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Dallal, verssel, zenével várták
Ki a Zabszalma együttes
karácsonyváró koncertje zenéjére énekelve, táncolva, ki
a játszóház kínálatában elmélyülve, ki egyszerûen csak
társaival beszélgetve, szaladgálva töltötte az iskola
tornatermében azt a – gyerekek számára minden bizonnyal hosszú – idõt, amíg
megérkezik a várva várt Mikulás.

A NAGYSZAKÁLLÚ KAROSON
gyermeknek jutott ajándékcsomag.
Az apróságok dalokkal, versekkel
köszönték meg az ajándékot, s
akadtak, akik közelebbrõl is meg
akartak ismerkedni a Mikulással:
bátran ültek az ölébe, vagy próbálták megsimogatni, mi több: kicsit
meghúzni a szakállát.
A Télapó mindezt nyugodtan,
kedvesen, mosolyogva turte, minden gyermekhez volt jó szava, így
érthetõ, hogy a gyerekek nehezen
engedték õt további útjára.
A Mikulás távozása után a gyerekeket az iskola szakácsai finom
kaláccsal, kakaóval látták vendégül,
s utána még jólesett kicsit futkosni,
táncolni a tornateremben.

Közel 150 kisgyermek várta szüleivel együtt az önkormányzat szervezésében, a
Gránit Gyógyfürdõ és a
Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége által támogatott Mikulás-napon a Nagyszakállút december 6-án a Móra-iskola
tornatermében rendezett esten. A kicsik érthetõ türelmetlensége csak akkor csitult,
amikor végre belépett maga a
Mikulás hatalmas zsákjával,
melybõl minden meghívott

Horvát templomi koncert
A horvátországi Nedeliscei Josip Vrhovski Kultúrés Mûvészeti Egyesület vegyes énekkara adott koncertet december 3-án a szentmise után az Isteni Irgalmasság templomában.

A templom kiváló akusztikája csak kiemelte az
énekkar csodálatos hangzású dalait, mellyel a horvát
vendégek emlékezetessé tették a karosi adventi készülõdést.

Jézus
születése
Kétezertizenegy éve
Megtörtént a Csoda:
Megszületett, közénk jött
Jézus, Isten fia!
Betlehemi istállócska
A születés helyszíne:
Üdvözlégy Kisjézus,
Földiek öröme!
(Pataki Jánosné)
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Gyermeksarok
A HIVATALBAN

Jó hír a kisgyermekes szülõknek, hogy a polgármesteri hivatal földszinti része gyermeksarokkal gazdagodott. A Deutschné Lang Erika alpolgármester javaslata alapján kialakított kis gyermeksarok az ott elhelyezett játékokkal lehetõvé teszi, hogy a gyermekekkel érkezõ ügyfelek csemetéinek a várakozási idõ ne tûnjön hosszúnak és unalmasnak. Az egészen kicsikkel érkezõk pedig a földszinti mosdóhelyiségben pelenkázó részt is
igénybe vehetnek. Igaz, a gyermekjátékok most egy kis idõre a felállított
hivatali karácsonyfa miatt kissé odébb költöztek, de az apróságok ezt nyilván nem nagyon bánják, hiszen a játékok mellé egy csillogó fát is kaptak.

Javuló közlekedési
feltételek Újmajorban
A
ZalakarosÚjmajor területén
lakók közlekedési
feltételei jelentõsen javultak a közelmúltban. A képviselõ-testület egy
korábbi, Süslecz Árpád képviselõ javaslatát alapul vevõ
határozatának köszönhetõen az önkormányzat a Karos-Park Kft.-t bízta meg azzal, hogy az újmajori területen kõlapok elhelyezésével a gyalogos közlekedés feltételeit javítsa. A cég
dolgozói az elmúlt hetek során elvégezték a rájuk bízott feladatot, ott
jártunkkor már az utolsó simításokat végezték a területen: a 230 méternyi szakaszra letett járólapok kihelyezése után az árok rendezését, helyreállítását végezték el. Biczó Tamás, a kft. ügyvezetõje elmondta: a cég a
költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve saját, meglévõ anyagokkal dolgozott, ezeket korábbi bontásokból hozták át a területre.

IGAZGATÁSI SZÜNET
Zalakaros Város Képviselõ-testülete a 2011. december 27-tõl
december 30-ig terjedõ idõszakra igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünet ideje alatt a jegyzõ ügyeleti rendet biztosít, azaz, ebben az idõszakban minden nap 8-12 óráig fogadja
ügyfeleit a Polgármesteri Hivatal.

Reagálás
„Jutalom felajánlása közcélra” címmel jelent meg cikk a Krónika elõzõ számában, melynek apropóján tollat ragadtam.
A cikk szerint: „A képviselõ-testület részletes írásbeli tájékoztatást kapott…, ….a bizottságok tárgyalták, és javaslatot tettek jutalmak megállapítására.”
Az ülésen azonban a felajánlási szándék ismertetésével szinte
azonnal lekerült a napirendrõl a téma, a bizottsági vélemények
sem kerültek ismertetésre.
Így nem hangozhatott el az, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata egyértelmûen az volt, hogy NE kerüljön se a
polgármester úr, se az alpolgármester asszony részére jutalom
megállapításra.
Várhatóan a képviselõ-testület ezt a javaslatot támogatta volna,
erre föl történt a visszakozz.
Azt gondolom, ennek fényében a cím – Jutalom felajánlása közcélra – más értelmet nyer. Az én olvasatomban ami nincs, azt nem
lehet felajánlani. Még oly nemes célra sem.
Finom csúsztatás, hogy „az elõzõ ciklusban a polgármester és az
alpolgármester asszony (mármint én) részére jutalomként több
mint 10 millió forint került kifizetésre”. Már a testületi ülésen is
feltettem a kérdést, hogy ez a szám mégis hány évre vonatkozik?
És az arány is lényegtelen? Vagy nem baj, ha arra gondolnak a
zemberek, hogy fifti-fifti osztoztunk az összegen?
S az üggyel kapcsolatos utolsó vélemény: Valóban. Az elõzõ
éveknek SOHA NEM VOLT olyan gyakorlata, hogy a polgármester vagy alpolgármestere több oldalon keresztül, egyes szám
elsõ személyben sorolja, hogy milyen tettekkel érdemelte ki
saját maga szerint a jutalmat. Korábban a teljesítményt mindig
az illetékes Ügyrendi és Igazgatási Bizottság értékelte és a Gazdasági Bizottsággal együtt terjesztette elõ a testületnek elfogadásra.
Elkeserít, hogy képviselõtársaim egy része nem érzékeli, hogy
az adófizetõi pénzek elaprózásával, osztogatásával, megfontolatlan, rossz koncepciójú látszatberuházásokkal (pl. rendezvénytér) elengedjük magunk mellett a lehetõségeket, egy helyben topogunk,
miközben pl. Hévíz szabályosan elszáguld mellettünk.
Remélem, hogy a 2012. évi költségvetésbõl a válság ellenére lehet elõremutató, „vendéghozó” fejlesztéseket finanszírozni, s
mindenki belátja, hogy csak ezeket elõtérbe helyezve tudunk továbblépni.
Tisztelettel:
Czirákiné Pakulár Judit

Tisztelt Kévpviselõasszony, tisztelt Olvasók!
Czirákiné Pakulár Judit képviselõ szerkesztõségünkhöz eljuttatott levelével kapcsolatban az alábbi rövid észrevételt kívánom
tenni: a jutalmazás kapcsán a testületi ülésen a bizottságok álláspontjának ismertetése nem hangzott el. A testületi ülésen a képviselõknek lehetõségük van arra, hogy adott napirenddel kapcsolatosan kérdezzenek, kifejtsék álláspontjukat, ütköztessék véleményüket. Ezzel a lehetõséggel akkor senki nem élt. Amennyiben vita alakult volna ki, a cikkben az érdemi hozzászólások, vagy akár a
bizottsági vélemények helyet kaptak volna, ahogyan eddig is a testületi ülések kapcsán a fontos témákban kifejtett képviselõi megjegyzések, vélemények olvashatóak voltak az újságban.
A testületi ülésen elhangzottak a továbbiakban is az ülésekrõl
szóló összefoglaló kapcsán eljutnak az Olvasókhoz, illetve, mivel a
kábeltelevízió is közvetíti azokat, a nézõkhöz.
Tisztelettel:
Antal Anita
szerkesztõ
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December elején ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját az
Ezüst Klub. Az alábbiakban a klubtagok eseményrõl szóló élménybeszámolóját osztjuk meg Olvasóinkkal.

„Egy szervezet életében nem
kis idõ a 10 év. Büszkék vagyunk
arra, hogy mi megérhettük ezt a
kort. Az évfordulón tartott ünnepségünkön megjelent polgármester
úr is, akinek szívügye a klub léte.
Hangsúlyozta elégedettségét, azt,
hogy az Ezüst Klub minden rendezvényen élenjár és ott segít,
ahol tud, a tagokra mindig lehet
alapozni, számítani. A meghitt,
családias rendezvényen meghívottként jelen volt még dr. Józsa
Zsanett jegyzõasszony és Jankovics

Jubilált az Ezüst Klub
Attila, a Közösségi Ház igazgatója is.
A rendezvévnyt Tóthné Krémer
Mária klubvezetõ nyitotta meg, a
köszöntést mini tûzijáték követte a
10 évet jelzõ tábla elõtt, és nem
maradt el a pezsgõs koccintás sem.
Klubunk korábbi vezetõje, Bán
Józsefné az elmúlt tíz évre emlékezett vissza, kiemelve a sok szép kirándulást, az összetartó közösséget, a tanulságos, látókör szélesítõ
rendezvényeket. A jubileumon a
klub 8 alapító tagja emléklapot vehetett át Novák Ferenc polgármestertõl: Bán Józsefné, Bendicsek
Ferencné, Horváth Józsefné (Anna),

Horváth Lászlóné (Máris), Iker
Jánosné, Lajos Istvánné, Pataki
Jánosné, Segovics Lászlóné munkáját köszönték meg.
Ez után következett a 10 év alatti rendezvények rövidített bemutatója: a csoport táncos, énekes mûsora volt a bevezetõ a kultúrmûsorba.
Mariska, Juliska görbe tükrös, pletykás párbeszéde folytatta a mûsort,
majd a hárem világa elevenedett
meg a stílusos ruhába öltözött hölgyekkel és a nagyon eredeti szultánnal. õket követte a roma közösség:
vajdával és négy roma hölggyel, vidám cigánydalokkal körítve. Hangu-

latos volt az Apácát felveszünk paródia is. A mûsort a söprögetõ klubtársnõk zárták, akik a fáradságos
munka után lerogytak és leragadtak
a székre! Meghívott vendégeink állították õket nagy nehezen talpra. Az
est fénypontjaként megérkezett a
Mikulás szerény ajándékokkal és két
csinibaba krampuszlánnyal. Már csak
a vacsora volt hátra, mely alatt szólt
a zene, s utána a nóta, a mulatozás
vette át a szerepet.
Szívbemarkoló, kedves, jó hangulatú esténk volt, köszönet érte
minden szervezõnek, közremûködõnek!”

A SZÉP Kártyáról
A SZÉP Kártya bevezetésével kapcsolatosan korábbi lapszámunkban
adtunk tájékoztatást, ennek apropóját a Zalakarosi Turisztikai Egyesület e kérdéssel foglalkozó ülése adta.

Alapítvány bál
A közelmúltban a Turisztikai Egyesület tagjai, valamint a kártya bevezetésében érdekeltek számára is szervezett elõadást, melyen Varga Vera értékesítési vezetõ számolt be a pihenõkártya nyújtotta lehetõségekrõl. Saj-

Vállalkozók
tanulmányúton
A Zalakarosi Vállalkozók
Szövetsége a közelmúltban a
szlovéniai Moravske Toplicében
tett szakmai kirándulást. A
tagok megismerkedtek Szlovénia egyik leghíresebb fürdõjével, annak szolgáltatásaival, a
fürdõhöz tartozó ötcsillagos
szállodával és golfpályával. A
kirándulás részeként hazafelé
Veleméren megtekintették az
Árpád-kori templomot, valamint a Szentgyörgyvölgyön
látható vadászati kiállítást.

nos, a tájékoztatón az érdeklõdés a
vártnál kisebb volt, de az egyesület bízik abban, hogy a kártya tényleges bevezetését követõen a vállalkozók, szobakiadók részérõl megnõ az érdeklõdés a lehetõség bevezetése iránt.

A zalakarosi iskoláért alapítvány nagy sikerû bált rendezett november
26-án az általános iskolában. A jó hangulatról a Silver Band együttes gondoskodott. A vacsora kitûnõ volt, majd nagy sikert aratott a Bottal-fogó
együttes mûsora, akik nagyecsedi cigány táncot adtak elõ. Az est folyamán Gerócs Éva szórakoztatta a bálozókat. Köszönet mindenkinek, aki
vagy a báli részvételével, vagy tombola- felajánlással vagy egyéb más segítséggel segítette az est sikeresebbé tételét. A bevételt az intézményegységekbe járó gyerekek tanulási körülményeinek javítására fordítjuk.
Jövõre veletek ugyanitt! (A fotón a cigánytáncot elõadók láthatók, akik
késõbb táncba vitték a közönséget is.)

Gólyahír
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy Papp Éva és
Járóka László kisfia, az ifjabb Járóka László 2011. 10.
13-án 11.00-kor, Marcaliban
megszületett. Születéskor
3100 gramm és 59 cm volt.
A Seregély utcában lakó
család elsõ gyermeke azóta
szépen növekszik, szülei és
családtagjai nagy-nagy örömére.
A kicsihez ezúton is gratulálunk, nõjön nagyra, legyen
egészséges, erõs fiatalember!
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Ünnepek ünnepe
Hella Ferenc református lelk
Gyermekkoromban, amikor esténként a nagyszüleim házától a
körülbelül száz méterre lévõ otthonunkig át kellett mennem a sötét utcán, bizony nagy félelem
volt bennem. Ugyanazt az utat fényes nappal számtalan alakalommal megtettem már és soha nem
fordult meg a fejemben, hogy félnem kellene. Azt éreztem, hogy a
sötétség ellenséges közeg. A sötétségben nehezen lehet tájékozódni, fõleg, ha nincs, ami megvi-

lágosítsa az utat. Nagyon könnyen
el lehet tévedni; könnyen bizonytalanná, kiszolgáltatottá válhatunk. A sötétség hatása alatt torzul a világ körülöttünk. Ha támadás ér bennünket lehet, hogy nem
tudjuk azokat kivédeni, ezért van
bennünk a félelem.
Így van ez a lelki életünkben is.
A sötétségben nehezen tájékozódunk, nem látunk kiutakat a gondokból, nem látjuk meg a menedék, az oltalom lehetõségeit. Nem

látjuk azt, aki kézen foghatna, aki
segíthetne tájékozódni, aki elvezethetne minket a biztonságot
nyújtó helyre.

lépett az elrejtettségébõl, hogy
mindenki számára elérhetõ, megérthetõ legyen. Hogy végre értsük
meg a szeretetét, a szándékát, a

KARÁCSONYI GONDOLATOK
A karácsonyi evangélium az,
hogy az igazi Világosság eljött ebbe a világba. A láthatatlan, a távolinak gondolt, a megközelíthetetlennek hitt Isten testet öltött, ki-

gondolatát. Jézusban Isten egyszer csak hozzánk lépett, bejött a
világunkba, tudtul adta, hogy Isten mellénk szeretne állni, támaszunk szeretne lenni.

Zalakarosról jöttünk

kat, szeretek tradicionális, régi
ételeket fõzni, konyhakertet gondozni, befõttet készíteni, régi recepteket gyûjteni, kenyeret sütni.
Amellett fontosnak tartom, hogy
amit csak lehet, magam készítsek
el, állítsak elõ, nem gondolom,
hogy minden igénytelen tárgyra,
„szemétre” szükségünk volna,
amit a polcokon kínálnak nekünk.
Fontos számomra az is, hogy a hagyománytiszteletet a gyermekeimnek is továbbadjam, ha lehet,
mert ebben a mai világban az értékek valahogy elvesznek.
– Mióta készíted ezeket a
gyönyörû mézeskalácsokat?
– Kislányom születése után – õ
most már második osztályos – készítettem az elsõ házikót, teteje,
oldala még gumicukorral volt tele.
Ezt hamar „eltüntettem”, egyszerûsödött a forma, a motívum.
Ma már csak cukormázzal, esetleg
cukorgyönggyel díszítek. Évrõl
évre több süteményt sütök: a családnak, a barátaimnak, aztán jönnek a felkérések óvodától, iskolától – most az iskolai adventi vásárra is mézeskaláccsal készülünk.
Amíg beszélgetünk, szemem jár
körbe a házban: mézeskalács adventi koszorú, a Shrek jól ismert
Mézije, gyertyatartó, lovacska –
minden, minden mézeskalácsból.
Anna elárulja: legjobb barátainak is
elkészült már az ajándék, természetesen mézeskalácsból. Hogy kinek,
és fõleg, hogy mi, azt persze most
nem osztjuk meg Olvasóinkkal,
mert szerencsére Anna baráti köre
nem szerény, így könnyen lehet:
õk is olvassák, és oda a meglepetés.
– aa –

A karácsony elõtti készülõdés számomra elengedhetetlen része a
mézeskalácssütés. E szertartásban a család minden tagja részt vesz még apa is! -, a gyerekek boldogok, amikor látják, hogy a kezük alól
szép formák, illatos sütik kerülnek ki. Mindaddig, amíg csak a magunk
munkáját láttam, rendkívül elégedett is voltam, fõleg a rám háruló feladat, a díszítés megoldásával. Aztán megláttam több helyen, legutóbb
például az Ovigalériában Vékony Anna mézeskalácsait…. a magammal
szembeni elégedettségem, mit tagadás, gyorsan elmúlt. Irigy nem vagyok, miért is lennék. De Annát csodálom azért, amit, és ahogyan csinál. Azt hiszem, õ igazi õstehetség a mézeskalács készítésben.

zem, van elég energiám, sõt, számomra ez kiváló téli kikapcsolódás, sokat köszönhetek a családomnak. E téren szerencsés vagyok: gyermekeim és a párom is
nagyon segítõkészek, rugalmasak,
és közvetlen környezetemben is
sok olyan emberrel vagyok körülvéve, akik érdek nélkül segítenek,
nem pedig gátolnak a munkában,
s ez szerintem a mai világban

MÉZESKALÁCS CSODÁK VÉKONY ANNÁTÓL
– Nem tanultam sehol, de azon
vagyok, hogy népmûvészettel
kapcsolatos tanulmányokat végezzek. A receptet évek alatt kísérleteztem ki, ahogyan a díszítõ máz
összetételét is, vagy épp a formákat. Utóbbiakat magam rajzoltam
meg, s a sablonok alapján miden
egyes darabot én készítek el, vágok ki késsel a tésztából – vallja be
Anna.
– Magam is gyakorló anyuka
vagyok, így két kérdés merül föl
bennem rögtön: hogyan jut egy
két kisgyermekes anyukának ideje ilyen csodasütemények készítésére, és egyáltalán, ilyen fiatal
anyuka miért fordul ma ennyire
„konzervatív” tevékenység, mint
a sütés felé?
– Egyáltalán nem egyszerû
munka után, a háztartás mellett
nekiállni gyúrni, lesütni, díszíteni,
összeállítani a süteményeket. Ez

bizony babramunka, és mivel már
nagyon sok mindenkinek készítek
mézeskalácsot, sok is… Amellett,
hogy
ú g y
é r -

nagy szó. Hogy konzervatív-e a
sütés-fõzés? Nem tudom…én
alapvetõen konzervatív embernek
tartom magam abban az értelemben, hogy fontosnak tartom, tisztelem és ápolom a hagyományo-
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– adventi varázs

kipásztor: Legyen világosság!
Kedves Olvasó! Isten ezen a
karácsonyon melléd is oda áll.
Nem akar egyedül hagyni, tudd,
hogy mellette biztonságban van
az életed! Hív téged is, szeretne
gyermekévé, munkatársává fogadni.
Most már csak rajtad múlik az,
hogy lesz e helye az életedben, az
órarendedben az Istenre való figyelésnek. Belefér-e a szabadidõdbe a számos, különféle idõtöltéseid mellett?

Mit jelentett ez a befogadás? Hogyan lehetett befogadni Jézust? Betlehemben úgy,
hogy akadt egy istálló, ahol
megszülethetett, hogy akadtak
pásztorok, akik elindultak a
hírnök nyomán és keresték õt, s
boldogok voltak, hogy rátaláltak.
Az emberek azt mondták, igen,
Uram, Te mondtad, hát itt vagyok,
Te keresel, Te akarsz tõlem valamit, Te akarsz hozzám belépni,

ajándékot hozol, akkor hát itt vagyok.
Aki elég bátor volt befogadni Jézust, akinek volt elég bizalma befogadni Jézust, örömre,
ragyogásra, világosságra talált.
Életet talált. Pontosan azt találta meg, amit olyan szomjasan
keresünk, amire annyira vágyunk. Éppen azt kapták meg,
azzal lett teli az életük, az történt velük, amire olyan sóvárogva vártak.

Legyen igazi ünneped, fogadd be õt, hogy legyen tele
az életed örömmel, ragyogással és világossággal!
Szeretettel várom Önt, szeretteit, barátait és vendégeit
december 17-én, szombaton 15
órától karácsonyt váró istentiszteletünkre, a zalakarosi Közösségi Házban.
Hella Ferenc
lelkipásztor

Vízben, téren, erdõ mellett
KÜLÖNLEGES ADVENTI PROGRAMOK A HARMADIK HÉTVÉGÉN

Advent harmadik hétvégéjén is gazdag,
tartalmas programot kínált városunk mindazoknak, akik családjukkal, ismerõseikkel
szerették volna tölteni a várakozás e napjait.
Fellobbant a harmadik gyertyaláng az adventi koszorún, kínálták az árusok kézmûves
portékáikat, ismét teret kaptak a helyi ízek,
a karácsonyi forró italok, a fürdõ fogadóépületének adventi ablakában egy-egy ablakocska világosodott ki, jelezve az Ünnep közeledtét.
Új, tartalmas eleme volt azonban a mostani programsornak a Vöröskereszt
Zalakarosi Alapszervezete által szervezett
családi délután, melynek keretében számos
kézmûves tevékenységet kínáltak a gyerekeknek és kísérõiknek. Rengeteg karácsonyi
dísz készült papírból, méhviaszból, csinos
ablak- és asztali díszeket alkothattak a gye-

rekek, a felnõtteknek karácsonyi receptek
kicserélésére, sütés-fõzési tapasztalatok
megosztására nyílt lehetõségük. Tarr
Lászlóné, a szervezet titkára elárulta: az elkészült díszek egy részét a Vöröskereszt a
karácsony elõtti napokban a városunkban
élõ idõs emberekhez juttatja el.
Hangulatos, de kirándulásnak is kiváló

program volt a fürdõ elõl a Kilátóig, majd
onnan vissza a fürdõig vezetõ fáklyás felvonulás, vagy ahogyan a szervezõk nevezték:
fáklyás kaland, melyen – éppen a program
újdonsága és érdekessége miatt – nagyon
sokan vettek részt.
Akik nem szívesen vállalták volna fel a
kinti rendezvényeken való részvételt, a fürdõ benti medencetereiben, „jobb idõben” is
találhattak maguknak elfoglaltságot: a vöröskeresztes kreatív délután mellett az élményfürdõ területén vízi tornával és karatéval várták a gyerekeket, akik szemmel láthatóan nagyon élvezték és értékelték ezt a lehetõséget is.
A programok advent negyedik hétvégéjén is folytatódnak, ekkor már az igazi karácsonyvárás hangulatában: templomi koncert, karácsonyfa díszítés szerepel a szervezõk ajánlatai között.
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Városunkban ez év szeptember közepétõl beindult a kosárlabda sportág oktatása, képzése a
Móra-iskola alsó- és felsõ tagozatos tanulóinak körében.

Országos Kenguru Bajnokság

– Az alsó tagozatos tanulókat – fiúkat, leányokat vegyesen – beneveztük az Országos Kenguru Kosárlabda
Bajnokságba játéklehetõség biztosítása céljából. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett versenyrendszerben 8. fordulót
játszanak a csapatok, fordulónként
két mérkõzést. A zalakarosi csapat
2011. november 27-i elsõ fordulóban
Szombathelyen lépett pályára a Soproni Darazsak, valamint a Kanizsa Diákkosárlabda Klubhasonló korú csa-

EREDMÉNYEK:
Szorgos Méhek (Sopron) –
Zalakarosi Fókák 78-15
Dobóink: Bali Antónia. 6, Bali Szabolcs. 5, Csöndör Kamilla. 1, Horváth
Petra. 1, Fundák Evelin. 1, Szabó Kata 1.
Zalakarosi Fókák – Kanizsai
Mókusok 18-43
Dobóink: Bali Szabolcs. 6, Horváth
Petra. 4, Fundák Evelin. 3, Csöndör Kamilla. 3, Szabó Kata. 1, Bali Antónia 1.
A Zalakarosi Általános Iskola
három tanulója: Horváth Tamara,

OVI-HÍREK

KOSÁRLABDA
pata ellen, ahol a játékosok már egy,
illetve másfél éve kosárlabdáznak.
Az elsõ mérkõzésükön még megilletõdötten játszottak a gyerekek, hiszen ez volt életük elsõ kosárlabda
mérkõzése, de a második összecsapáson már felszabadultan, bátran küzdöttek – mondta lapunknak eddigi
munkájukról beszámolva Kovács
Magdolna edzõ.

TEKNÕCÖK A CSOPORTOKBAN

Az óvoda két éve átdolgozott nevelési programjába bekerült a madáretetés mellé az állatok gondozásában
való részvétel is. A Pillangó csoportos gyerekek már egy éve örömüket lelhetik a Tóthné Veszeli Liviától kapott
terráriumban és az ékszerteknõsökben. A többi kisgyerek is mindig nagy szeretettel közeledett a kis állatok felé. A Maci és Katica csoportosok vágya is teljesült a múlt héten, köszönhetõen a Zalakarosi Iskoláért Alapítványnak, mely 30 000 forinttal támogatta az ovit, s e pénzbõl a másik két óvodai csoportba is sikerült terráriumot,
két-két ékszerteknõst és a terrárium alapvetõ felszereléseit megvásárolni. A gyerekek örömmel és szeretettel
vették körül a kis állatokat, naphosszat elidõztek a terrárium mellett, figyelték, hogyan mozognak, táplálkoznak
a kis állatok, sõt nevet is adtak nekik. Mindenki részt vett az etetésükben. A munkára nevelés, az állatok iránt
érzett felelõsség, tapasztalatszerzés, az állatoktól való félelem és távolságtartás kiküszöbölése, az állatszeretetre nevelés s nem utolsó sorban egy kis állat életmódjának megismerése szempontjából is fontos a gyerekek
ilyen kis korban elkezdett ez irányú tevékenysége. Köszönet az intézmény alapítványának!

Zalaispa
Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Zrt.
A ZALAISPA Zrt. ezúton értesíti a Tisztelt lakosságot, vállalkozókat, szállodákat és egyéb ipari cégeket, hogy 2011. október 1-jével
megkezdte – közszolgáltatás keretein belül – a lakossági települési
szilárd hulladékok begyûjtését, kezelését és ártalmatlanítását, illetve
ezzel párhuzamosan a csomagolási másodnyersanyag papír, mûanyag, fém, üveg hulladékok begyûjtését és elõkezelését és hasznosításra történõ átadását. A másodnyersanyag csomagolási és egyéb
hasznosítható hulladékok, továbbá a biológiailag lebomló szerves hulladékok, építési törmelékek elõkezelése, illetve a kommunális hulladékok végleges lerakással történõ ártalmatlanítása a Zrt. üzemeltetésében lévõ zalabéri mûszaki védelemmel ellátott hatóságilag engedélyezett szigetelt, nem veszélyes szilárd hulladéklerakón a hozzátartozó komposztáló , és újrahasznosítható hulladék elõkezelõ üzemrészekben történik.
Cégünk fõ tevékenységi körei:
Lakossági és ipari kommunális és egyén nem veszélyes hulladék begyûjtés, szállítás és ártalmatlanítás, komplett rendszerekkel, 120 literes
konténertõl az 1100 literes zárt konténer ûrmértékig, és 5 m3-es konténertõl a 28 m3-es konténer ûrmértékig nyitott és zárt kivitelben, illetve speciális préskonténerek biztosítása mellett.
Nem veszélyes ipari és kommunális hulladék befogadása és ártalmatlanítása. Újrahasznosítható csomagolási és egyéb másodnyersanyag hulladékok begyûjtése, kezelése, hasznosítása.
Várjuk szíves jelentkezését és árajánlat kérését az alábbi elérhetõségeken, személyes helyszínbejárást és igényfelmérést végzünk!

Tel: +36-83/576-036,  Fax: +36-83/576-037
mobil: + 36-30-33043-76  e-mail: zalaispa@t-online.hu

Az én családom
rajzverseny
A nagykanizsai Piarista Iskola
és Óvoda a családok évéhez kötõdõen rajzversenyt hirdetett
„Az én családom” címmel. A
zalakarosi óvódából 11 kisgyermek készített rajzot.
Az óvoda nagy örömére
Eisenschreiber Anna munkáját a
zsûri a korosztályában különdíjjal jutalmazta. A többi kisgyerek
emléklapot kapott. (A fotó Annácska rajzát mutatja).

ZALAKAROS fõ út 57. alatti, teljesen felújított 80 m2-es ház, új 20
m2-es garázzsal, ELADÓ vagy nagyobbra CSERÉLHETÕ. Érdeklõdni:
Demény Zsolt – 06-30-234-08-02

Lukácsi Renáta, Turkovics Rebeka
2011. november 26-án Zalaegerszegen a Zala Volán TE által megrendezett Gyermek Leány Nemzetközi
Kosárlabda Tornán vett részt mint
a Kanizsa Diákkosárlabda Klub
gyermek csapatának játékosai. A
Zalaegerszeg elleni gyõzelem után
a horvátországi DRNJE csapatával
szemben alulmaradtak, ezzel második helyen végeztek és ezüstérem
boldog tulajdonosai lehettek.
Az eredményekhez gratulálunk!

A szilveszteri
tûzijátékokról
Az idén hatályba lépett jogszabályváltozások következtében kibõvült a szabadon birtokolható polgári célú pirotechnikai termékek köre. Az I. osztályba tartozó játékos pirotechnikai termékekbõl (torta
tuzijátékok) 14 év feletti személy 1 kg nettó tömegig (hatóanyag-tartalomig), a II. osztályba sorolt kis tuzijátékokból
16 év életkor felett 1 kg nettó
tömegig (hatóanyag-tartalomig), a III. osztályba tartozó közepes tuzijáték eszközöket 18
év feletti személy, legfeljebb 3
kg hatóanyag-tartalomig birtokolhat engedély nélkül. Utóbbi
termékek csak december 28-31.
között vásárolhatók meg és
december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig használhatók
fel. A T1, P1 osztályba tartozó
színházi és egyéb (pl.: vakond
elleni füstölõ) termékeket csak
nagykorú személy birtokolhatja, az egyszeri felhasználáshoz
szükséges mennyiség erejéig.
A gyakorlatban a fenti osztályokba sorolt pirotechnikai
termékeket a csomagolásukon
található, magyar nyelvu címkérõl lehet felismerni. A szabadon birtokolható termékeket
más tuzveszélyes anyaggal egy
helyiségben, továbbá tetõtérben, alagsorban, pincében tilos
tárolni. A pirotechnikai termékeket elzárva kell tartani, ha ez
nem oldható meg, akkor nem
hagyhatók felügyelet nélkül. A
petárda birtoklása, felhasználása magánszemély részére továbbra sem engedélyezett!
(A Z. M. Rendõrfõkapitányság közleménye)
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Mikulás Kupa Úszóverseny
A Karos Sprint Úszóklub 2011. december 8-án rendezte meg a már
hagyományos Mikulás Kupa Úszóversenyt. A tavalyi évhez hasonlóan
elõször versenyezhettek az úszásoktatásban résztvevõk, a kiskezdõk
25 m-es hátúszásban, míg a nagykezdõk 25 m-es gyors- és hátúszásban
mutathatták meg tudásukat.

A többiek a közelgõ diákolimpia
versenyeihez hasonlóan 4 úszásnemben (gyors-, mell-, hát- és pillangóúszás) és 6 korcsoportban
mérték össze gyorsaságukat. A versenyen az úszóklub növendékein
kívül az iskola diákjai is versenyezhettek.
Kötõ Attila alpolgármester, aki
az érmek átadásában is segédkezett elmondta, hogy az idei versenyen álltak legtöbben rajtkõre, a
torna vidám hangulatban és zökkenõmentesen, jó lebonyolítással zajlott le, ami Stégli János szervezõmunkáját dicséri. Öröm volt látni a
kezdõ úszók lelkesedését és ügyességét.
Káldi Zsigmond, az úszóklub
elnöke, aki a verseny napján ünnepelte születésnapját, az utánpótlás nevelés fontosságát emel-

te ki; mint mondta: örül neki,
hogy egyre több gyerek kezd el
úszni, ugyanakkor aggodalommal
tölti el, hogy a legidõsebb korosz-

tályban egyre kevesebben ugranak a vízbe, de reméli, hogy ez a
tendencia megváltozik. A versenynyel kapcsolatosan elmondta,
hogy a gyerekek fejlõdésén látszik a két edzõ (Stégli János és

Sneffné Ágoston Mónika) összehangolt munkája, melynek eredményeit remélhetõleg a közelgõ
diákolimpiai verse

Népszerûsítés, kedvcsinálás
Örömmel számoltunk be arról korábban, hogy az asztaliteniszezõknél is megkezdõdött az utánpótlás nevelés. A sportág népszerûsítése,
valamint kedvcsinálás célzattal a Zalakaros és Térsége SE asztalitenisz
szakosztálya 2011. december 5-én Mikulás Kupa versenyt rendezett az
iskolások számára.

ASZTALITENISZ
A Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében megrendezett versenyen 4-4 lány és fiú küzdött meg
egymással, akik körmérkõzéses formában döntötték el a torna kime-

netelét. A szervezõk dolgát a lányok és a fiúk is megkönnyítették,
hiszen ezúttal nem volt „körbeverés”, így a végeredményt a gyõzelmek száma határozta meg. A lá-

nyok küzdelmét Marton Viktória
nyerte meg Kocsis Vivien elõtt. Harmadik helyen Bartók Katinka, míg
negyedik helyen a legfiatalabb versenyzõ, Bali Antónia végzett. A fiúk
küzdelmében a két Flórek fivér
küzdelmét ezúttal
Tamás
nyerte
meg, aki így az elsõ helyezést is
megszerezte Viktor elõtt. A képzeletbeli dobogó
alsó fokára Vida
Patrik állhatott,
míg a negyedik
hely Bali Szabolcsnak jutott. Takács
Péter szakosztályvezetõ,
aki
Tóthné Szász Kinga edzõvel a torna lebonyolítója is
volt, elmondta,
hogy a torna jó
hangulatban zajlott le, öröm volt
nézni a gyerekek
lelkesedését.
A szervezõk a dobogósokat oklevéllel jutalmazták, és valamennyi
résztvevõ Mikulás csomaggal gazdagodott. (Képen a kupa részvevõi
és szervezõi.)

DIÁKOLIMPIA
A Móra Ferenc Általános
Iskola diákjai a közelmúltban több diákolimpiai versenyen is részt vettek. Legutóbbi számunkban már
beszámoltunk a sakk egyéni diákolimpia városkörnyéki versenyén elért sikerekrõl, a közelmúltban a
megyei versenyre is sor került.
A megyei döntõbe a városkörnyéki versenyt megnyert diákjaink jutottak,
ahol a rendkívül erõs mezõnyben is helytálltak, hisz a
korábbi évek sikereit folytatva az idén is dobogós és
más értékes helyezéseket
értek el. Legjobban Varga
Anna szerepelt, aki a III. korcsoportos lányok versenyében harmadik helyezést ért
el. Negyedik helyezést két
sakkozónk ért el, a II. korcsoportban Tóth Gábor Kristóf és Csinyát Rebeka.
Csinyát Rebeka holtversenyben végzett a 2-4. helyen,
azonban a sorsolás sajnos
nem neki kedvezett. Nem
szabad megfeledkezni a
többiekrõl sem, akik a Nagykanizsai Tungsram és a Z.
Csuti növendékeivel szemben is felvették a versenyt.
(Strobl Áron 5., Kóbor Krisztián 6., Nagy András 8.,
Csinyát Dominik 8-9. hely.) A
sakkozóknak és Varga Attila
felkészítõ tanárnak ezúton
is gratulálunk, és a jól sikerült egyéni verseny után
nagy reményekkel várjuk a
januári csapatversenyt.
Befejezõdtek a teremlabdarúgás városkörnyéki döntõi is, ahol iskolánk diákjai is
megmérettek. Legjobban a
III. korcsoportos csapat szerepelt, akik a nagykanizsai
döntõben 10 csapat küzdelmében a dobogóról éppen
lecsúszva a 4. helyet szerezték meg. Ugyancsak 4. lett a
IV. korcsoportos csapat, míg
a II. korcsoportos csapat az
5. helyet szerezte meg.
Az elért eredményekhez
a felkészítõ tanároknak,
edzõknek és a diákoknak ezúttal is gratulálunk.
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MEGHÍVÓ
A ZALAKAROSI NÕI KAR
ÉS VONÓS KAMARAEGYÜTTES
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját az

ADVENTI
HANGVERSENYÉRE
2011. december 17. (szombat)
18:45 órakor
A ZALAKAROSI ISTENI
IRGALMASSÁG TEMPLOMÁBA.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

EINLADUNG ZUM
ADVENTSKONZERT
AM 17-TEN DEZEMBER
2011. UM 18.45 UHR
IN DER NEUEN KIRCHE
(„GÖTTLICHE ERBARMUNG”)
EINTRITT: FREI

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

