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A LEGMAGASABB FOKÚ TANÚSÍTVÁNYT VEHETTÉK ÁT

Teljes ünnepi pompában, ad-
venti díszkivilágításban várja vá-
rosunk a karácsonyt.

Az elmúlt hetek alatt folyama-
tosan épült ki és bõvült Zalakaros
utcáinak, tereinek ünnepi világítása.
Mostanra minden frekventált sé-
tány és utca fénybe burkolózik, a
Termál úttól egészen a Petõfi és
Kossuth utcáig helyeztetett ki az
önkormányzat a lámpaoszlopokra

díszeket. A hangulatot fokozzák a
szállodák, magánházak díszítései,
melyekre nagyon szép példákat lát-
hatunk városszerte. A külsõ díszítés
mellett a lelkek díszítése, felkészí-
tése is nagyon fontos, talán min-
dennél fontosabb.

Zalakaros Város Önkormányzata
és a Zalakarosi Krónika szerkesztõsége
nevében ezúton is kívánunk minden
zalakarosi lakónak, lapunk olvasóinak
szeretetteljes, békés karácsonyt!

A Zalakarosi Isteni Irgalmasság templom kapujának kitárásá-
val nyitotta meg jelképesen az irgalmasság rendkívüli szentévét
december 8-án Balás Béla kaposvári megyéspüspök.

A Kaposvári Egyházmegyében a kaposvári Nagyboldogasszony
székesegyház és az andocsi kegytemplom mellett városunk temp-
lomát jelölte ki a megyéspüspök jubileumi búcsú elnyerésére.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Ötcsillagos minõsítést kapott a
Zalakarosi Fürdõ gyógyfürdõ, él-
ményfürdõ és strand kategóriában.

A Magyar Fürdõszövetség nem-
zeti tanúsító védjegyét immár má-
sodízben nyerte el a létesítmény. A
védjegy öt esztendõre szól, ezen
idõszakon belül azonban a fürdõ-
ket évente folyamatosan ellenõrzik,
ugyanis a csillagok bármikor vissza-
vonhatók, illetve azok száma csök-
kenthetõ.

A tanúsítványt a fürdõszövetség
harkányi közgyûlésén nyújtotta át
Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium helyettes államtit-
kára Krampek Mihály vezérigazga-
tó részére, az ünnepségen részt

vett Tóth János mûszaki igazgató,
Végh Andor szolgáltatási igazgató
és Aramia Teréz megbizott gyógy-
ászati vezetõ.

A Magyar Fürdõszövetség üze-
meltetésében levõ fürdõk nemzeti
tanúsító védjegye 2014 óta elérhe-
tõ a hazai fürdõk számára. A véd-
jegy minõsítés megkülönböztet, hi-
teles információkat nyújt a vendé-
gek számára a fürdõk közötti vá-
lasztás során, egyben tanúsítja,
hogy a szolgáltatások minõsítése
elõre meghatározott, a Magyar
Fürdõszövetség által kidolgozott és
a Nemzetgazdasági Minisztérium
által jóváhagyott szakmai szem-
pontrendszer alapján történik.

Fények az utcán,
ünnep a lelkekben

Ötcsillagos minõsítés a fürdõnek

Megnyílt az isteni irgalmasság
rendkívüli szentéve

JUBILEUMI BÚCSÚ

Balás Béla megyés püspök és Háda László plébános.

Ruszinkó Ádám, Krampek Mihály, Tóth János, Aramia Terézia és
Végh Andor a tanúsítvány átadásán.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A munkagépek meghatá-
rozott sorrendben, ütemterv alapján végzik tevékenységüket.

Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények,
egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgal-
mi és vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott ut-
cák. A fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek
után kerülnek letakarításra.

Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne
parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetõvé teszik a gyorsabb
hótolást és a jármûvek károsodásának a veszélye is kisebb.

Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyûjtõ edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne elõtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.

A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli
idõjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az ön-
kormányzati rendeletnek – 15/2004. (IV. 21.) –  megfelelõen a
tulajdonosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalog-
járdán, kerékpár-, és gyalogutakon.

A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos be-
jelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:

H-P (7.00–15.00): ..................................................................93-340-924 
Ügyeleti telefonszámok: ......+36-30-5523-425, +36-30-5837-240

Segítõ közremûködésüket megköszönve:

Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

Településünk hetven év feletti, egyedül élõ idõseit invitálta közös
karácsonyozásra a Karosi Civil Egyesület.

A könyvtárban tartott bensõséges ünnepségen Novák Ferenc pol-
gármester köszöntötte az egybegyûlteket, akik jólesõen fogadták a
gondoskodást, még inkább a gyerekek mûsorát, mellyel meglepték
õket. Az ovisok és a zeneiskolások mellett a Bottal-fogó együttes is
fellépett, s a délután végén a civilek süteménnyel, üdítõvel is kedves-
kedtek az idõseknek.

A d o m á n y -
gyûjtést hirde-
tett meg az ön-
kormányzat az-
zal a céllal, hogy
lehetõség sze-
rint szebbé vará-
zsolja a rászoru-
lók karácsonyát.

Czirákiné Pa-
kulár Judit alpol-
gármester el-
mondta: a tar-
tós élelmiszere-
ket, játékokat
három helyen
gyûjtik a mun-
katársak (az ak-
ció lapunk meg-
jelenésével azo-
nos idõben zárul – a szerk.). A Tourinform-irodában, a Szociális Alapellátó
Központban és a Civil Házban fogadják a felajánlásokat, az adományok
megfelelõ helyre kerülésérõl a SZAK munkatársai gondoskodnak majd. Az
ajándékok karácsony elõtt minden helyre eljutnak, így bíznak benne, hogy
azokat a rászoruló családok az ünnepek elõtt már használni is tudják.

A Civil Házban ott jártunkkor éppen Horváth József, a Zalakaros Köz-
biztonságáért Közhasznú Közalapítvány elnöke adta át azt az ötvenezer
forint értékû élelmiszer csomagot Ihász Zoltánnak, a Civil Ház munkatár-
sának, melyet az alapítvány támogatásként felajánlott.

Egyedi felajánlást tett a Muskátli Étterem tulajdonosa, Ritók Lajos, aki
15–20 fõ rászoruló részére kínál ebédelési lehetõséget az ünnepek idejére.

TISZTELT LAKOSSÁG,
TISZTELT VENDÉGEINK!

Amint arról már értesülhettek, városunkban elkészült és át-
adásra került két nagy beruházás, a kerékpárút II. üteme és a
Termáltó és Ökopart.

Mindkét létesítmény a Gránit Gyógyfürdõ keleti határa mentén
található. A kerékpárútról gyalogosan és kerékpárral át lehet
közlekedni a Termáltó és Ökopart területére egy parkolón ke-
resztül, illetve szintén a parkolón áthaladva ki lehet jutni a
Gyógyfürdõ térre.

A területet az arra látogató az erre a célra épített kavicsos uta-
kon körbe tudja járni, megtekintheti az elkészült tanösvényt és
magát a tavat, sétálhat a parton. 

A parkban jelenleg a kivitelezést végzõ cég az átadáskor ész-
lelt utómunkákat javítja, illetve az Önkormányzat külön megbí-
zására egy erre szakosodott cég az automata öntözõ rendszert
építi.

A téli idõjárás miatt a parkosítási, növénytelepítési munkák be-
fejezése még várat magára, így a látogatót egyelõre nem teljes
pompájában tudja fogadni a létesítmény. A Termáltó és Ökopart
nyújtotta attrakciókat – a folyamatban lévõ munkák befejez-
tével – 2016. tavaszára élvezhetik teljes mértékben.

Kérjük, fogadják megértéssel és türelemmel ezt az átmene-
ti idõszakot, és arra is kérünk mindenkit, hogy látogatása so-
rán vigyázzon a megépített környezetre, a tó növény- és állat-
világára, a parkban elhelyezett élményelemekre.

Türelmüket és megértésüket köszönve, tisztelettel:

Zalakaros Város Önkormányzata

Idõsek karácsonya

Mert adni jóMert adni jó
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MEGÁLLÁS AZ ÜNNEPI ROHANÁSBAN

Látványos elõadással kedveske-
dett a közelmúltban városunknak
Nedelisce mûvészeti csoportja. 

A horvátországi együttes tele-
pülésünk meghívására lépett fel a
Zalakarosi Fürdõ fogadóépületé-
ben advent második vasárnapján.
Korábban Zalakaros mûvészeti cso-
portjai is bemutatkoztak
Nedeliscében, a viszont vendéglá-
tásra kerülhetett tehát most sor.

A horvátok hagyományos tán-
cokkal és énekekkel készültek, élõ-
zenés kísérettel, s mûsoruk végén
három nyelven énekelték el a Csen-
des éj címû dalt, melyet a közön-
ségbõl is sokan dúdoltak velük.

Vidám gyermektársaság
fogadta a Mikulást

Vidám énekre, versre, hívó szóra érkezett városunkba a Miku-
lás a második adventi hétvégén. 

A Nagyszakállút az iskola tornatermében rengeteg kisgyerek
várta, hellyel kínálta; a bátrabbak a közelébe merészkedtek, éne-
keltek neki, sõt akadt, aki a zsákját is bizony átkutatta, a félén-
kebbek messzirõl figyelték õt, de a csomagok átadásánál már
mindenkinek elszállt a bizonytalansága. 

A Mikulásnak láthatóan jólesett a vidám gyermektársaságban
idõzni. Minden bizonnyal nagyon elfáradt már, hiszen rengeteg
helyen járt városunkon belül. Meglátogatta a kis bölcsiseket,
ajándékot vitt az ovisoknak, még az iskolásoknak is jutott kis fi-
nomság a puttonyból. 

Járt az úszóklubnál, ahol igazán sportosan fogadták õt, hi-
szen jövetelét vidám verseny elõzte meg. Megérdemelt jutalmat
kaptak a Mikulástól a karatékák is, s a Zalakarosi Futrinkák gyer-
mekeihez is eljutott a Télapó. Járt a Zalakarosi Fürdõn, ahol a
pancsoló kisgyermekeket ajándékozta meg, de a fürdõ és a dol-
gozói alapítvány jóvoltából a fürdõ minden munkatársának
gyermekét meghívta egy vidám Mikulás-estre.

Rengeteg finomságot hozott a gyerekeknek, akik ezen a na-
pon hatályon kívül helyezhették az édesség fogyasztással kap-
csolatos szülõi tilalmakat s bátran falatozhattak. Virgácsot talán
senki nem kapott, mi legalábbis nem láttunk egyetlen Mikulás-
csomagban sem. Jó érzés tudni, hogy itt bizony csupa-csupa jó
gyerek lakik!

Az elsõ alkalommal, de re-
mélhetõleg hagyományossá
váló „mindenki karácsonyfá-
ja” felékesítésén saját készíté-
sû díszek is kerültek a fenyõ-
ágakra, akadt, aki rajzot ho-
zott, akadt, aki a család által
készített ékességet.

Az önkormányzati kezde-
ményezés sokaknak nyerte el
tetszését. Sajátos hangulatot
adott a díszítésnek, hogy köz-
ben a Nõi Kar karácsonyi da-
lokat énekelt a templom elõt-
ti téren, illetve, hogy a
Tourinform-iroda és a Közös-
ségi Ház munkatársai forró
teával és forralt borral kínál-
ták a vendégeket. Így a díszí-
tés igazi baráti beszélgetõs,
vidám találkozóvá szélese-
dett, melyre az ünnepek elõt-
ti rohanásban – ahogyan ez
be is bizonyosodott – igen
nagy szüksége van mindenki-
nek.

HORVÁT NÉPTÁNCOKKAL KEDVESKEDTEK

Közös fadíszítés
Kicsik és nagyok együtt díszítették fel az Isteni Irgalmasság temp-

loma elõtt álló fenyõfát advent harmadik vasárnapján.
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Megrendülten és döbbenten értesültünk róla, hogy Zalakaros
egykori plébánosát, Szí-Márton Jánost magához szólította az Úr.
Marci atyát sokan, sokféleképpen búcsúztattuk, most engedjék
meg, hogy egy személyes levéllel köszönjön el tõle – talán meg-
engedik, hogy valamennyiünk nevében is – Novák Ferenc.

In memoriam
Marci atya

Éltél 50 évet, 27 éve papként. Látszólag
kevésnek tûnik mindkét szám, s azok is va-
lójában. De te többet tettél a világon ezen
idõ alatt, mint más kétszer ennyi idõ alatt.

Az emberek szerettek téged. Becsültek, hogy bevállaltál
olyat, amelyet más nem.

Karosra új stilust, másfajta világot hoztál, mint amit meg-
szokhattunk. 

„Bevitted” a fiatalokat a templomba; amikor elõször tartot-
tuk az Orbán-napot, soha nem felejtem el, amit akkor – újdon-
ságként – mondtál:

„Emberek! Örüljünk egymásnak, érezzük jól magunkat,de
tartsunk mértéket!”

Néhány év múlva elkerültél tõlünk. Nem volt egyszerû a
szomszédságban, ahogy Karoson sem. A cigánypasztorizáció és
mindaz, amit láthattam tõled: minden elismerésem a tiéd.

Ott lehettem az ezüstmiséden, ahová invitáltál. Megható
volt munkád eredményét látni, azt a szeretetet és elismerést,
ami körülvett téged.

Aztán beszéltünk családod jövõjérõl, mert hiszen felelõs,
bölcs ember voltál.

Váratlanul jött áthelyezésed. Csak telefonon tudtunk róla
beszélni. Mondtam, hogy óriásit veszítünk távozásoddal, meg
azt, hogy ez egy nem jó dolog. Te pedig – õszinte volt a han-
god – azt mondtad, hogy nem baj, ott is tudod folytatni, amit
Zalakomárban megtettél.

Marci!
Meg szerettelek volna látogatni új helyeden, és erre nem ke-

rült sor. Nem sürgettem a találkozást, hiszen látszólag bõven
lett volna erre idõnk. De tévedtem. Nagyon sajnálom, lelkiis-
meretfordulásom van miatta. Tanultam belõle.

Te már felülrõl mosolyogva nézel bennünket. De azt is lá-
tom, van egy könnycsepp a szemed sarkában, amikor látod,
hány település sokezer embere  - gyerekek és felnõttek egy-
aránt - tiszta szívbõl, õszintén siratnak téged. A jól végzett
munka, az emberek szeretete biztosan sokat nyom a latban
odafent is. Mert ott a helyed, vétkeiddel, hibáiddal együtt.

Lent pedig óriási ûrt hagytál- elsõsorban a szívünkben, ahol
tovább élsz.

És a hiányt nehéz betölteni, mert nagy ember voltál sze-
rénységed ellenére, Szí Márton János!

Nyugodjál békében!
Novák Ferenc

Szi-Márton János 1965. március 17-én született Keszthe-
lyen. Ugyanitt szentelték pappá 1988. június 18-án.

Káplánként szolgált a keszthelyi Kis Szent Teréz-plébánián
1988–89-ben, majd Siófokon 1989-tõl 1995-ig. Balatonkiliti ad-
minisztrátora volt 1993 és 1995 között (oldallagosan ellátta
Ságvárt 1994–95-ben). 1995–96-ban Balatonkiliti, 1996-tól
2015-ig Zalakomár (oldallagosan ellátva Galambokot/Zalaka-
rost/1996 és 2000 között, Zalavárt 2000-tõl 2015-ig), 2015 au-
gusztusa óta pedig Nagybajom plébánosaként szolgált.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ünnepélyes szertartáson és

az azt követõ szentmisén az egy-
házmegye papsága, helyi és kör-
nyékbeli hívek vettek részt és imád-
koztak együtt.

Ferenc pápa március 13-i bûnbá-
nati szertartás keretében az irgal-
masság rendkívüli szentévét hirdet-
te meg, mely ez év december 8-án,

a Szeplõtelen Fogantatás ünnepén
veszi kezdetét a Szent Péter-bazili-
ka szent kapujának megnyitásával,
és 2016. november 20-án, Krisztus
Király ünnepén zárul.

„Meggyõzõdésem, hogy az
egész egyház örömét találhatja
ebben a jubileumban, hogy felfe-
dezze és termékennyé tegye Isten
irgalmasságát, amivel mindnyájan

meghívást kaptunk arra, hogy vi-
gaszt vigyünk korunk minden em-
berének. Rábízzuk azt az Irgal-
masság Anyjára, hogy fordítsa fe-
lénk a tekintetét, és virrasszon az
utunk fölött” – mondotta homí-
liájában az egyházfõ.

Az irgalmasság évében teljes bú-
csút nyerhetnek azok, akik megté-
résük vágyának jeleként a szentév-

re kijelölt templomok valamelyiké-
be elzarándokolnak, elvégzik szent-
gyónásukat, szentmisén vesznek
részt, elmondják a Hiszekegyet és
imádkoznak a pápáért és a pápa
szándékára; azok is, akik nem tud-
ják elhagyni a lakásukat, ha megál-
doztak, vagy a tömegtájékoztatási
eszközök révén kapcsolódnak be a
szentmisébe és a közös imádságba.

Megnyílt az isteni irgalmasság
rendkívüli szentéve

ADVENTI KONCERT
Hagyományosan az adventi szentmisét követõen adott temp-

lomi koncertet a Nõi Kar advent harmadik vasárnapján.
Az Isteni Irgalmasság templomában latin és magyar nyelvû

adventi, karácsonyi egyházi énekek csendültek fel. A csoportot
Benkõné Gulyás Edit vezényelte, zongorán Kmecs Teodóra mû-
ködött közre.

A zalakarosi templomban teljes búcsút nyerhetnek a hívek.
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VÁLTOZÁSOK A KÖZÉTKEZTETÉSBEN

E tanév eleje óta gyökeres vál-
tozások történtek a közétkezte-
tés terén. Mondhatjuk: csak az
nem hallott róla, aki nem akart,
hiszen már január óta a média fo-
lyamatosan foglalkozott a várha-
tó változásokkal.

Mindenki, aki igénybe veszi a
közétkeztetést, azóta gyakorlatia-
sult formában is szembesülhetett
az átalakulással. A rendelet kihívá-
sok elé állított mindenkit: a kony-
hán dolgozókat éppúgy, ahogy a
gyerekeket és a közétkeztetést
igénylõ felnõtteket.

A konyhai dolgozókat érintette
például, hogy diétás étrendet is kell
biztosítani szeptember óta, az
egyik legelsõ feladat tehát az volt,
hogy a munkatársak közül
dietetikust képezzenek ki. Ez meg
is történt, a Zalakarosi Bölcsõde és
Óvoda konyháján ezzel a végzett-
séggel Csécs Judit rendelkezik.

A másik kihívás a dolgozók szá-
mára az volt, hogy rendkívül szigo-
rú kötöttségeknek kell megfelelni-
ük az étrend összeállítása és az éte-
lek készítése területén.

Szenyéri Lászlóné, a Zalakarosi
Bölcsõde és Óvoda vezetõje el-
mondta: az új közétkeztetési ren-
delet értelmében tilos egyebek
mellett a szénsavas vagy cukrozott
üdítõ, valamint a magas zsírtartal-
mú húskészítmény felhasználása. A
közétkeztetésben nem tehetnek az
asztalra só- és cukortartót, és elõír-
ták, hogy fokozatosan csökkenteni
kell a napi bevitt só mennyiségét.

A jogszabály rögzíti az étrend-
tervezés szabályait is: az egymást
követõ kétszer tíz élelmezési nap
fõétkezéseiben egy ételsor csak
egy alkalommal fordulhat elõ. Álla-
ti eredetû fehérjeforrást minden
fõétkezésnek, bölcsõdei étkeztetés
esetén az egyik kisétkezésnek is
tartalmaznia kell.

A felhasználási elõírások, korlá-
tozások és tilalmak szerint az ital-
ként kínált tejhez nem adható cu-
kor, és a tea is csak meghatározott
mértékben tartalmazhat hozzá-
adott cukrot. A szükséges folyadék
az étkezések között ivóvíz, illetve
ásványvíz lehet. A rendelet értel-
mében tejföl és tejszín kizárólag
ételkészítéshez használható fel,
bölcsõdei étkeztetésben pedig nem
adhatnak bõ zsiradékban sült ételt.

A közétkeztetésben nem lehet
felhasználni sótartalmú ételport, le-

veskockát, ételízesítõ krémeket,
pasztákat „állományjavításon vagy
ételízesítésen kívüli célra”. Nem ad-
ható továbbá 30 százaléknál maga-
sabb zsírtartalmú, a 15 évesnél fiata-
labbak számára 23 százaléknál maga-
sabb zsírtartalmú húskészítmény. Az
1-3 éves és a 4-6 éves korcsoportok
számára készített ételekhez sertés- és
baromfizsírt sem lehet felhasználni.

Sajnálatos módon a Zalakarosi
Óvoda és Bölcsõde konyháján dol-
gozókat rengeteg kritika érte az el-
múlt idõszakban, fõként a felnõtt
étkezõk részérõl az ételek minõsé-
gét illetõen.

Pedig valóban január óta már a
„csapból is az folyik”, hogy ezekre a
változásokra számítani kell. Az még
talán a többség számára elviselhetõ
változás, hogy új alapanyagok is be-
kerültek az étrendbe. Miért is volna
baj, ha megis-
merkedünk pél-
dául a kölessel?

A köles életta-
ni, egészségre
gyakorolt pozitív
hatásai egészen
egyedülál lóak.
Könnyen emészt-
hetõ, magas rost-
tartalma meg-
tisztítja a bél-
rendszert a salak-
tól. Nem tartal-
maz glutént, így
lisztérzékenyek,
sõt a laktózérzé-
kenyek is fo-
gyaszthatják. Ka-
lória tartalma ala-
csony, ugyanak-
kor gyorsan és
hosszabb idõre eltelít. Szabályozza a
vércukor- és koleszterinszintet, ma-
gas a kovasav és szilícium tartalma.
Az egyik  leggazdagabb magnézium-
forrás, de tartalmaz foszfort, man-
gánt és vasat is, sõt B-vitaminban is
gazdag. Gazdag fehérjeforrás, erõsíti
az immunrendszert is.

Aztán ott van a kuszkusz, mint
újdonság. Amellett, hogy az egyik
legegyszerûbben és leggyorsab-
ban elkészíthetõ köret (egyébként
nagyon finom felfújt is készíthetõ
belõle), rendkívül egészséges is. A
benne található szelén ugyanis ha-
tékony antioxidáns, amely szere-
pet játszhat a vérrögök és az erek-
ben létrejövõ plakkok kialakulásá-
nak megelõzésében. Káliumtartal-
ma szintén a szív- és érrendszeri

megbetegedések kialakulásának
kockázatát csökkentheti, hiszen a
vérnyomás és a szívritmus szabá-
lyozásában tölt be fontos szere-
pet.

De sorolhatnánk még: a bulgur,
a hajdina, a teljes kiõrlésû pékáruk
mind a menzareform vívmányai. 

Szenyéri Lászlóné szerint ezeket
az új ételeket a kisgyerekek rendkí-
vül jól fogadják, a diákok, felnõttek
inkább idegenkedve. Kétségtelen,
hogy minél „öregebbek” vagyunk,
annál több múlik azon, hajlandóak
vagyunk-e tudatosabban élni, táp-
lálkozni. Márpedig a reformmal ép-
pen ezt szeretnék elérni!

Az azonban elmondható, hogy
az alapvetõ problémák nem is az új
ételek bevezetésévek vannak. A só
használatra érkezik a legtöbb pa-
nasz, akadnak, akik egyenesen

megvádolják a szakácsokat azzal,
hogy nem jól fõznek. Amikor ilyen
vádak elhangoznak, senki nem
gondol arra, hogy a probléma nem
itt van! Szakácsaink az elmúlt évek-
ben igenis bizonyították rátermett-
ségüket, sõt ha mondjuk a legutób-
bi alapítványi bál általuk készített
menüsorára gondolunk, érthetet-
len, hogyan is merülhet fel bárki-

ben a szakácsok tehetségének
megkérdõjelezése!

A törvény azonban feketén-fe-
héren elõírja, hogy iskolások eseté-
ben a napi sómennyiség 3,5–6,6
gramm között mozoghat, bölcsõ-
dések és óvodások számára azon-
ban a három étkezésre összesen 2
gramm sót engedélyeznek. Csak-
hogy ennek fele mindig benne van
már a tízóraira és az uzsonnára kí-
nált péksüteményekben, felvágot-
takban, tehát a fõtt ételben kellett
leszorítani a sómennyiséget.

A gyerekeknek egyáltalán nem
tehetnek ki az asztalra sótartót, így
õk kénytelenek barátkozni a meg-
szokottnál sótlanabb ételekkel.

A felnõttek azonban mérlegel-
hetnek: részt vesznek-e a közétkez-
tetésben e megváltozott helyzet-
ben is, vagy nem veszik azt igénybe,

és inkább a hagyományos, addig
megszokott módon, de maguk állít-
ják elõ otthon az ebédet. Ha pedig
az iskolai menzára fizetnek be, mert
nincs lehetõségük, idejük otthon fõz-
ni, még mindig megtehetik, hogy
egyénileg ízesítik otthon az ételeket,
hiszen a rendelet hatálya az otthoni
só fogyasztásra nem terjed ki.

Antal Anita

Akadnak, akiknek sótlan a reform

KÖSZÖNET
A zalakarosi óvoda ezúton is tisztelettel köszöni Scheiner An-

na felajánlásait. Az általa az óvodának folyamatosan eljuttatott
ruhaanyagokat az intézmény örömmel használja fel a kreatív
foglalkozásokon. 

Párolt zöldség készül köretként a menzán.



Különleges ajándéknak örülhet-
nek a zalakarosi óvoda Katica cso-
portosai: a csoportszoba belsõ te-
rében galériát épített számukra
Nagy Ferenc, akinek kislányai ebbe
a csoportba járnak. 

Az ács végzettségû édesapa
mind a faanyagot, mind a munkát,
és magát a beszerelést is felajánlás-
ként adta a csoportnak. 

Ahogyan fogalmazott: egész
egyszerûen örömöt akart szerez-
ni a gyerekeknek, s úgy vélte,
egy ilyen építménynek örülné-
nek az apróságok. Picit sem téve-
dett: a gyerekek, de a szülõk és

az óvónõk is óriási lelkesedéssel
fogadták a felajánlást, s már be is
rendezték, sõt birtokba is vették
az új bútort. 

Azért a csoportnak is alapo-
san sikerült meglepni az apukát:

a gyerekek által készített emlék-
lappal, illetve finom tortával
ajándékozták meg a felajánlót,
aki szemmel láthatóan megható-
dott e nem várt kedvesség lát-
tán.
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Hogyan is várta volna a Mikulást
a Karos Sprint Úszóklub csapata,
mint sporttal, versennyel? 

Az úszóklubot hagyományosan
minden esztendõben meglátogatja
a Nagyszakállú, így volt ez most is.

Az ajándékért azonban „meg kel-
lett dolgozni”, a Mikulás érkezése
elõtt ugyanis korosztályonként ver-
senyeket tartottak, ahol a gyerekek
kamatoztathatták úszás tudásukat.
A legügyesebbek éremmel a nya-

kukban várhatták a Télapó érkezé-
sét, az est pedig vidám pancsolással
zárult, hiszen a fürdõ lehetõvé tet-
te a gyerekek számára Vízipók bi-
rodalma játékainak használatát
ezen az estén. 

VERSENY-
EREDMÉNYEK

ADVENT FÉNYEI 
RAJZPÁLYÁZAT

Horváth Dominik 1. osztá-
lyos tanuló 1. helyezés

Csöndör Kamilla 8. osztályos
tanuló 2. helyezés

Felkészítõ tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina

A II. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIO-
NÁLIS RÉZFÚVÓS VERSENYEN

ELÉRT EREDMÉNYEINK:  

Illés Petra harsona 
I. korcsoport I. helyezés

(Zalakaros)

Felkészítõ tanár: 
Tatár Csaba  

MEGHÍVÓ
A MAGYAR KULTÚRA

NAPJÁRA
2016. jan. 22-én, pénteken

17.00 órakor
a Móra Ferenc Általános

Iskolában

Mûvészeti csoportok 
fellépése:

Búzavirág csoport
Gyöngyvirág csoport

Rügyecske Tánccsoport
Zöld Ág Táncegyüttes
Bottal-fogó Együttes

Dalárda
Karos Fúvósegyüttes

Nõi Kar
Vonós Kamara Együttes

Mindenkit szeretettel 
várunk! A belépés díjtalan.

Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár

Ovi galéria ajándékba

KÖSZÖNET
A Zalakarosi Iskoláért

Alapítvány nagyon jó han-
gulatú bált rendezett no-
vember 28-án. Köszönet a
sok tombola felajánlásért, a
finom vacsoráért, a dekorá-
cióért. Mindenki segítségét
köszönjük, aki bármivel is
hozzájárult a sikeres lebo-
nyolításhoz. A bevételbõl
megrendelésre kerülnek az
öltözõ padok. Az osztályok
közötti versenyt ezúttal a 3.
osztály nyerte. Jövõre talál-
kozzunk veletek ugyanitt!

Úszóverseny után érkezett a Mikulás

SZÜLÕI FELAJÁNLÁSBÓL ÉS MUNKÁVAL ÉPÜLT MEG
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Remekül sikerült a Zalakarosi
Futrinkák által életre hívott I.
Zalakarosi Jótékonysági Futás.

Száz résztvevõ, fiatalok, idõseb-
bek, futók, gyalogosok, rollerrel és
nordic walkinggal közlekedõk gyü-
lekeztek a december 13-ra meghir-
detett jótékonysági futásra a
Zalakarosi Fürdõ elõtt. Az indulók
tartós élelmiszerrel, játékokkal ne-
veztek, rengeteg adomány gyûlt
össze rövid idõ alatt, melynek ren-
dezésében, elosztásában és kiszállí-
tásában a továbbiakban a rendez-
vény lebonyolításában is közremû-
ködõ Szociális Alapellátó Központ
munkatársai vesznek részt.

A futók 1,4 és 4,9 km-es körön
indulhattak, akinek kedve volt,
több kört is megtehetett. Az indu-
lókat a város nevében Czirákiné Pa-
kulár Judit köszöntötte, Stégli János

sportszer-
vezõ és
S z a b a -
d i c s n é
Madaras
Katalin, a
Zalakarosi
Futrinkák
vezetõje

pedig hasznos információkkal indí-
totta útnak a népes csapatot.

A jó hangulatú futás után forró
teával (ez a Fürdõ Kávézó mûköd-
tetõinek felajánlása volt), nápolyival
kínálták a résztvevõket, s akinek
kedve volt, utána a fürdõ vezetése
jóvoltából kedvezményes árú belé-
põ megváltása után pancsolhatott,

szaunázhatott a fürdõn. A Futrin-
kák köszönik mindenkinek a támo-
gatását, közremûködését, azt a
rengeteg adományt, ami a délután
folyamán összegyûlt.

Egészen biztos, hogy ezzel a
csodás összefogással nagyon sok
család karácsonyát sikerül szebbé
tenni!

Hamarosan nyilatkozniuk kell a vállalko-
zóknak, hogy társasági adójukkal támogat-
nak-e, és ha igen, milyen mértékben lát-
vány-csapatsportot.

Városunk önkormányzata is számít a helyi
vállalkozások támogatására, a közelmúltban
személyesen is megkeresték az érintetteket.

– Mindannyiunk elõtt ismert, hogy a lát-
vány-csapatsportágak támogatása terén 2011
óta jelentõs változások következtek be a tár-
sasági adóról és az osztalékadóról szóló tör-
vény módosítása miatt.  Az úgynevezett
TAO-törvény rendelkezik a látvány-csapat-
sportok támogatásának adókedvezményérõl,
mely minden vállalkozást érint, aki valamely,
a törvényben meghatározott látványsportot
támogat társasági adójával.

Az elmúlt években Zalakaroson is szép

példáját láttuk annak, hogy helyi vállalkozá-
sok a városunkban mûködõ sportegyesület
kosárlabda-, illetve labdarúgó szakosztályát
támogatták társasági adójukkal.

Mindkét látvány-sportág fontos városunk
és a város környéke számára is, hiszen a szak-
osztályokban sportoló fiatalok sportolási fel-
tételeinek jelentõs javulását érhettük el a
tárgyi eszközök fejlesztésének lehetõségé-
vel, személyi jellegû ráfordításokkal, pálya
felújításokkal, tavaly a kosár- és a foci után-
pótlás nevelés költségei mellett a sportpálya
melletti salakos futópálya felújítására for-
díthattuk a pénzt – nyilatkozta lapunknak
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester. 

– A támogatásokat ezúton is köszönjük.
Önkormányzatunk a továbbiakban is bizto-
sítja a zalakarosi látvány-csapatsport ágak

TAO-pályázataihoz szükséges önrészt a szak-
osztályok számára, bízunk benne, hogy to-
vábbra is számíthatunk a vállalkozások tá-
mogatására.

Az alpolgármester jelezte: a támogatás ál-
tal a társasági adófizetési kötelezettség
10–19%-kal csökken. A támogatás egyben
adókedvezményként is érvényesíthetõ, s mivel
nem feltétlen egy teljes év a finanszírozási idõ,
így a cégek következõ évi adóelõlege is jelen-
tõsen csökkenthetõ.

– Fogalmazhatunk úgy is, hogy ezzel a lé-
péssel mindenki csak jól járhat, hiszen a fen-
tieken túl az adótámogatással a vállalkozók
hozzájárulnak ahhoz, hogy szûk környeze-
tüknek, gyermekeinknek sporttevékenységét
támogassák, sportolási feltételeit javíthas-
sák.

Társasági adóval is támogatható a sport
AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSBEN A VÁLLALKOZÓK IS SEGÍTHETNEK

Jótékonysági futás
RENGETEG ADOMÁNY GYÛLT ÖSSZE EGY DÉLUTÁN ALATT

Rajtolnak a résztvevõk, népes tábor gyûlt össze az elsõ jótékonysági futáson.

Rengeteg adományt gyûjtöttek össze a Futrinkák –
ennek egy része látható a fotón.
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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

Köszöntsük
együtt az újévet! 
SZILVESZTERI FÜRDÕPARTY ÉDER GABEE-VAL

Gyertek ki január 1-jén a Gyógyfürdõ térre, ahol egy pohár for-
ralt borral, zenés-táncos programokkal, tûzijátékkal, kézmûves vá-
sárral és borházakkal várunk szeretettel mindenkit, aki
Zalakaroson és környékén ünnepli az újévet! 

A rendezvény ingyenesen látogatható!
16.00–22.00: Kézmûves kirakodó vásár és borházak kitelepülése
18.00: Forralt boros üdvözlõ ital a térre kilátogató vendégeknek
18.00–20.00: Húzd meg a malac farkát!
19.30: Újévi köszöntõ: Novák Ferenc Zalakaros Város polgármestere
20.00: Újévi zenés kabaré: Pénz, pia, pajzánság
20.30: Tûzijáték
18.00–22.00: Élõzene a Lenner-Horváth Duóval

BEST OF 90S FÜRDÕPARTY VTECH MINIKONCERT

2015.12.29. – ELÕSZILVESZTER!!!!
BEST OF 90’s FÜRDÕPARTY 

SZTÁRVENDÉG: V-TECH – ZENE: FREYA BAND

Rendezvény infó:

Idõtartam: 21.00–02.00
Belépés: Fürdõ fogadóépüle-

tében, a fõbejáraton
20.30-tól

Üzemel: élmény-
fürdõ beltéri és kültéri
medence és a hozzá
tartozó szaunák, sza-
una szeánszokkal

Belépõ árak: Fel-
nõtt: 2.490 Ft, diák
(6–18 év): 2.190 Ft

A rendezvény medencés
party.

Dress code: fürdõruha/strandi
öltözet

INFORMÁCIÓ/ 
JEGYRENDELÉS:

Tel.: +36-93-340-420
E-mail: 

sales@granitzrt.hu

A szervezõ 
a programváltozás 
jogát fenntartja.

Egy szuper bulival várunk Szil-
veszterkor is az élményfürdõben,
Zalakaroson!

SZTÁRVENDÉG: ÉDER GABEE

ZENE:  DJ SHEPHERD TEAM 
Az elmúlt 2 évtized legnagyobb
magyar és külföldi slágereivel! 

BELÉPÕ: 4990 Ft

ÉJFÉLKOR TÜZIJÁTÉK!
+
1 POHÁR PEZSGõ + 1 PÁR VIRSLI

Rendezvény infó:

Idõtartam: 21.00–04.00
Belépés: Fürdõ fogadóépületé-
ben, a fõbejáraton 20.30-tól

Üzemel: élményfürdõ beltéri és
kültéri medence és a hozzá tarto-
zó szaunák, szauna szeánszokkal
Belépõ (egységesen): 4990.-

A rendezvény medencés party.
Dress code: fürdõruha/strandi öl-
tözet

INFORMÁCIÓ/JEGYRENDELÉS:

Tel.: +36-93-340-420; +36-30-700-
51-38 – E-mail: sales@granitzrt.hu


