megismerjék helyi kincsünk, a gyógyvíz gyógyító hatásait is.
Novák Ferencné óvodavezetõ

Az Ezüst Klub változatos élete folytatódik. Február 24-én rendhagyó
klubnapunk volt, a gyógyfürdõ vezetõjének jóvoltából. Mint minden
évben – tél végén, tavasz elején –, úgy idén is meghívta tagjainkat egy
díjtalan fürdõlátogatásra a fürdõ vezetése. A tagság a megtisztelõ
meghívást örömmel fogadta, és szép számmal élt is a lehetõséggel.
Kellemes és hasznos délutánt töltöttek el a résztvevõk a fürdõn, megismerve a Gránit Gyógyfürdõ új létesítményeit, épületeit. Mindent kipróbálhattak, amihez kedvük volt. A legemlékezetesebb a zenés vízitorna
volt, melyet csak a klubtagok részére szerveztek meg, adott idõpontra. A
résztvevõk jólesõ érzéssel távoztak, és köszönik a lehetõséget az igazgató úrnak és a szolgáltató személyzetnek.
Következõ klubprogramunk már ismét a megszokott helyen, a Közösségi Házban zajlott. Téma volt a fürdõlátogatás kiértékelése, helyi ügyek,
lehetõségek, pályázatok ismertetése, valamint egy humoros „illemtan” a
kézfogásról, társalgásról, ajándékozásról.
Megbeszéltük a legközelebbi, már húsvét elõtti programunkat is, amikor a készülõdés mellett locsolóversek elõadására is sor kerül: a verseket
ki-ki kalapból húzza ki, és a legjobbakat jutalmazzák. Utána tréfás vetélkedõ következik, szintén díjazva a jobb csapatot. Az egész tagság bekapcsolódhat, amit nem tudnak a csapattagok, majd a kívülállók mondják
meg. Így várjuk egy kis sonkás, tojásos uzsonnával elõkészítve az ünnepet.
Reméljük, hogy végre az igazi tavasznak is örülhetünk végre!
Minden kedves karosinak ezúton is kívánunk nagyon kellemes,
szép húsvétot: az Ezüst Klub nyugdíjasai
(Beküldte: Pataki Jánosné)

VOSZ közgyûlés
Tisztújító közgyûlését tartotta a Hotel Karos Spa-ban a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Zala Megyei Szervezete.
A vendégeket Novák Ferenc
polgármester köszöntötte, aki egyben tájékoztatást is adott a helyi
befektetési lehetõségekrõl, az önkormányzat gazdaságfejlesztési elképzeléseirõl, majd Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró tartott elõadást, melyben az egzotikus szállodák világába kalauzolta el
a hallgatóságot.
A közgyûlés elfogadta a szervezet 2010. évben végzett munkájáról
szóló elnöki beszámolót, jóváhagyta

a VOSZ zalai szervezetének szabályzatát. Ezt követõen került sor a tisztségviselõk megválasztására. A jelenlévõk megerõsítették tisztségében
az elnöki posztot eddig betöltõ
Doucha Ferencet, újabb 5 évre megbízva õt a szervezet irányításával.
Társelnökké választották dr. Farkas
Imrét, dr. Oláh Pétert és Vaski Jánost.
Elnökségi tagok Balogh Rudolf, Horváth Károlyné, Páli László, Szirtes Balázs és Takács László lettek. A tagok
országos küldötteket is kijelöltek.
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Ölelés, ringatás, odafigyelés
A több mint egy esztendeje mûködõ bölcsõde a közelmúltban
„tûzkeresztségen” esett át, amennyiben szabad így fogalmaznunk
akkor, amikor az elsõ hatósági vizsgálat lezárultáról beszélünk. A közelmúltban ugyanis a hévízi önkormányzat mint kijelölt hatóság szakembere, valamint a Regionális Módszertani Bölcsõde szakértõje vizsgálódott a létesítményben.
Amint azt Tóth Tímea bölcsõdevezetõtõl megtudtuk, a szakmai eljárás során nem csupán az adminisztrációs kötelezettségek teljesítésérõl kértek számot a
szakemberek, de górcsõ
alá vették a szakmai-személyi feltételek teljesülését, a szakmai programot,
a bölcsi berendezését, udvarát, játékait, sõt, még az
étlapot is.
– Nagyon örülök, hogy
a szakértõk pozitív tapasztalatokkal távoztak tõlünk – összegezte
az ellenõrzés tapasztalatait a vezetõ. – Az
udvarunkkal kapcsolatban
hangzott el kifogás arra vonatkozóan, hogy ott nincsenek rögzített
játékaink, illetve, hogy a növényzet itt még nem teljes. Ez a probléma sem probléma azonban, hiszen az önkormányzat jelezte,
hogy a bölcsõde udvarán folyamatban van „játszótér” kialakítása,
illetve készen áll a növényzet tele-

pítésére vonatkozó intézkedési terv is.
Tóth Tímea elmondta: számára a
legfontosabb azonban, hogy azok a
tervek, melyeket a bölcsõde indulásakor dédelgetett, azaz, hogy a bölcsi
családias hangulatú és légkörû intézmény legyen,
valóra váltak.
– Úgy érzem, amolyan
kis bölcsis családként éljük itt a mindennapjainkat. Szeretem, hogy mindenki szívesen jár ide, a kicsik is, de
a szülõk is minden nap kapnak egyegy megerõsítõ szót. Pozitívum-

át az intézmény
szakmai programját, a helyi tapasztalatokat beépítve.
– A második
csoport indítása
és élete is szépen
alakul – mondta.
– A nagyobbak
napjait – a második
csoportba
több olyan kisgyermek is jár,
akik, bár háromesztendõsek elmúltak, az óvodába még nem tudtak
bekerülni – kicsit másként szervezzük, rájuk másként figyelünk. Az
évkörnek megfelelõen szervezzük
napi elfoglaltságaikat. Most épp a
kikelet, az újjáéledés, a tavasz köré
csoportosítjuk gondolatainkat, játékainkat, „megfigyeléseinket”.

AZ EGY ÉVE MÛKÖDÕ BÖLCSÕDE ÉLETÉRÕL
ként könyvelem el, hogy a dolgozói
kapcsolatok is kiválóak – ez egy nevelési intézmény életében hihetetlenül fontos. Hiszen ahol derû és
kellem van, érzelmi biztonság is
van, ez pedig a gyerekek számára
nélkülözhetetlen.
A bölcsõde vezetõje elárulta: a
nyitás óta folyamatosan dolgozzák

Madarakat figyelünk, virágágyakat
gondozunk, hamarosan a húsvétra
hangolódunk. A „nagyok” élvezik
ezeket a játékokat. A kicsiknél nagyon figyelünk arra, hogy minden
nap jusson látható, érezhetõ szeretet számukra: sok ölelés, ringatás,
„odabújás” – amit õk még nagyon,
de nagyon igényelnek.

A „ráhangolódással” kapcsolatban Tóth Tímea nagy örömmel emlékezett vissza az adventi idõszakra,
amikor a bölcsisek a szüleikkel együtt
készülõdtek a karácsonyra, ünnepi
asztallal, közös étkezéssel, teázással,
a nagyok által sütött mézeskalács kínálgatásával. A meghitt ünnep után
„bolondosabb” idõszakban is volt részük a bölcsiseknek: igen, õk is farsangoztak, sok-sok mókával, játékkal, és persze fánk készítésével ünnepeltek. A gondozók már most készülnek a gyermeknapra, melyet
ugyancsak a szülõkkel együtt szeretnének megtartani, és nem feledkeznek meg az anyák napjáról sem.
S kicsit elérzékenyülve gondolnak
már most az év végére, amikor bizony 17 kis bölcsistõl válnak el – õk
mindannyian óvodások lesznek
szeptembertõl.

Elsõ lépések „anya nélkül”

Az idei évben is megtörténtek a bölcsis és ovis beíratások, sok szülõ (és kisgyermek) mérföldkõhöz ért.
Az elsõ és legfontosabb lépés a kisgyerekek
életében a szocializáció útján a bölcsõdébe,
óvodába kerülés. Minden gyerek másként teszi meg az útját, ám valamennyi kicsinek szüksége van a szülõi támogatásra. De milyen viselkedéssel tudjuk a leginkább segíteni gyermekünket?
Mivel az anyaság nem jár kimondottan elõnyös anyagi juttatásokkal, sok nõ kénytelen
úgy dönteni, hogy már két éves kora elõtt,
akár 18 hónaposan bölcsõdébe adja gyermekét. Mindez természetesen a kicsinek sem
könnyû. Egy kis anyai segítséggel azonban
nem is olyan rémisztõ az új hely, és pár hét
alatt az idegen gyerkõcök játszópajtássá változnak. Tapasztalatom szerint 2 éves kor körül
már vágynak a gyermektársaságra. A Pöttöm
klubban volt lehetõségem megfigyelni a kicsiket, és ott egyértelmûen látható, melyik gyermek érett arra, hogy bölcsibe menjen. A legtöbb gyerek majdnem mindennel meg tud birkózni, ha a szülõk soha nem csapták be, ha
biztosan tudja, hogy a szüleire mindig számíthat. Feltétlenül legyünk õszinték a kicsivel, és
mondjuk el neki elõre, hogy mi a szándékunk:

ne surranjanak ki egy szép napon a hátsó ajtón, amikor épp önfeledten elmerül társaival a
játékban. Legyünk határozottak!
Nem könnyû úgy hátat fordítani a gyermeknek, hogy elváláskor a szülõbe csimpaszkodik, és könnyek között bírná maradásra. Ha
azonban csak az elváláskor sír, nem kell túlzottan komolyan venni: sok gyerek még akkor is
nehezen viseli a búcsút, ha egyébként élvezi a
többiek társaságát.
A gondozónõ, óvónõ õszintén megmondja, hogy a szülõ távozása után felvidul-e a többiek között a gyerkõc, vagy valamilyen komolyabb probléma áll a háttérben. Beszoktatós
gyermekeknél az elsõ napok egyikén délelõtt
lehetõség szerint meglátogatom a kicsit az
oviban, és a szülõt tájékoztatom a tapasztaltakról. Rendszerint pár perc után a sírás abbamarad, az óvónõk teljes odafordulással, meleg
szeretettel bánnak a kicsivel, játszanak vele,
megismertetik a többiekkel. Egy kicsi „gyermekem” nemrég az elsõ napon a fülembe súgta: – „Mégis csak jó hely ez az ovi!” Kell ennél
több egy aggódó szülõnek?
A gyermek közösségbe kerülésével új sza-

kasz kezdõdik a családok életében. Még egy
dolog, ami talán véleményem szerint a legfontosabb: a bizalom! A szülõk bízzanak meg nagyon abban az óvónõben, gondozónõben, aki
gyermekükért lesz felelõs! Mindannyian azért
tevékenykednek, hogy a gyermekek fejlõdését elõsegítsék, és gondoskodó, meleg szeretetben nevelkedjenek.
Soha ne csapjuk be a gyermeket! A ,,Jövök
érted rögtön! Nem kell itt aludnod, holnap
már otthon maradhatsz.” – válaszok megzavarják az amúgy is kétségbeesett, bizonytalan
gyereket. Ráéreznek szinte kivétel nélkül,
hogy becsapják õket, és ezért azzal az õsi védekezõ reflexszel fakadnak sírva, amitõl édesanyának, édesapának is könnyes lesz a szeme
(sajnálat kivívása). Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy mondják el õszintén, mi vár a
gyermekre, meddig lesz az oviban, és mikor
jönnek érte. Tudom, nehéz, szülõként magam
is átéltem, de a gyors elköszönés, határozottság megkönnyíti mindkettõjük helyzetét, és
néhány nap után zökkenõmentessé válhat a
beszoktatás.
dr. Heller Péterné védõnõ
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VERSENYEREDMÉNYEK
A zalakomári Általános Iskola által rendezett körzeti
helyesírás versenyen: 1. helyezett Csöndör Kamilla – 3.
osztály, 2. helyezett Hermanics Fanni – 3. osztály.
Olvasás versenyen: 2. helyezett Csinyát Rebeka – 3.
osztály.
Bolyai matematika versenyen: 1. helyezett Varga Ilona
– 6. osztály, 2. helyezett Kovács Gergõ – 8. osztály, 3. helyezett Kovács Luca – 4. osztály.
Zrínyi matematika versenyen megyei: 1. helyezett
Varga Ilona – 6. osztály, 6. helyezett Horváth Nóra – 6.
osztály.
A Víz Világnapja alkalmából rendezett nemzetközi
rajzversenyen: 1. helyezett
Csöndör Kamilla – 3. osztály,

Így írunk mi – a karosi ifjak jegyezetei

Április 1. – a bolondok napja
Mindenki számára ismert ez a dátum, április 1. Egyeseknek születésnap, mint Alberta Hunter (Afroamerikai énekes és dalszerzõ),
Rudolph Isley (zenész), Háy János (író, költõ, képzõmûvész) és Puskás
Ferenc. A Hugók névnapja és a bolondok, a hülyéskedés világnapja.
Régi idõktõl fogva ismertek poénok, amelyek ilyenkor ,,kötelezõ
alapon” kerülnek elõtérbe. Több
kultúrában április eleje volt a tavasz
elérkezésének az ideje, ezt játékos
ünneppel fogadták. De egyes feltételezések szerint 1582-bõl, Franciaországból származik a hagyomány,
ahol március végén, 8 napon át ünnepelték az új évet, melynek befejezése április 1 volt.
Akit április elsején ismerõsei
megviccelnek, ,,április bolondja”
lesz. Ez világszerte népszerû szokás,
a franciák ,,poison d’avril”-nak, az
angolok pedig ,,aprilfool”-nak nevezik az áldozatokat.
Minden ehhez hasonló tréfa
emlékezetes és életre szóló is lehet,
ha úgy akarjuk. De vigyáznunk kell
rá, hogy másokat ne sértsünk meg
velük. Mindenesetre mi kivettük a
részünket belõle…
Végül néhány jel arra a napra,

amikor a naptáron április 1. áll:
1. A nap akár
átlagos is lehetne,
ha nem lenne tojás reggel a cipõdben, nem gyújtanál cigirágóra, és
nem lenne az
egered az asztalhoz ragasztva.
2. Minden ismerõsöd átlagos.
Gyanúsan átlagos.
3. Még azok is
gyanakodva néznek
egymásra,
akik egyébként sülve-fõve együtt
vannak.
4. Bár nincs se névnapod, se születésnapod, mégis többen próbálnak valamilyen okból kifolyólag
megajándékozni.
5. Mikor bekapcsolod a számító-

gépedet, kis pukkanás után füst jön
belõle, és ezen egyedül te nem nevetsz.
6. Az utcán teljesen váratlanul
arab terroristák ejtenek túszul, és
csak késõbb tûnik
fel, hogy feltûnõen erõs magyar
akcentussal beszélnek.
7. Aznap telefonon többen érdeklõdnek a veséd napi árfolyama iránt – s közben végig halk
kuncogás hallható
a háttérben.
8. Már épp reméled,
hogy
megúszod a napot idióta poénok
nélkül, ám a nap végén nyilvánvalóvá válik, idén ellened fogtak össze
barátaid, és reggel óta egy perc
sem volt igaz a napodból. Tehát a
fizetésemelés és az estére megbeszélt randi egy bombázóval
sem...

Pintyõke Fesztivál
2. helyezett Lennert Tamara
– 3. osztály, felsõsök 1. helyezett Horváth Alexandra – 6.
osztály, 2. helyezett Hegedüs
Kata – 5. osztály.
Litteratum német nyelvi
verseny országos fordulóján: VI. helyezett Bazsó Balázs – 6. osztály, IX. helyezett
Varga Zsófia – 8. osztály,
XVI.helyezett Grendel Péter –
5. osztály.
Országos német nyelvi
verseny megyei forduló:
I.helyezett Varga Zsófia – 8.
osztály, V. helyezett Kötõ
Viktória – 8. osztály.
Szép magyar beszéd verseny területi forduló: 3. helyezett Kötõ Viktória – 8.
osztály.

Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a nagykanizsai Pipitér
Óvoda az óvodások népi játék fesztiválját, a Pintyõke fesztivált.
A zalakarosi óvodások a kezdetektõl részt vesznek ezen a rendezvényen. Most „Gyertek haza libuskáim” címmel
mutattak be
mûsort, melyben a kisfiúk
mezítlábas libapásztorok,
a
kislányok
narancssárga
mezítlábas
kislibák voltak.
Nagyon játékosan, vidáman játszották el a libuskák terelését a
mezõre enni,
a tóra fürödni,
ahogy a farkas
elkapja a ludakat, ahogy a
szolgálólány
megszámlálja
a libuskákat,

ellenõrzi, hogy tele beggyel érkeznek-e haza este.
Ez a mûsor nagy tetszést aratott
mind a gyermekek szülei, mind a
nézõk és a szakértõi zsûri elõtt. Nagyon ötletesnek, egységesnek találták a gyerekek ruházatát, a kislá-

nyok hajviseletét, a mezítlábas szereplést. A mûsor tartalmát játékosnak, újszerûnek, nagyon gyermekközelinek értékelték. Emellett
kiemelték: látszott, hogy a gyerekek maguk is nagyon élvezték, amit
játszottak.
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Asztalitenisz amatõr városi bajnokság
A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a Zalakaros és Térsége SE asztalitenisz szakosztálya a Közösségi Házzal karöltve megrendezte az amatõr városi bajnokságát.

derült, hogy Simon Zoltánt e versenyen nem lehetett legyõzni, hiszen
partnerével, Jámbor Balázzsal e kategóriát is megnyerte, második he-

A Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében 2011. március 26-án
megrendezett versenyen a szervezõk 4 kategóriában (nõi, férfi, gyerek és páros) hirdettek eredményt.
Az idei versenyen összesen 16-an
ragadtak ütõt. Legnépesebb mezõny a férfiak és a párosok mezõnyében jött össze, ezért itt kieséses
rendszerben kezdõdtek meg a küzdelmek, és csak a végjátékban, a
dobogós helyezések eldöntésekor
került sor körmérkõzésekre. A férfiak küzdelmében végül Simon Zoltán szerezte meg a gyõzelmet, Németh Norbert és Szabadics Roland
elõtt. A párosok küzdelme után ki-

Befejezõdött a küzdelem a
2010/2011-es megyei sakk csapatbajnokságban, melynek végén a
Zalakaros és Térsége SE szerezte
meg az elsõ helyet, s szerzett jogot az NB II-be jutásért vívandó
osztályozón való részvételre. A
sikerhez vezetõ útról, a bajnokság menetérõl Lukács László tájékoztatta lapunkat.
Lukács Lászlónak, a sakkcsapat
szakosztályvezetõjének a 2010/
2011-es megyei csapatbajnokság
elõtt két alternatíva között lehetett

Osztozva a dicsõségen
fordulóban Zalaszentgróttól elszenvedett vereség után azonban
Lenti 0,5 pontra megközelítette
csapatunkat. Bár a IV. fordulóban
5,5:4,5 arányban sikerült legyõzni riválisunkat, félõ volt, hogy 2,5 pontos elõnyünk kevés lehet, hiszen az
NB II-es játékosokat is felvonultató
Z Volán és Keszthely csapata még
hátra volt. Ráadásul az V. forduló-

SAKK CSAPATBAJNOKSÁG
választania: vagy a rendelkezésére
álló játékoskerettel vág neki a bajnoki idénynek, vállalva az akár szégyenteljes utolsó helyezést is, vagy
Zalakarosra igazolva az NB II-bõl
kiesés után megmaradt KLSC játékosokat az I. helyezésre aspirálnak.
Nem volt könnyû a döntés, hiszen számolnia kellett azzal, hogy
ha nem kap játéklehetõséget több,
eddig klubunkhoz hû játékos, õk
máshová igazolnak, vagy abbahagyják a versenyzést. Másik oldalról közelítve a dolgot, felmerült az
a kérdés is, hogy ha az átigazolásokkal sem sikerül megnyerni a bajnokságot, mi érteme volt az egésznek? Minden jó, ha vége jó, az
eredmény a szakosztályvezetõt igazolta, de nem akármilyen izgalmak
után. Vegyük sorra az eseményeket:
Az I-II. fordulóban legyõzve a
Csuti-Bak és Kanizsa csapatát minden ment, mint a karikacsapás. A III.

lyen Szabadics Attila és Szabadics
Roland végzett, míg harmadik a
Nagy Péter – Perusza Csaba alkotta
páros lett. A nõk versenyét Marton Dóra nyerte Perusza Brigitta
elõtt, míg a gyerekek testvérharcából Flórek Viktor került ki gyõztesen Flórek Tamással szemben. A
szervezõk a dobogósokat oklevéllel és kupával jutalmazták. (Képen
nagyüzem a párosok versenyében.)
Takács Péter szakosztályvezetõ,
aki a torna lebonyolítója volt, elmondta, hogy a torna jó hangulatban zajlott le, a nézõk színvonalas
mérkõzéseket láthattak, s reméli,
legközelebb a gyerekek és a nõk is
nagyobb létszámban képviseltetik
magukat.
– bognár –

ban bekövetkezett az újabb botlás:
5:5 az ifikkel felálló Tapolca ellen.
Ugyanebben a fordulóban Lenti
7:3-ra lelépte Zalaszentgrótot. Fordult a kocka, 0,5-al elénk kerültek.
A VI. fordulóban szoros 5,5:4,5 arányú gyõzelem a ZVolán ellen, szerencsére Tapolca ellen most a Lenti
is botlott, 5,5:4,5 arányban kikaptak. Az utolsó forduló elõtt így újra
mi kerültünk az élre, igaz, csak 0,5
ponttal. Ekkor jött a csoda. A VII.
fordulóban játékosaink önmagukat
is felülmúlva 8:2-re gyõztek Keszthelyen, ahol eddig nem sok babér
termett számunkra. Ugyanakkor
Lenti csak 5:5-öt ért el a Zvolán ellen. Kialakult a végeredmény: I.
Zalakaros&KLSC 43,5 ponttal II.
Lenti 40 ponttal, III. Tapolca 38
ponttal.
E szép eredmény után lássuk a
statisztikát. A dicsõségbõl Zalakaros
8 játékosa 21,5 ponttal, a KLSC 6 játékosa 15 ponttal, míg két vendégjátékosunk 7 ponttal vette ki részét.

A legalább 3 játszmát játszó játékosok közül I. helyen Gyõrfi Norbert
100%-al 5 játszmáját megnyerve, II.
helyen Lukács István 87,%-al 4-bõl
3,5 pontot szerezve, míg III. helyen
Minorics Tibor 83%-al 3-ból 2,5
pontot szerezve végeztek. Persze,
mint minden statisztika, ez is sántít,
hisz nem tudhatjuk, milyen eredményt értek volna el, ha minden
mérkõzésen részt tudnak venni.
Ezért most nézzük a tényeket. Elöl
a szerzett pontok, utána hogy hány
mérkõzésben érték el azokat. I.
Gyõrfi N 5/5, II. Kardics J 4/5 III.
Marton J 4/6, IV. Völgyi R 4/7, V.
Lukács I 3,5/4 VI-VII Szakály L és Hegedûs Zs 3,5/6, VIII. Takács B 3/4, IX.
Faragó B 3/6, X. Minorics T 2,5/3 XI.
Dr. Mörk L 2,5/6 XII. Vajda L 1,5/4,
XIII. Jámbor B 1/1, XIV-XV. Lukács L
és Szabó D 1/3, XVI. Tóth Sz. 0,5/1 .

Csapatbajnokságról lévén szó
ezúttal mondok köszönetet minden, pontot szerzett játékosnak.
Csapatunk így az NB II kapujába került. A májusban sorra kerülõ osztályozón eldõl, hogy az álom valóra
válhat-e. S ha igen, ezután jön a
legfontosabb kérdés: akad-e szponzor, aki a jelenlegi gazdasági körülmények között ezt finanszírozni is
tudja... Reménykedünk.
További, a város sakkéletével
kapcsolatos hír. Május 7-én kerül
sorra hagyományos városi sakkbajnokságunk, melyen ezúttal játékengedéllyel nem rendelkezõ játékosok is résztvehetnek.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk. A versenykiírás április közepétõl a Közösségi Ház hirdetõtábláján olvasható!
– lukács –

Tisztelt Adózó Állampolgárok!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák
az alábbi alapítványok tevékenységét:

ZALAKAROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18951664 -1-20
ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18959105 – 1-20
ZALAKAROS SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Adószáma: 18959095 – 1 – 20
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FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ
A KAROS-PARK Kft. tájékoztatja az érintetteket,
hogy a sírmegváltással kapcsolatos teendõket 2011.
április 13-14-15-ig (szerda, csütörtök, péntek) 9–17
óráig intézhetik a Kft. Zalakaros – Behiák-i telephelyén.
Az 1986-ig eltemetettek
megváltási ideje lejárt (25 év).
A helyszínen készpénzfizetéssel történik
a számla kiegyenlítés.
Egyes sírhely megváltási ára 25 évre:
8.610 Ft + ÁFA azaz 10.765 Ft
Iker sírhely megváltási ára 25 évre:
12.285 Ft + ÁFA azaz 15.375 Ft
A síremlékek tulajdonosai kötelesek a megrongálódott és balesetveszélyessé vált felépítmények karbantartását és helyreállítását elvégezni, azaz a balesetveszélyt elhárítani.
Zalakaros, 2011. április 1.

Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén

2011. április 15-én (pénteken)
háztartási lim-lom gyûjtése történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
elektronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék,
gyógyszer, autógumi)!
Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat április 15-én reggel
7 óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító gépjármû haladási útvonala mentén.
2011. április 15-én elektronikai hulladék (TV, hûtõ, háztartási kisgépek), valamint autógumi gyûjtése is történik.
Kérjük, hogy ezen hulladékokat április 15-én reggel 7–10 óra
között helyezzék el kizárólag a Zalakaros, Fõ u. 6/b. szám alatti Orvosi rendelõ és a Közösségi ház közötti parkolóban ideiglenesen kialakított gyûjtõhelyen!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a közterület-felügyelet fokozottan ellenõrizni fogja.
Amennyiben a hulladék lerakása nem a kijelölt idõben és helyen
történik, az szabálysértési eljárást von maga után.

Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõje

Reklámozza

Polgármesteri Hivatal
Zalakaros

PÖTTÖMÖK NYUSZIVÁRÓJA

SZÁLLÁSÁT, SZOLGÁLTATÁSÁT,
ELADÓ INGATLANJÁT

Zalakaros leglátogatottabb
megújúlt weboldalán!

www.zalakaros.info.hu
hirdetés ára 6.000 Ft/év.
Jelentkezzen most! Tel: 30/560-3476

MEGHÍVÓ!
2011. 04. 08-án 14 órakor a Móra Ferenc Általános Iskola Tehetségnapot rendez és az iskola fennállásának 20. évfordulóját ünnepli. Szeretettel meghívjuk az iskolánk volt dolgozóit, diákjait, szülõket és minden kedves érdeklõdõt.
Legyen ez a délután egy nagy „osztálytalálkozó”!
Iskola dolgozói

2011. április 19-én, kedden 10 órától a bölcsi mögötti játszótéren a Pöttömöknek nyuszivárás, tojáskeresés, nyuszi simogatás
(is) lesz. Esõnap 2011. április 21-e, csütörtök.
Szeretettel várjuk az apróságokat!
dr. Heller Péterné védõnõ

Drámajáték – gyerekekkel
Drámajáték foglalkozást tartott Horváth Zita könyvtáros iskolánk 3. osztályos tanulóinak március 18-án. Kriza János: A rest lány
címû meséje köré fonódtak a feladatok. A mesedramatizáláson kívül volt rajzos feladat, pantomim játék, felolvasás, az esemény
részleteinek, cselekményének megbeszélése, idegen kifejezések
értelmezése és rokon értelmû szavak gyûjtése. A legkedveltebb
feladat az volt, amikor a csoportoknak egy esküvõt kellett eljátszani. A gyerekek nagyon kreatívan oldották meg mindezt. Volt
ahol pap, volt ahol anyakönyvvezetõ adta össze a fantázianévvel
ellátott párokat. Némely csoport még imitált zongorajátékkal elõadott nászindulót is dúdolt a bevonuló fiataloknak, természetesen
nagy derültséget okozva ezzel a hallgatóságnak.
Horváthné Nagy Elvira

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

