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A sült gesztenye és a fûszeres
forralt bor semmivel össze nem té-
veszthetõ illata töltötte be a fürdõ
elõtti teret advent elsõ hétvégéjén.
A város adventi díszkivilágítása, a
most elõször közterületen felállí-
tott adventi koszorún felgyulladó
elsõ gyertya lángja, az élõ betle-
hem, a fedett fürdõ régi bejárata

elõtt ismételten felállított betle-
hem, a Tatár Csaba vezette fúvósok
mûsora a város karácsonyi készülõ-
désérõl adtak hírt helybélinek és
vendégnek egyaránt.

A város történetében elsõ ízben
szervezett adventi programsor kez-
dõ rendezvényeire sokan voltak kí-
váncsiak, és remélhetõleg az elõt-

tünk lévõ három adventi hétvégén
is nagyon sokan jönnek el a városi
rendezvényekre, hogy együtt ké-
szülõdjünk, ráhangolódjunk a kará-
csonyra.

Hogy a téli ünnepkörben 
milyen programokat is kínál

Zalakaros, arról lapunk 
4–5. oldalán olvashatnak. 

Advent Zalakaroson
ÉLÕ BETLEHEMMEL, KONCERTTEL, GYERTYAGYÚJTÁSSAL

Elsõ alkalommal áll a város központjában adventi koszorú. Karácsonyra hangoló – fúvóskoncert Tatár Csaba vezetésével.

Betlehemi élõkép a karosi fiatalok közremûködésével.

Helyi ízek, aromák 
a gasztronómiai kínálatban.
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HPV oltás
Az ÁNTSZ szakmai álláspontja

szerint a humán papilloma vírus
elleni védõoltás beadása – mely-
nek önkormányzat általi támoga-
tásáról a testület már korábban
döntött –, a 13 éves leányok ese-
tében célszerû. 

A képviselõ-testület ezt alapul
véve alkotta meg vonatkozó ren-
deletét. Az önkormányzat HPV-
oltással kapcsolatos felhívására
öten nyújtották be kérelmüket a
védõoltás iránti támogatást igé-
nyelve. Kérelem érkezett azonban
arra vonatkozóan is, hogy ebben az
évben a 14. életévüket betöltõ leá-
nyokra is kiterjedjen a támogatás
hatálya.

A kérelmezõ szülõk szerint a vé-
dõoltás árának támogatása nagy
segítség lenne a családnak, mivel
mindkét szülõ egyedülállóként ne-
veli gyermekét.

A kérelmeknek a képviselõ-
testület legutóbbi ülésén helyt
adott.

Kezelhetõbb
kedvezmény

A képviselõ-testület június 9-i
ülésén határozatával döntött ar-
ról, hogy a tartózkodás utáni ide-
genforgalmi adó javasolt mérté-
két 400 Ft/fõ/vendégéjszaka ösz-
szegben hagyja jóvá azzal, hogy a
nem kereskedelmi szálláshelyet
igénybevevõ vendégek 22%-os
adókedvezményben részesülnek,
melynek összege 312 Ft/fõ/ven-
dégéjszaka.

Czirákiné Pakulár Judit képviselõ
önálló képviselõi indítványt nyúj-
tott be ezzel kapcsolatban.

– A nem kereskedelmi szálláshe-
lyek 22%-os kedvezménye ponto-
san 312 Ft IFA fizetési kötelezettsé-
get eredményez, mely a jelzések
alapján a számlázásnál nehezen ke-
zelhetõ, a kerekítés szabályai prob-
lémát okoznak. Ez alapján javaslom
a határozat, illetve ez alapján a ren-
delet módosítását úgy, hogy a nem
kereskedelmi szálláshelyet igénybe-
vevõ vendégek 20 %-os adókedvez-
ményben részesüljenek, ez kereken
320 forintot jelent – olvasható az
indítványban.

A testület a képviselõ felvetését
elfogadta, ennek megfelelõen mó-
dosította a helyi adókról szóló ön-
kormányzati rendeletét. A rendelet
2012. január 1-tõl lép életbe.

A Hegyalja utca 40. szám alatti
ingatlan sorsáról több ízben is
tárgyalt már a testület. Elhang-
zott: az ingatlant az önkormány-
zat eladni nem kívánja, ugyanak-
kor fontosnak tartja annak bérbe-
adását, megfelelõ funkcióinak
megtalálását. 

A testület legutóbbi ülésén
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzati  ingatlanok állapotá-
nak vizsgálatát követõen, azok
figyelembe vételével javaslatot
dolgoz ki a hivatal az ingatlanok
kedvezõ árú bérbe adására,
ugyanakkor felkéri a Közösségi
Ház igazgatóját, hogy végezzen
felmérést arra vonatkozóan: kö-
zösségi célok megvalósítására
van-e  igény a Hegyalja utcai in-
gatlan kapcsán.

A Karosi Krónika november 17. számában
Karosiak elõnyben? címmel jelent meg egy cikk,
mely a Dilemmák az oktatási intézményi felvéte-
lek körül alcímet viseli.

A cím kérdõjel nélkül tartalmazza az igazságot.
Valóban – a karosiak nemhogy elõnyt élveznek,
hanem számukra nem lehet kérdés az intézmény
bármelyik intézményegységébe való bekerülés jo-
gosultsága. 

Az intézménybe kötelezõen fel kell venni:
Zalakaros, Zalamerenye közigazgatási területén
állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
gyermeket illetve óvodába és iskolába (közoktatá-
si megállapodás okán) Balatonmagyaród közigaz-
gatási területén élõ gyermeket. 

Helybéli gyermek még nem szorult ki egyetlen
esetben sem az intézménybõl. 

A cikk bevezetõjében megjelentekkel kapcsola-
tosan helyreigazítást kérek, mert nem készült kér-
dõív az iskola és az önkormányzat kezdeményezé-
sére. Az október 1-jei statisztika korrekt elkészíté-
séhez kértem adatszolgáltatást a szülõktõl. Az
okát és a célját a szülõk megismerték, s ezen ada-
tok alapján készült el a statisztikai jelentés, mely
alapját adja az intézményi normatíva lekérésének,
zeneiskolai térítési díjak megállapításának, a tör-
vényes mûködés megszervezésének … stb. 

Az adatszolgáltatás kérésének indítékával nem
az írás felvezetõjében megjelöltek, hanem a fent
leírtak szolgáltak. 

Az intézmény felvételi rendszerét a jövõben is

a törvényes elõírásokat betartva mûködtetjük.
Büszkék vagyunk arra, hogy az intézmény vonzó
a környékbeli települések lakói számára is. 

A fennmaradó férõhelyekre továbbra is várjuk
a jelentkezõket, hiszen nélkülük a városnak nem
lenne iskolája, csupán tagintézménye lehetnénk
egy létszámhiánnyal nem küzdõ másik intézmény-
nek. 

Az optimális létszámok alakítása nem könnyû
feladat. Évenként más-más létszámú csoportot fo-
gadunk az óvodából, a születések száma is válto-
zó, a felvételt igénylõk száma sem egyenletes.
Mégis örülünk minden gyermeknek, s miután az
intézménybe került már a „mi gyermekünk”; s
sem a gyermekek, sem a szülõk közt nem számít
különbségnek, hogy honnan jött. A bejáró gyer-
mekek és szüleik is tagjai Zalakaros civil szerveze-
teinek, mûvészeti csoportjainak (Szülõi Munkakö-
zösség, tánccsoportok, énekkarok..), együtt spor-
tolnak, kirándulnak, a mi iskolánk nevében vesz-
nek részt sikerrel tanulmányi versenyeken, kultu-
rális bemutatókon, fesztiválokon, s szüleik láto-
gatják rendezvényeinket. 

Õszinte szívvel kívánom mindannyiunknak,
hogy erre a jövõben is legyen lehetõségünk.
Mindezzel együtt figyelemben tartjuk a zalakarosi
gyermekek jogos elõnyét a felvétel során.  

Köszönettel: 
Benkõné Gulyás Edit

igazgató

REAGÁLÁS

Karosiak elõnyben

December elsejétõl lép hatályba a térfigyelõ kamerák mûködte-
tését szabályozó önkormányzati rendelet, miután az adatvédelmi
biztos gyors eljárás keretében a rendszer mûködtetésének feltéte-
lét is jelentõ nyilvántartási számot elküldte. A kamerák használatá-
ra  vonatkozó oktatás mind a közterület-felügyelõk, mind a rend-
õrök részére megtörtént.

Decembertõl élesben

A térfigyelõ rendszer mûkö-
désének célja a közbiztonság nö-
velése, a közterület általános
rendjének biztosítása, a rendszer
által lefedett területen található
vagyon megóvása, felügyelete, a
közterület-felügyelet tevékeny-
ségének, a rendõrség bûnüldözõ
munkájának segítése, a két szer-
vezet közötti együttmûködés
erõsítése, és nem utolsó sorban a
lakosság, a városban dolgozók, az
ide látogatók biztonságérzeté-
nek növelése, a jogsértések vissza-
szorítása.

A kamerák az alábbi helyeken

mûködnek: Tourinform-iroda,
Bodahegyi utca eleje (Speed
Dome kamera), zalakomári beve-
zetõ út (fix kamera), Bodahegyi
utca és Park utca keresztezõdése
(fix kamera), a Polgármesteri Hi-
vatal elõtt (rendszerfigyelõ ka-
mera, fix térvédelmi kamera és
Speed Dome kamera, valamint
Banyavölgyi útról a Garaboncról
bevezetõ út mellé telepítenek fix
kamerát.

A kamerák mûködtetése, ada-
tainak kezelése komoly adatvé-
delmi szabályoknak megfelelõen
történik.

TÉRFIGYELÕKKEL A BIZTONSÁGÉRT

Szeretnék
kihasználni
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A képviselõk elfogadták, hogy a
2012. évi költségvetés megalapo-
zott elõkészítése és a takarékos
gazdálkodás érdekében költségve-
tést elõkészítõ bizottságot hoznak
létre, melynek tagjai a pénzügyi bi-
zottság négy tagja, de a munkában
részt vesz a polgármester, az alpol-
gármester, a jegyzõ és a pénzügyi
osztályvezetõ. 

A bizottság hatásköre a kiadá-
sok csökkentésére vonatkozó javas-

lat elkészítése, valamint a beruhá-
zások rangsorolása, ütemezése. 

A téma vitája során Szirtes Ba-
lázs képviselõ rámutatott: a kon-
cepció már mûködési hiánnyal is
számol, így nagyon meg kell gon-
dolni, 2012-ben mire költ a város.
Jelezte: a képviselõknek is visszafo-
gottnak kell lenni a javaslatokban,
és fontos, hogy a város a bevételt
teremtõ beruházásokra koncentrál-
jon. 

Böröcz József arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az önkormányzat-
nak szigorúan oda kell figyelnie a
mûködési kiadásokra, ahol lehet,
csökkentéseket kell megvalósítani,
mert nagyon kevés pénz jut fejlesz-
tésekre, beruházásokra.

Czirákiné Pakulár Judit Szirtes
Balázzsal egyetértve elmondta: va-
lóban profitot termelõ beruházá-
sok megvalósítására kell koncent-
rálni, s el kell gondolkodni azon is,
vajon szabad-e a fejlesztéseket
szétaprózni, ahogy az ebben az év-
ben is történt, vagy nem kellene-e
félretenni külön célokra, melyek
késõbbi, nagyobb ívû dolgok meg-
valósítását teszik lehetõvé; a szét-
aprózott fejlesztések nem biztos,
hogy elõre visznek – mutatott rá.

Ehhez kapcsolódóan Kötõ Attila

alpolgármester hangsúlyozta: ad
hoc bizottság létrehozását többek
között épp amiatt szorgalmazták,
hogy az rangsorolja majd a fejlesz-
téseket. A költségvetés tárgyalása a
következõ soros ülésen folytatódik.

A rendezvényekrõl szólva kifo-
gás érkezett a rendezvénysátor vélt
kihasználatlansága miatt. Járóka
László vállalkozó rámutatott: a ren-
dezvénysátrat tudomása szerint az
önkormányzat azért építtette,
hogy rossz idõ esetén se kelljen le-
mondani a programok megtartásá-
ról. Az október végi tökfesztivál, il-
letve a most induló adventi prog-
ramsor ennek ellenére mégis a für-
dõ területén zajlik. Mi az oka en-
nek? – tette fel a kérdést.

Novák Ferenc polgármester el-
mondta: a turisztikai egyesülettel
együtt komoly szakmai tárgyalások
folytak az õsz végi, téli rendezvé-

nyek helyszínével kapcsolatban. Az
az álláspont született, hogy a prog-
ramokat kell helybe vinni, vagyis
oda, ahol azok nagyobb látogatott-
ságára van lehetõség. Ebben az idõ-
szakban a fürdõ és a körülötte lévõ
szállodák a kihasználtabbak, a ven-
dégek elsõsorban itt fordulnak
meg, így az ide hozott rendezvé-
nyeket is jobban látogatják. Másfe-
lõl a fürdõn adott a szervezés hát-
terét szolgáló infrastruktúra, ráadá-
sul – fogalmazott a polgármester –
a fürdõ fogadóépülete közösségi
térnek is épült, ezt a funkcióját így
be is tudja tölteni. A nyári progra-
mokat továbbra is a Gyógyfürdõ

téren bonyolítják, a rendezvénysá-
tor és a körülötte lévõ tér fejleszté-
se tavasszal fejezõdik be teljesen. 

A Park utcában lakó Németh Já-
nos az utca egyik oldalán lévõ árok
gondozottságát kifogásolta. A pol-
gármester kifejtette: az árkok ren-
dezése folyamatos, azonban a la-
kosságnak is kötelessége, hogy a
háza elõtti árokrészt gondozza. Az
idõseknek a város segítséget ajánl
fel ehhez. Az átereszek helyzetérõl
a testület hamarosan tárgyalni fog,
és meghatározza az ezek rendbe
tételéhez kapcsolódó feladatokat.

Sziveri Jánosné Napnyugat közi
lakos a fásítási programot üdvözöl-
ve, egyben a zöldhulladék elszállítá-
sának lehetõségérõl érdeklõdött.

– A zalamerenyei komposztáló
telepre ingyen el lehet vinni a
lombhulladékot zsákba téve, de az
önkormányzat tervezi zöld járat
szervezésének indítását is – tájé-
koztatott a polgármester.

Felvetés hangzott el a zenés
rendezvények gyakorisága és idõ-
tartama növelésének lehetõségérõl
is. Dr. Józsa Zsanett jegyzõ elmond-
ta: a zajszintet gyógyhelyen komoly
szabályok határozzák meg, ezeken
változtatni nem lehet, a gyakorítás
kérdése a testület kompetenciája.
A zajrendelet kérelemre a képvise-
lõk elé kerülhet, így akkor lehet e
felvetésrõl is érdemben tárgyalni.

Készülõben a jövõ évi költségvetés
Egyelõre még csupán tervezet szintjén foglalkozott a képviselõ-tes-

tület a város jövõ évet meghatározó költségvetésével. 
A napirend tárgyalása során elhangzott: a 2012. évben alapvetõ vál-

tozások még várhatóak az önkormányzatok finanszírozásában, a jelen-
tõs változásokra 2013-ban kell számítani. Mindezek ellenére a képvise-
lõk egyetértettek abban: a jövõ évi büdzsé megalkotása során elõrelá-
tónak és önmérsékletet tanúsítónak kell lenni, az igényeket megalapo-
zottan kell összeállítani.

Jutalom
felajánlása

közcélra
A képviselõ-testület soros

ülésének egyik témája volt a
polgármester és az alpolgár-
mesterek 2011. évi munkájá-
nak értékelése, ez alapján ju-
talmak megállapítása.

A képviselõ-testület rész-
letes írásbeli tájékoztatást
kapott a 3 tisztviselõ 2011. évi
munkájáról. Az errõl készült
elõterjesztést a bizottságok
részletesen tárgyalták és ja-
vaslatot is tettek a képviselõ-
testületnek jutalmak megál-
lapítására. A napirend tárgya-
lását megelõzõen a polgár-
mester kért szót, és elmond-
ta, hogy választási ígéretük-
nek megfelelõen a nyilvános-
ság elvének tiszteletben tar-
tásával az elõzõ évek gyakor-
latával ellentétben részletes
tájékoztatást adtak az ez év-
ben végzett munkájukról.
Szintén szakítanak azzal a
gyakorlattal, amely alapján
az elõzõ ciklusban a polgár-
mester és az alpolgármester
asszony részére jutalomként
több  mint 10 millió forint ke-
rült kifizetésre. Úgy döntöt-
tek, hogy azt kérik ebben az
évben a képviselõ-testület-
tõl, hogy a költségvetésben
az erre a célra meghatározott
összegrõl olyan döntés szü-
lessen, hogy ez az összeg ke-
rüljön átcsoportosításra a cél-
tartalékba és a következõ
képviselõ-testületi ülésre a
polgármester és két alpol-
gármester javaslatot tesznek
arra, hogy milyen, a telepü-
lés számára fontos közcélra
kerüljön felhasználásra. A
képviselõ-testület egyetér-
tett az öszszeg céltartalékba
helyezésével, azzal, hogy a
december 15-i ülésen kerül-
jön e közösségi cél meghatá-
rozásra.

Fürdõ elõtt vagy a Gyógyfürdõ téren?
RENDEZVÉNY HELYSZÍN KÉRDÉSEK A KÖZMEGHALLGATÁSON

Rendezvények, vízelvezetés, zöldhulladék elszállítás, zenés szolgál-
tatás – e témákkal kapcsolatosan érkeztek jelzések, észrevételek az
önkormányzat felé a november 24-i közmeghallgatáson.

ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENY
Zalakaros Város Önkormányzata ez évben is meghirdeti a települé-

sen az ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYT. A verseny kategó-
ria független, azon magánszemélyek, intézmények, üzletek és vendég-
látóhelyek, szállodák is részt vehetnek. A versenyben maximum 6 díj
kerül kiadásra, egyenként 15 ezer forint/fõ összegben. A verseny elbí-
rálásában való közremûködésre a testület adhoc bizottságot hozott
létre. Tagjai: Deustchné Lang Erika alpolgármester, Süslecz Árpád, Szir-
tes Balázs, Marton Tamás képviselõk, Jankovics Attila Közösségi Ház ve-
zetõ, valamint a turisztikai egyesület képviselõje.

A díjkiosztásra a jövõ év eleji lakossági fórumon kerül sor.
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Kedves kis Barátaim! Kedves Szülõk!
Tudatom veletek, hogy 2011. december 06-

án du.17.00 órakor a zalakarosi iskolába érke-
zem! Várom azon 0–8 éves lánykákat és fiúcská-
kat, akik kiérdemelték ajándékcsomagjaimat!

Ám, hogy biztosan vigyek ajándékot minden
jó gyermeknek, kérem a Kedves Szülõket, hogy
részvételi szándékukat legkésõbb 2011. novem-
ber 30. napjáig jelezzék a Közösségi Házban!
kozossegihaz@zalakaros.hu, tel: 93/340-852

A programon való részvétel FELTÉTELE a ha-
táridõben történõ visszajelzés!

PROGRAM:
16.30–17.00: érkezés
17.00–17.30: a Zabszalma együttes „Csillag-

csengõ”karácsonyváró koncertje
17.30–tól: ajándékosztás, mulatozás
(kakaó-bár)
A program során a játsszvelem.hu web-

áruház jóvoltából, a Játsszvelem Játszóház
Fisher-Price játékokkal várja a kicsiket és szülei-
ket, valamint közös fotó lehetõsége a Mikulás-
sal!

Üdvözlettel: a MIKULÁS

MEGHÍVÓ a betlehem avatóra
Szeretettel meghívjuk Zalakaros Város apraja – nagyját a sza-

badtéri Betlehem avatót követõ követõ adventi szombatok mûso-
ros alkalmaira, melyek

december 3-án 18.00 órakor,

december 10-én 18.00 órakor,

december 17-én 18.00 órakor,

december 24-én 15.30 órakor

kezdõdnek a Fedett fürdõ régi bejárata elõtt felállított Betle-
hemnél. 

Minden kedves nézõnk, aki ezen alkalmakkor megtisztel ben-
nünket jelenlétével, ajándék könyvet választhat.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Készítõk és Szereplõk

KIPP, KOPP – KI  KOPOG?

Családi nap
A Magyar Vöröskereszt Zalakarosi Alapszervezete

– kapcsolódva a Turisztikai Egyesület és a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. adventi programjához együttmûködésben –

meghívja Önt és családját közös adventi készülõdésre.
Ideje: 2011. december 10., 11.00 és 17.00 óra között

Helyszíne: Zalakaros, Gránit Gyógyfürdõ Zrt. épületében az emeleti játszóháznál.

PROGRAM

Adventi készülõdés keretében:
Papír angyalka, hópihe készítés és csillag hajtogatás, ragasztás.
Üdvözlõkártya készítés, karácsonyi asztali dísz természetes anyagokból.
Adventi ajtó- ablakdísz készítése.
Sokféle karácsonyi kiegészítõ.

Az ajándék készítés ideje alatt karácsonyi dalok , énekek CD-rõl.
14.00 és 15.30 között: 
„ Karácsonyi Angyalka” – mese a gyerekeknek

„Krampusz mozgató” – zenére közös mozgás
„Karácsonyi recept börze” – ünnepi receptek cseréje
„Karácsonyi napi jókívánság” – zsákbamacska
Az elkészített díszekbõl típusonként egy-egy mindenki által elvihetõ, a
fennmaradó díszek egy késõbbi idõpontban az egyedül élõk karác-
sonyi köszöntésekor kerülnek kiosztásra.

A programon résztvevõk költségét egyedül a fürdõbelépõ 
megvásárlása képezi: felnõtt: 320 Ft, gyermek: 240 Ft.

Minden érdeklõdõt vár:
a  zalakarosi Vöröskereszt Alapszervezet  
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A NÉGY GYERTYA TÖRTÉNETE:
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer

négy gyertya. Annyira nagy volt körülöt-
tük a csend, hogy tisztán lehetett hallani
amint beszélgetnek. Azt mondta az elsõ:

– Én vagyok a BÉKE. De az emberek
nem képesek életben tartani. Azt hiszem
el fogok aludni…..  Néhány pillanat múl-
va már csak füstölgõ kanóc emlékezte-
tett a hajdanán fényesen tündöklõ láng-
ra.

Azt mondta a második:
– Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek

fölöslegesnek tartanak, nincs értelme to-
vább égnem... A következõ pillanatban
egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyer-
tya:

– Én a SZERETET vagyok! Nincs már
erõm tovább égni. Az emberek nem tö-
rõdnek velem, semmibe veszik, hogy mi-
lyen nagy szükségük van rám... Ezzel ki is
aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek és mi-
kor meglátta a három kialudt gyertyát fel-
sikoltott:

– De hiszen nektek égnetek kéne
mindörökké!

Elkeseredésében sírva fakadt. Ekkor
megszólalt a negyedik gyertya:

– Ne félj amíg nekem van lángom
meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én
vagyok a REMÉNY! 

A gyermek szeme felragyogott! Megra-
gadta a még égõ  gyertyát és lángjával
életre keltette a többit.

KEDVES GYEREKEK! SZERETNÉTEK
TALÁLKOZNI ADVENT ANGYALAIVAL?
Gyertek el  az Adventi Vásártérre, s töltsétek velünk a szombati napokat! Advent

Angyalai segítenek ráhangolódni az ünnepi idõszakra: narancs és fahéj illata  az ad-
venti vásártéren, a hívó kürt hangjára összegyûlik az ünneplõ sereg, élõ betlehem ál-
latsimogatóval, s a délután végén meggyújtjuk az adventi lángot, s tesszük mindezt
ünnepi fénypompában, a nyíltszívû gyermekeknek igaz mesévé szõve:

ADVENT ANGYALAI KEDVES PROGRAMOKKAL,
ÉLÕ BETLEHEMMEL ÉS ÁLLATSIMOGATÓVAL, VA-
LAMINT GYERTYAGYÚJTÁSSAL  VARÁZSOLJÁK
MEGHITTÉ AZ ÜNNEPET. Az Angyalkák december el-
sejétõl kezdve  minden nap megnyitnak egy adventi
ablakocskát a fürdõ épületének utcafronti oldalán. Ha
kíváncsiak vagytok, gyertek el! Az ablaknyitást harso-
naszó üdvözli, s ha van kedvetek, énekeljétek velünk
az ezt követõ adventi dalocskát. Angyalkáink szom-
batonként különösen serénykednek.

December 10-én például az advent harmadik an-
gyala meseországba röpít a SZERETET erejével: családi
ádventi hétvége kreatív programokkal: papír angyal-
ka- és csillag hajtogatás, üdvözlõkártya készítés, ad-
venti ajtódísz, valamint karácsonyi asztali dísz készíté-
se természetes anyagokból.  A kreatív programsoroza-
tot az adventi fáklyás kaland követi a parkerdõben!

December 17-én pedig az advent negyedik angya-
la a REMÉNY sugarait hozza a Földre. A nõi kar közre-
mûködésével lámpás séta a templomhoz, melyet a kö-
zös Karácsonyfa díszítése követ. A sétát a gyengén lá-
tók és vakok megsegítésére ajánljuk fel. Szeretettel
várunk benneteket!                        (Jámbor Tímea)
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Óvodánk Maci csoportja a bala-
tonmagyaródi Állatsimogatóba ki-
rándult, amit Kneringer Evelin szü-
lei ajánlottak fel nekünk. A gyere-
kek izgalommal és várakozással tel-
ve érkeztek aznap óvodába. Tízórai
után iskolabuszra szálltunk és elin-
dultunk úti célunk felé. Érkezésün-
ket már várták. Szívélyesen fogad-
tak bennünket, majd végigkalau-
zoltak bennünket a kis állatkert-

ben. Elsõként a régi magyar házi lu-
dakat figyelhettük meg, közben
felidéztük lúdról szóló verseinket.
Majd közelrõl tapasztalhattuk meg
egyéb állatfajták jellemzõit, szoká-
sait, mint pl. hogyan kérõdzik a bi-
valy, hogyan szopnak a mangalica
kismalacok és így tovább.

Nagy élmény volt, hogy a gyerekek
maguk is etették az állatokat: lovat,
bocit szénával, kecskét kukoricaszárral,
és simogatták is kedvükre õket.

Minden gyermek bátor lovassá
válhatott, felülhettek a pónilóra az
Állatsimogató tulajdonosai ajándé-
kaként.

Környezeti nevelésünk nemcsak
az óvoda kapuin belül, azon kívül is
megvalósul. Ehhez nagyon jó alkal-
mat nyújtanak a séták, kirándulások.

Az Állatsimogatóban a gyere-
kek kapcsolatba kerülhettek az élõ
és élettelen környezettel, közvetlen
tapasztalatot szerezhettek az álla-
tokról, azok jellemzõ tulajdonsága-

iról. Ismeretet kaptak az állatok
táplálkozási szokásáról, gondozásá-
ról. Aktívan részt vettek az eteté-
sükben, mely fontos része az állat-
gondozásnak és az állatokkal való
közvetlen, minden érzékszervre ha-
tó megtapasztalásnak.

A kirándulás nagyon jó hangula-
tú, mozgalmas és élményekben
gazdag volt.

Köszönjük a lehetõséget, mely
nagy örömöt és tapasztalatot szer-
zett a gyerekeknek.

Császár Zoltánné

Budapestrõl érkezett három szí-
nész, akik a drámapedagógia esz-
közeivel boncolgatták az Iskolai
erõszak – van megoldás? – témát.

Az iskolai erõszakról sok szó esik
mostanában, és legalább annyi el-
lentmondásos hír lát napvilágot,
mint amilyen sokféleképpen nevel-
jük, fegyelmezzük, féltjük gyereke-
inket. De mi az oka a gyakran elha-
talmasodni látszó helyzetnek, és
mely megoldások a leghatékonyab-
bak?

Az erõszak jelen van, sõt burján-
zik, virul. 

Ennek több oka is lehet: pszicho-
lógiai tényezõk, családi okok, akció-
filmek, lövöldözõs játékok, létért
való küzdelem, önvédelem, harag,
okoskodás, önismeret, önértékelés
hiánya, kirekesztés, szorongás, vád-
ló magatartás.

A kölcsönös megértés, együttér-
zéssel fordulni mások felé, segít
megoldani a konfliktusokat. Az

erõszakmentes konfliktusmegoldás
hajlandóságának és képességének
hiánya kulcsprobléma, és ez átsu-
gárzik a gyerekek világára.

A kommunikációval, odafigye-
léssel, megértéssel lehet befolyásol-
ni a viselkedést. Fontos, hogy le-

gyen, akinek elmondja a gyermek,
felnõtt a problémát: szülõ, barát,
nevelõ, ifjúságvédelmi felelõs, külsõ
segítség. Ez utóbbi a 116 – 111 se-

gélyvonalon, vagy a www.kek-
vonal.hu oldalon kérhetõ.

Az elõadás remélem, segített ta-
nulóinknak, hogy a jövõben más-
képp gondolkodjanak, viselkedje-
nek. 

Úgy érzem, tanulóim megértet-

ték az elõadás lényegét, én is na-
gyon fontosnak tartom a lélekre
hatást, a Szeretetet. A szeretet
bennünk van, csak kérdés, hogy

mennyire engedjük kinyitni a kiska-
put, amin keresztül eljuthat mások-
hoz is.

Honnan tudjuk, hogy szeretetet
adtunk? Ha utána nem gondolunk
arra, hogy mégse kellett volna, és
ha minden körülmények között

örülünk annak, hogy így tettünk.
A szeretet áramlásán keresztül

gyógyul a lélek és megszûnik az
erõszak. Ezt kívánom minden diák-
nak és felnõttnek.

Hohl Lászlóné
tanító, drámapedagógus

Nevetve-nevelve

ERÕSZAKMENTESSÉG A DRÁMAPEDAGÓGIA ESZKÖZÉVEL

A „Nevetve-nevelve” pályázati
program keretében elõadáson
vettek részt a Móra Ferenc Neve-
lési Oktatási Intézmény 5-6. osztá-
lyos tanulói.

NÉHÁNY GONDOLAT
A TANULÓI VÉLEMÉNYEKBÕL:

– Beszéld meg valakivel a
problémádat!

– Figyeljünk jobban a tár-
sunkra!

– Nagyon hasznos volt, mert
így azt is tudjuk, hogyan kerül-
jük el, hogy ne bántsanak, és mi
se bántsunk másokat.

– Tereljük el a szót, tegyünk
úgy, mintha nem hallanánk a
bántó szót!

– Jóra tanított, szembesített
a hétköznapi problémákkal.

– Meg kell tanulni uralkodni
magunkon!

– Ne engedjük magunkat
megzsarolni!

– A lelki erõszak is erõszak!
– Jó volt eljátszani és beleél-

ni magunkat a szerepbe!
– Jó volt véleményt és ötle-

teket mondani.
– A fizikai és lelki erõszakot

alkalmazóknak próbáljunk a lel-
kére hatni!

A diákok a véleményüket közösen fogalmazták meg.

Élményáradat az Állatsimogatóban 

GÓLYAHÍR
Örömmel tudatjuk minden-

kivel, hogy városunk új kis jö-
vevénnyel gyarapodott: 2011.
11. 18-án megszületett Göbö-
lös Szabolcs Patrik, negyedik
gyermekként. Édesanyja Lé-
ránt Brigitta, édesapja: Göbö-
lös Szabolcs. Baba, mama és a
testvérek jól vannak.
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Legutóbbi számunkban már je-
leztük, hogy a közeljövõben a
Móra Ferenc Általános Iskola diák-
jainak számos diákolimpiai verse-
nyen kell helytállniuk.

Zalakaros rendezte
meg a diákolimpia vá-
roskörnyéki sakk egyé-
ni versenyét, ahol ha-
gyományosan jól szere-
peltek diákjaink, s ezzel
jogot szereztek a me-
gyei döntõben való

részvételre. Sajnos, a
korábbi években meg-
tapasztalt részvételi
arány (kevés iskola vesz
részt a versenyen) az
idén sem változott, így
az idén három iskola di-
ákjai mérték össze tu-
dásukat, de ez semmit
nem von le diákjaink si-
kerébõl. A zalakarosi
diákok szinte valameny-
nyi korcsoportban nyertek, ami-
ben elindultak, sõt a vidéki isko-
láknak a dobogóért is keményen
meg kellet küzdeniük. 

Eredmények: Lányok: II. kcs.: 1.

Csinyát Rebeka, 2. Tóth Kata; III.
kcs.: 1. Varga Anna, 2. Kovács Luca,
3. Póczak Orsolya (Hahót); IV. kcs.: 1.
Opra Laura (Zalakomár) Fiúk: I. kcs.:
1. Strobl Áron, 2. Neumayer Gergõ,

3 Zsiga Balázs (Zalakomár) 4. Török
Ádám II. kcs: 1. Nagy András, 2. Tóth
Gábor Kristóf, 2. Ruszin Balázs (Ha-
hót), 4. Schmidt Áron, 5. Horváth
Bendegúz (Hahót), 6. Zsiga Kristóf

(Zalakomár), 7. Szalavári Csaba
(Zalakomár) III. kcs.: 1. Csinyát
Dominik, 2. Hegedûs Armand, 3.
Ruszin Máté (Hahót), 4. Flórek Vik-
tor, 5–7. Csóta Márk (Hahót), Szek-
rény József (Zalakomár), Kérges Va-
lentin (Zalakomár) IV. kcs: 1. Kóbor
Krisztián, 2. Hegedûs Armand (Ha-
hót).

Az elért eredményekhez Varga
Attila felkészítõ tanárnak és a diá-
koknak ezúttal is gratulálunk, re-
mélve, hogy a megyei döntõben is
sikerül helytállniuk.

Három város: Nagykanizsa, Lenti
és Zalakaros úszói versenyeztek
egymással 2011. november 27-én a
nagykanizsai uszodában.

A 150 résztvevõvel megrende-
zett úszás a három város úszóklub-
ja által korábban kötött megálla-
podás eredménye, melynek kö-
szönhetõen a gyerekek a diákolim-
pián kívül is megküzdhetnek egy-
mással.  Ezúttal Nagykanizsa volt a
házigazda, tavasszal Zalakaros látja
vendégül a fiatal úszókat, végül
Lentiben „randevúznak” egymással
a diákok.

A torna jó erõfelmérés és elõké-
szítõ volt a közelgõ diákolimpiai
küzdelmek elõtt, melyen „A” és „B”
kategóriás úszók küzdöttek meg
egymással. A felkészítõk elmond-
ták, hogy összességében elégedet-
tek az idõeredményekkel a felké-
szülés ezen szakaszában, azonban
akad még csiszolnivalójuk a diák-
olimpiáig.

Zalakarosiak eredményei: 2005.
évben születtek: 25 m hát fiú: 4.
Olasz Barnabás; 25 m mell fiú: 3.
Olasz Barnabás; 25 m gyors fiú: 3.
Olasz Barnabás 2004. évben szület-
tek: 25 m hát fiú: 5. Sipos Dániel; 25
m gyors fiú: 8. Sipos Dániel 2003.

évben születtek: 25 m hát fiú: 2.
Anda József, 13. Patard András, 16.
Strobl Áron; 25 m gyors fiú: 6. Anda
József, 8. Strobl Áron, 11. Patard
András; 2001. évben születtek: 50 m
hát leány: 4. Darnai Réka, 7. Lenner
Tamara, 8. Csinyát Rebeka; 50 m hát
fiú: 4. Koma Bence, 5. Kun János, 8.

Strobl Ábel; 50 m mell leány: 4.
Darnai Réka; 50 m mell fiú: 2. Koma
Bence, 7. Strobl Ábel; 50 m gyors le-
ány: 4. Darnai Réka, 7. Lenner Ta-
mara, 8. Csinyát Rebeka; 50 m gyors
fiú: 3. Koma Bence, 7. Strobl Ábel;
2000. évben és korábban születtek:
50 m hát leány: 2. Pelczer Dorina;

50 m hát fiú: 1. Filák Tamás, 2.
Szörcsök Martin, 5. Varga
Krisztián; 50 m mell leány: 3.
Pelczer Dorina; 50 m mell fiú:
1. Hajmási Bálint, 2. Filák Ta-
más, 11. Varga Krisztián, 14.
Bertók Olivér; 50 m gyors le-
ány: 4. Pelczer Dorina; 50 m
gyors fiú: 1. Szörcsök Martin,
2. Hajmási Bálint, 4. Filák Ta-
más, 8. Varga Krisztián, 10.
Bertók Olivér; 14. Hörcsöki Dá-
niel. Felkészítõ edzõk Sneffné
Ágoston Mónika és Sneff Fe-
renc voltak, de nem szabad
megfeledkezni Stégli János
nevelõedzõi tevékenységérõl
sem.

Az úszók következõ verse-
nye a Mikulás naphoz kapcso-
lódó Mikulás Kupa háziver-
seny, januárban pedig már a
diákolimpia városkörnyéki
versenyei kezdõdnek.

OVI-HÍREK

Ismerkedés
a lovakkal 
Az ovis gyerekek õsz végi

ismétlõdõ programja a helyi
lovardában Fülöp Csaba se-
gítségével, irányításával a lo-
vakkal való ismerkedés.

Más háziállatok mellett a
lovak is érzelmileg nagyon
közel állnak a gyerekekhez,
így nagy izgalommal készül-
tek erre a programra. Kicsik
és nagyobbak a hét elejétõl
fogva képekrõl ismerkedtek
a lovak külsejével, kicsinyeik-
kel, táplálékukkal, életmód-
jukkal, az ember, gondozó
szerepével. A ló volt a témája
a mesének, mondókának, da-
loknak is. Közösen gyûjtötték
a lovaknak a csemegét: al-
mát, sárgarépát, krumplit.

Az istállóban kíváncsian
szemlélték a lovak külsõ jel-
legzetességeit, érdeklõdtek a
nevükrõl, életkorukról. Kicsit
félve kínálgatták tenyerükbõl
a hozott ennivalókat. Csodál-
kozva szemlélték és a ló hátá-
ra felülve meg is tapasztal-
hatták  a  termetét. Részesei
lehettek a szõrük megtisztí-
tásának s a bátrak meg is si-
mogathatták. Hallhatták
hangjukat, láthatták a a pat-
kókat, a karámban a mozgá-
sukat, a patákon a patkók
kopogását.

A gyerekeknek ez a láto-
gatás élményt nyújtott, hi-
szen délután lovacskás játé-
kokkal alkották újra a dél-
elõtt megtapasztaltakat.

Irány a megyei döntõ

Jó erõfelmérés volt

DIÁKOLIMPIA
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LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

A KAROS-PARK Kft. a téli hóeltakarításra és síkosság-
mentesítésre felkészült.

A város közigazgatási területén belül tisztítandó több mint 60
km hosszú útszakasz és a hozzá kapcsolódó hegyi utak, kerékpár-
utak, sétányok, járdák, lépcsõk, gyalogátkelõk, buszmegállók
hóeltakarítása, síkosságmentesítése nagy elõkészületet és erõfeszí-
tést jelent a kft. számára, hogy a téliesre forduló idõjárás esetén is
biztosítani tudjuk a biztonságos közlekedés feltételeit.

A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli idõ-
járás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormány-
zati rendeletnek – 15/2004. (IV. 21.) – megfelelõen a tulajdonosnak
kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán, kerékpár-,
és gyalogutakon.

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 munkagépek meghatározott sorrendben, a hóeltakarítási és
síkosságmentesítési ütemterv alapján végzik tevékenységüket.

Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egész-
ségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után ke-
rülnek letakarításra.

A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos
bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:

H-P  7.00–15.00 – 93-340-924 
Ügyeleti telefonszám: +36-30-6031-711

Segítõ közremûködésüket megköszönve:

Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt idõszakban történt temetõi lopások és kegyeletsérté-
sek jövõbeni megelõzésére a képviselõ testület az alábbi intézkedé-
seket hozta:

– A temetõ nyugati bejárata (Gyöngyvirág sor felõl) lezárásra ke-
rül 2011. december 15-tõl.

– A déli oldal kétszárnyú kapuja is zárva lesz, de a kiskapu a gya-
logos forgalom számára továbbra is nyitva áll.

– A ravatalozó épületére térfigyelõ kamera került telepítésre.

Polgármesteri Hivatal

December 3. (szombat) 19.00:
Josip Vrhovski Nedeliscei Énekkar Adventi Koncertje

Zalakaros, Új templom (Bodahegyi út) – Szervezõ: Közösségi Ház

December 6. (kedd) 14.00:
10. éves az … Ezüst Klub!

Zalakaros, Közösségi Ház – Szervezõ: Ezüst Klub, Közösségi Ház

December 6. (kedd) 17.00:
Mikulás Napi Ünnepség – Zalakaros, Általános Iskola

Szervezõ: Polgármesteri Hivatal, Közösségi Ház

December 10. (szombat) 10.00:
Luca napi sportverseny (Karosi Ifjak) – Zalakaros, Általános 

Iskola tornaterme – Szervezõ: Közösségi Ház

December 17. (szombat) 14.00:
Téli sportok délutánja – Zalakaros, Parkerdõ (hó esetén) vagy 

Általános Iskola tornaterme (ha nincs hó) – Szervezõ: Közösségi Ház

December 17. (szombat) 18.45:
Zalakarosi Nõi Énekkar Koncertje

Zalakaros, Új templom – Szervezõ: Általános Iskola

December 20. (kedd) 18.00:
Karácsonyi Koncert

Zalakaros, Általános Iskola – Szervezõ: Általános Iskola

December 22. (csütörtök) 09.30
Karácsonyi Mûsor

Zalakaros, Általános Iskola – Szervezõ: Általános Iskola

December 30. (péntek) 16.00:
„Utolsó ütés” teniszverseny

Zalakaros, Általános Iskola – Szervezõ: Közösségi Ház

December 28–31. (szerda-szombat): 
Szilveszteri forralt boros esték

Zalakaros, Fürdõ bejárat – Szervezõ: Turisztikai Egyesület

KÖZÖSSÉGEINK MÛKÖDÉSE:
December 5, 19 (hétfõ) 18:00:

Dalárda próba – Zalakaros, Közösségi Ház

December 17. (szombat) 17.00:
Dalárda évzáró – Zalakaros, Közösségi Ház

December 6, 21 (szerda) 14.00:
Ezüst Klub – Zalakaros, Közösségi Ház

December 2, 9, 16, 23, 30 (péntek) 19.00:
Bottal-fogó – Zalakaros, Közösségi Ház

December 2, 9, 16, 23, 30 (péntek) 19.00:
Karosi Ifjak Köre – Zalakaros, Közösségi Ház

December minden csütörtök, szombat:
Néptánc – Zalakaros, Közösségi Ház

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Decemberi programok


