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A legendárium szerint Szent
Márton a Római Birodalom Pan-
nónia nevû tartományában látta
meg a napvilágot. A katonaként
szolgáló Mártonnak álmában
megjelent Jézus, és ezt követõen
misszionáriusként Istent, és az
embereket szolgálta. Már életé-
ben legendák keringtek róla, és
püspökké akarták szentelni. A
küldöttek elõl szerénységében a
ludak óljába bújt, akik hangos gá-
gogásukkal elárulták. A püspök
elsõ intézkedése volt, hogy a li-
bákat levágják, és szétosszák a
szegények között. 

Ennek emlékére tartunk minden
évben országszerte Márton napi la-
komákat. „Aki Márton napon libát
nem eszik, egész éven át éhezik” –
tartja a mondás. 

A régi emberek számára az ün-
nep évfordulót, a mezõgazdasági
munkák végét, elszámolást is jelen-
tett. A néphagyomány szerint Már-
ton napja dologtiltó nap volt, a ka-
rácsonyt megelõzõ 40 napos böjt
elõtti mulatságok ideje. 

A naphoz kötõdik az újbor ün-
nepe is. 

A november 16-án kezdõdött
Karosi Libaságok programsorozat
alkalmával egy igazán hangulatos

ünnepségen vehettünk részt, ahol
minden korosztály szórakoztatásá-
ra gondoltak a szervezõk. Egész

nap ügyességi és kézmûves foglal-
kozások várták a gyerekeket, míg a
felnõttek megkóstolhatták a Zalai

borvidék legújabb és legízletesebb
borait is.

A Zalakaros Térsége Egyesült
Hegyközség e programsor részeként
tartotta meg hagyományos, sor-
rendben immár ötödik Márton napi
borünnepét az iskolában. A vendé-
geket a szervezõ nevében Süslecz
Árpád, a hegyközség elnöke és
Novák Ferenc polgármester is kö-
szöntötte. A hegyközség tagjai kul-
turális mûsort láthattak, az idei év
borait Szí-Márton János plébános
szentelte meg. A résztvevõk ezek
után a kulináris élvezeteknek hódol-
hattak, ízletes libavacsorát kóstolva.

A Zalakarosi Fürdõn másfajta
„libaságok” várták a közönsé-
get. Libaúsztató verseny és kü-
lönbözõ ügyességi versenyek, a
fürdõ elõtt tûzzsonglõr bemuta-
tó szórakoztatta a nagyérde-
mût.

Márton napi galiba és újbor ünnep

GYERMEK- 
REUMATOLÓGIAI

NAPOK KAROSON
A gyermekkori reumás

megbetegedések, azok keze-
lésének lehetõségei és az ez-
zel kapcsolatos szakmai esz-
mecsere állt a középpontjá-
ban a városunkban második
alkalommal megrendezett
Karosi Gyermekreumatoló-
giai Napoknak. 

A találkozó a Zalakarosi
Fürdõ szervezésében zajlott,
a kétnapos diskurzus ered-
ményérõl, illetve elõzményé-
rõl dr. Burján Richárd, a fürdõ
vezérigazgatója, dr.
Constantin Tamás gyer-
mekreumatológus szakor-
vos, az ezzel a betegséggel
foglalkozó Rosszcsont Ala-
pítvány szaktanácsadója és
dr. Bagdi Magdolna, a fürdõ
reumatológus szakorvosa
számolt be a gyógyfürdõn
november 9-én tartott sajtó-
tájékoztatón. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

KAROSI LIBASÁGOK

A fürdõn tûzzsonglõr bemutatót (fent) valamint Libaúsztató 
és egyéb ügyességi versenyeket (lent) láthatott a közönség.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ OCR PROJEKTRÕL
A szlovén-magyar határon átnyúló 

„OCR – Fejlett környezetvédelmi 
technológiák megvalósítása 

és szabadon történõ kreatív kutatás, 
tanulás a közvilágítás példáján” 

elnevezésû projekt keretében Zalakaros városban 
162 LED lámpa kerül kihelyezésre.

A projekt keretében megvalósuló LED lámpák elhelyezésével
célunk az energia hatékonyság növelése és az üvegházhatású
gázok kibocsátásának csökkentése. Ezen kívül tájékoztatók és
elõadások tartásával segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a
helyi lakosok tudása, valamint tájékozottsága a környezetvéde-
lemmel, továbbá a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatosan bõ-
vüljön. A projekt 3 szakaszban valósul meg, az elsõ eredménye-
ként egy helyzetfeltáró elõtanulmány és kiviteli terv készül,
mely alapján a második szakaszban a tanulmány javaslata alap-
ján 162 LED lámpa kerül felszerelésre a városban, elsõsorban a
városon átvezetõ út mellett kerülnek elhelyezésre. A projekt je-
lenlegi állása alapján a különbözõ eljárások eredményeként jövõ
év tavaszára már energiatakarékos LED lámpák fognak
Zalakaros utcáin világítani.

Polgármesteri Hivatal

KÖZMEGHALLGATÁS

Zalakaros Város Polgármestere tájékoztatja a település lakossá-
gát, üdülõvendégeket, hogy

2012. november 28-án (szerda) 13.00 órai kezdettel

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
KÖZMEGHALLGATÁS-t tart, melyre minden érdeklõdõt tisztelettel
várnak. 

A Közmeghallgatás helye: 

Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytanácskozó terme
8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1. 

CSAPADÉKVÍZ 
ELVEZETÉSI MUNKÁK

A Zalakaros, Panoráma utca zárt csapadék csatornájából ér-
kezõ csapadékvizeknek és a Szõlõ utca csapadékvizének zárt
rendszerben történõ elvezetése tárgyában meghirdetett pályá-
zat eredményeként a 2012. november 19-vel kezdõdõ héten in-
dulnak meg a munkálatok, kérjük megértésüket és türelmüket a
kivitelezés során elõforduló kellemetlenségek miatt.

Polgármesteri Hivatal

Október végén megtörtént a mûszaki átadása annak a behiáki
zártkertet érintõ beruházásnak, mellyel az érintett terület trafókör-
zetének lámpatest sûrítéssel történt közvilágítás bõvítése valósult
meg.  Ennek eredményeként a Zalakaros város belterülete transzfor-
mátor körzetében 261W-tal, a Behiáki zártkert 15719. számú trafó
körzetében pedig 116 W-tal növekszik a közvilágítás teljesítménye.  A
mûszaki osztály tájékoztatása szerint az alábbi utcákban került sor a
korszerûsítésre illetve a lámpatestek számának besûrûsítésére: Er-
dész utca, Csalogány utca, Futrinka utca, Viola utca, Ciklámen utca,
Harangláb utca, Víg utca, Hangulat utca (Behiáki zártkertben), Akác-
fa utca, Hársfa utca, Kilátó torony, Zalakaros hegy (Zalakaros Város
belterületén).

A beruházás kapcsán Novák Ferenc polgármester rámutatott: az
lakossági kezdeményezés alapján, villamos szakértõ által történt fel-
mérésre alapozva valósult meg. 

– Reméljük, hogy ennek eredményeként a lakosság komfortér-
zete javult, és a közlekedés biztonság területén is sikerült jobb fel-
tételeket megvalósítani ezzel – mondta a polgármester.

Bõvítették a közvilágítást
LAKOSSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSRE

HIRDETMÉNY

A Kisbalaton Vadásztársaság értesíti a lakosságot,
hogy 2012. november 30-án (pénteken) 

07.00–17.00 óráig 
Zalaújlak – Csapi – Zalakaros  települések

határában elhelyezkedõ vadászterület részen

NAGYVAD TÁRSAS VADÁSZATOT RENDEZ.

Kérjük, hogy ezeken a területeken ezen idõpontban 
baleset megelõzés céljából ne tartózkodjanak!

PÁLYÁZAT 

INGATLAN

HASZNOSÍTÁSRA
A képviselõ-testület

november 7-i rendkívüli
ülésén döntött a Zalakaros
287/12. hrsz-ú belterületi
önkormányzati ingatlan
versenyeztetés útján tör-
ténõ hasznosítása illetve
értékesítésre történõ kije-
lölésérõl. A pályázati felhí-
vásról a képviselõ-testület
a november 28-i ülésén
dönt.

ZÖLDHULLADÉK
GYÛJTÉS

Ismételten felhívjuk a
lakosság figyelmét, hogy
2012. november 13-tól
a zöldhulladék gyûjtés
céljából a Közösségi Ház-
ban zsákokat lehet vásá-
rolni 180 Ft+áfa áron. 

A Zalaispa Zrt. 2012.
november 19-én illetve
26-án szállítja el a meg-
telt zsákokat.
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(Folytatás az 1. oldalról.) 
– Többnyire nehezen hiszi el a

felnõtt társadalom, hogy gyerek-
korban sem ritkák a reumás be-
tegségek, holott a krónikus ízüle-
ti gyulladásban szenvedõ, 18 évnél
fiatalabb gyerekek száma Magyar-
országon a becslések szerint eléri
a 4–5 ezer fõt.  A gyermekkori re-
umás betegség a leggyakoribb
krónikus betegség az érintett kor-
osztályban. A gyermekreuma gyó-
gyításának fontos része a fizio-
terápiás kezelés, a biológiai terá-
piák alkalmazása – mondta a szak-
ember.

– A karosi gyógyfürdõ éppen
az elõbb említettek miatt tud
kapcsolódni a gyerekek gondozá-
sához – így dr. Burján Richárd. –
Fürdõnk egyik speciális területe
az ízületi problémák kezelése, a
reumás panaszok „utógondozása-
ként” felkínált kezelések széles
tárháza van jelen kínálatunkban.
Úgy vélem, a gyógyfürdõ szolgál-
tatásokat a gyermek reumatológi-

ai esetek kezelése érdekében spe-
ciális képzésekkel tudjuk bõvíteni.

Dr. Bagdi Magdolna hozzátette:
a fürdõ alapvetõen is sok kisgyer-
mek gyógykezelését végzi, a szak-
mai alapok és tudás tehát adott.

– A szülõk sajnos kevéssé tud-

ják, hogy a gyerekek számára is ír-
ható elõ TB-s kezelés, ez tíz alkal-
mat jelent évente. Baleset utáni
rehabilitáció, törések utáni kezelé-
sek esetén például mi is el tudjuk
látni a gyerekek utógondozását –
jelezte.

Dr. Constantin Tamás be-
számolt arról is, hogy a ta-
pasztalatcserén túl a mostani
találkozó során vizsgálták
többek között, hogy az or-
szág mely területén nyílik re-
ális esély a közeljövõben bio-
lógiai terápiás centrumok lét-
rehozására, szó volt fájda-
lomterápiás táborok indítá-
sának lehetõségérõl, vala-
mint arról a magyar-szlovén
pályázatról, mely a Tûzoltó
Utcai Gyermekklinika és a
Ljubljanai Egyetem közös
munkáját segíti a periodikus
lázbetegségek kutatása, illet-
ve az ennek felismerését cél-
zó szakember oktatás terén.

A tanácskozás résztvevõi
megtekintették a Zalakarosi Fürdõt,
tájékozódtak az itt igénybe vehetõ
szolgáltatásokról, s eszmecserét
folytattak Novák Ferenc polgár-
mesterrel és Deutschné Lang Erika
alpolgármesterrel a további kap-
csolódási lehetõségekrõl.

Az érintett fiókokban számlát
vezetõ ügyfelek minden dokumen-
tációja az új számlavezetõ fiókok-
hoz kerül. Ezzel kapcsolatban ügy-
feleinknek semmilyen lépést nem
kell tenniük. Fontos, hogy az új fi-
ókhelyszínt kivéve minden eddigi
Volksbankos adat – vagyis a szám-

laszám, az internetes elérhetõség, a
befektetések és a hitelek feltételei
– változatlan marad.”

– Az önkormányzat hivatalos tá-
jékoztatást még nem kapott, de a
pénzintézet honlapján információ
jelent meg bankfiókok megszünte-

tésérõl – jelezte Novák Ferenc pol-
gármester lapunknak. – Sajnálatos,
hogy a Zalakaroson mûködõ
Volksbank fiók is megszüntetésre
kerül már 2012. november 30-val.
Nagy valószínûséggel az ATM au-
tomatákat is felszámolják váro-
sunkban. A változások miatt önkor-

mányza-
t u n k
m e g k e -
reste a
V o l k s -
bank régi-

ós vezetõjét, hogy hivatalosan,
részletesen tájékoztasson bennün-
ket a változásokról. Ezt követõen
már pontos információkkal tudunk
szolgálni a változásokkal a lakosság
felé, melyrõl a Karosi Krónika útján
is tájékoztatást adunk.

Gyermekreumatológiai napok Karoson
A LEGGYAKORIBB GYERMEKKORI KRÓNIKUS BETEGSÉG

A Rezidor, a világ egyik leggyorsabban növekvõ szállodai vál-
lalata, a Carlson Rezidor hotelcsoport tagja, a közelmúltban a
sajtó útján jelentette be a Park Inn by Radisson Zalakaros nyitá-
sát. A 236 szobával rendelkezõ ingatlan a harmadik magyar Park
Inn by Radisson szálloda, amelynek nyitása a tervek szerint 2015
elsõ negyedévére esik majd. 

– Nagy örömmel fokozzuk az együttmûködést üzleti part-
nerünkkel, a Proform vállalattal, aki mindhárom magyar Park
Inn szállodát üzemelteti: Zalakaroson, Sárváron és Budapesten
– mondta Kurt Ritter, a Rezidor elnök-vezérigazgatója. 

A 236 szoba mellett, az új építésû Park Inn by Radisson
Zalakaros egy egész nap nyitva tartó étteremmel várja a vendé-
geket, továbbá egy nappali bárral, valamint egy 400 m2-es bál-
teremmel, mely népszerû konferencia helyszínné teheti a hotelt.
Az épület a város szívében kap majd helyet, a gyógyfürdõ
szomszédságában. A vendégek számára a szálloda közvetlen
hozzáférést biztosít a gyógyfürdõhöz és az új aquaparkhoz.

– Büszkék vagyunk arra, hogy Zalakaros megfelel a Rezidor tá-
masztotta magas követelményeknek. Ez a döntés tovább javítot-
ta a beruházás fizikai megvalósításának esélyét. Egy jelentõs lé-
péssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a várhatóan Zalakarosnak
évi legalább százezer vendégéjszakát és több mint száz új munka-
helyet létrehozó fejlesztés megépülhessen. A megvalósítandó
szálloda stratégiai szerepet tölthet be a fürdõ életében és a tele-
pülés turizmusában. Támogatólag várjuk a további fejleményeket
– nyilatkozta a bejelentést követõen Novák Ferenc polgármester.

Megszûnik a bankfiók

AZ ALACSONY KIHASZNÁLTSÁG
MIATT KERÜLT SOR A LÉPÉSRE

November végétõl megszûnik a Bodahegyi úti Volksbank fiók. A
bank által november 5-én kiadott sajtóközlemény szerint  (idézzük):
„a Magyarországi Volksbank Zrt. hosszú távú üzleti átalakítási terve
alapján a közeljövõben olyan átalakításokat hajt végre fiókhálózatá-
ban, amelyek azt a jelenlegi piaci igények kiszolgálására jobban meg-
felelõvé teszik. A bank továbbra is megtartja erõs jelenlétét Budapes-
ten, a legtöbb megyeszékhelyen illetve néhány vidéki városban.
Azonban 11 helyszínen 2012. december 3-tól a jelenleg alacsony
kihasználtságú fiókok és kirendeltségek összevonásra kerülnek. 

Stratégiai fontosságú 
beruházás –
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– Az eddigi Keszthely Kártya
szélesedett a közelmúltban térsé-
gi kártyává Keszthely, Hévíz,
Zalakaros, Gyenesdiás, Vonyarc-
vashegy és Balatongyörök össze-
fogásával – tudtuk meg Szécsényi
Szabolcstól, a Tourinform iroda ve-
zetõjétõl. – A West-Balaton kár-
tyát azok a vendégek vehetik
igénybe, akik legalább 3 éjszakát a
településen töltenek. A vendég a
szálláshelye által kitöltött forma-
nyomtatvánnyal (a nyomtatvány
letölthetõ a west-balaton.hu
weboldalon vagy kérhetõ a
Tourinform irodában) a
Tourinform irodában válthatja ki

kártyáját 500 forintos kau-
ció ellenében. Ha elutazás
elõtt a vendég a kártyát
visszahozza, a kaució össze-
gét visszakapja. 

Az irodavezetõ elmond-
ta: a kártyához egy kedvez-
ményfüzet is tartozik, mely
tematikusan tartalmazza a
kedvezményt biztosító szol-
gáltatók listáját: kikapcsoló-
dás, aktív programok, mú-
zeumok, termál- és élmény-
fürdõk, wellness szolgálta-
tók, vendéglátóhelyek, ke-
rékpárkölcsönzõk, egyéb
szolgáltatók (pl. taxi, opti-
ka), fogászat. A kártyafüzet
egyes oldalain keresztül pe-
dig információkat kaphat-
nak például a Kis-Balatonról,
Keszthelyrõl vagy a környékbeli
kerékpáros útvonalakról. A kártyá-
hoz csak a turisztikai egyesületi ta-
gok csatlakozhatnak.

– Zalakarosról ez ideig hét
szolgáltató csatlakozott ehhez a
rendszerhez, többek között a
Zalakarosi Fürdõ is. A vendégek-
nek jó lehetõség arra, hogy ked-

vezményeket vegyenek igénybe, a
csatlakozó szolgáltatók pedig tér-
ségi szinten is tudnak lehetõsége-
ket ajánlani vendégeiknek –
mondta Szécsényi Szabolcs.

PROGRAM:

16.30–17.00:
Érkezés

17.00–17.30:
Az Igricek együttes  

koncertje

17.30-tól:
ajándékosztás, mulatozás

(kakaó bár)

A program során ugrálóvár, 
óriáscsúszda és Fisher-Price 
játszóház  várja a kicsiket 

és szüleiket!

Üdvözlettel:

a MIKULÁS

TOURINFORM
IRODÁK 

TALÁLKOZÓJA
A Magyar Turizmus Zrt.

szervezésében évente két-
szer kerül megrendezésre az
országos Tourinform találko-
zó a közel 140 Tourinform
iroda vezetõje részére. En-
nek keretében, az idei évben
második alkalommal, no-
vember 14-15-én, Budapes-
ten, találkoztak a Tour-
inform irodákat fenntartó
szervezetek vezetõi. Az ese-
ményen a résztvevõk napra-
kész információkat szerez-
hettek a turizmus jelenlegi
helyzetérõl, és lehetõségük
nyílt szakmai tapasztalatai-
kat megosztani egymással.

A megjelentek elõtt be-
mutatkozott Denéné Tóth
Marianna, az Mt. Zrt. vezér-
igazgatója, szó esett a jövõ
évi marketing tervrõl, s a
résztvevõk megtekintették
Vác és Katalinpuszta pályá-
zatból megvalósított fejlesz-
téseit.

Kedvezményes lehetõség a vendégeknek
WEST-BALATON KÁRTYA- ÉS KEDVEZMÉNYFÜZET

Sikeres TDM pályázatnak kö-
szönhetõen a turisztikai egyesü-
let tagjai ingyenesen juthatnak
hozzá a West-Balaton kártyához.
A kártya a vendégek számára le-
hetõvé teszi bizonyos szolgálta-
tások kedvezményes árú igénybe
vételét. A plasztik lapot a
Tourinform irodában lehet átven-
ni.

Kedves kis Barátaim! Kedves Szülõk!
Tudatom veletek, hogy 2012. december 06-án du.17.00 órakor a zalakarosi iskolába érkezem! 
Várom azon 0–8 éves lánykákat és fiúcskákat, akik kiérdemelték ajándékcsomagjaimat!

Ám, hogy biztosan vigyek ajándékot minden jó gyermeknek, kérem a Kedves Szülõket, hogy részvételi
szándékukat legkésõbb 2012. december 01. napjáig jelezzék a Közösségi Házban!

kozossegihaz@zalakaros.hu
tel: 93/340-852

A programon való részvétel FELTÉTELE a határidõben történõ visszajelzés!

KIPP, KOPP
KI  KOPOG?
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Felsõhegyi Bor-körtúra
Idén elsõ alkalommal került megrendezésre a Felsõhegyi Bor-

körtúra, melyre szép számú résztvevõ gyûlt össze Zalakaroson.
A közel ötven fõt megmozgató program a Tourinform irodánál

kezdõdött, ahol Széchenyi Szabolcs irodavezetõ bemutatta az új
kerékpáros központot. Innen a vidám csapat felsétált a Szent Or-
bán szoborhoz, ahol Novák Ferenc polgármester úr mesélt a város
szõlõ- és borkultúrájának történetérõl.

A program ezután helyi borok kóstolásával folytatódott a Szent
Orbán borozóban, az Arany pincében, valamint Horváth József bo-
rosgazda pincéjében.

A programot helyi termékek kóstolása (langalló, kalács, lekvá-
rok, tökmag, dió és szõlõmag olajak) és szalonnasütés zárta a park-
erdei pihenõhelyen.

A jól sikerült bortúrára jövõre ismét várjuk az érdeklõdõket
Zalakaroson.

Lõrincz Sándor túravezetõ

ALAPÍTVÁNYI BÁL

A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány nagy sikerû bált rendezett no-
vember 10-én az általános iskolában. A jó hangulatról a Silver Band
együttes gondoskodott. A vacsora kitûnõ volt, a vendégeket a Bottal-
fogó és a Zöld Ág táncegyüttes mûsora szórakoztatta, akik Mura
menti táncokat mutattak be, sõt, a közönséget is bevonták elõadá-
sukba. Az alapítvány kuratóriuma ez úton is köszönetet mond min-
denkinek, aki a báli részvételével vagy tombola felajánlással vagy
egyéb más segítséggel támogatta a bál sikeresebbé tételét.

Az alapítvány által készített, az iskola életébõl ellesett pillanatokat
megörökítõ felvételeket tartalmazó naptárakat december közepéig
lehet megvásárolni az iskola titkárságán.

November 24. (szombat) 14.00:
Magyar Labdarúgás Napja 

Focifesztivál
Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Közösségi Ház

November 25. (vasárnap) 09.00:
Zalakaros - Tapolca 

Sakkmérkõzés
Zalakaros, Közösségi Ház

Szervezõ: Zalakaros Térsége SE,
Közösségi Ház

November 30. (péntek) 18.00:
A lelki és testi problémák kezelé-

se a kineziológia segítségével,
címmel ingyenes elõadás tart 

Varjaskériné Molnár Éva 
kineziológus

Zalakaros, Közösségi Ház
Szervezõ: Közösségi Ház

December 1. (szombat) 17.00:
Nedeliscei Énekkar

Zalakaros, Gyógyfürdõ aulája
Szervezõ: Közösségi Ház

December 6. (csütörtök) 17.00:
Mikulás Napi Ünnepség

Zalakaros, Általános Iskola
Szervezõ: Zalakaros Város Önkor-

mányzata, Közösségi Ház

December 8. (szombat) 09.00:
Mikulás napi úszóverseny

Zalakaros, Zalakarosi Fürdõ
Szervezõ: Karos Sprint Úszóklub 

December 8. (szombat) 14.00:
Mikulás napi vízi játékok – 

„Sportolj és nyerj”
Zalakaros, Zalakarosi Fürdõ
Szervezõ: Közösségi Ház, 

Október – December
Kistérségi Amatõr Teke 

Csapatbajnokság
Zalakomár, Teke pálya

Szervezõ: Zalakaros Kistérség,
Közösségi Ház

Közösségeink mûködése:

December 3, 17 (hétfõ) 18.00:
Dalárda- Vegyeskar próba
Zalakaros, Közösségi Ház

December 5, 19 (szerda) 14.00:
Ezüst Klub

Zalakaros, Közösségi Ház

November-December 
minden pénteken 18.00:

Bottal-fogó
Zalakaros, Közösségi Ház

November-December 
minden pénteken 19.00:

Karosi Ifjak Köre
Zalakaros, Közösségi Ház

November–December minden 
csütörtök 17.00, szombat 09.00:
Néptánc – Zalakaros, Közösségi Ház

November–December minden
kedd, péntek 16.30:

SHOTOKAN
Zalakaros, Közösségi Ház

November-December minden
szombat 14.00:

Maszatka Kreatív- és rajzkör
Zalakaros, Közösségi Ház

A programváltozás jogát 
fenntartjuk!

PROGRAMOK – PROGRAMOK
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Márton nap
az oviban

Az ovisok az idén is megtartották novemberi aktuális népha-
gyományukat, a Márton napját. A kicsik egy héten át libás éne-
keket, mondókákat, népi játékokat tanultak. A libához kapcsoló-
dott a mese és az ábrázoló tevékenység anyaga is. A liba élõhe-
lyére, a baromfiudvarba is ellátogattak, de sajnos libát már csak
képrõl és az internetrõl nézhettek a gyerekek. A Márton napjá-
hoz fûzõdõ népi hagyományról, idõjóslásról, az új bor kóstolá-
sáról az óvodapedagógusoktól hallottak. A hét utolsó napján
minden csoport Márton napi lakomát tartott, az újbor helyett
gyümölcslével koccintottak. 

A nagycsoportosokból álló Pintyõke tánccsoport pedig libás já-
tékokat tanult Novák Ferencné irányításával, melyet nemcsak az
óvoda átadáson, de a hegyközség Márton napi rendezvényén (ké-
pünkön), valamint az Ezüst Klubban is nagy sikerrel adtak elõ. 

Az elkészült remekmûveket zsû-
rizték is, az ítészek három helyezést
és egy különdíjat, a „legmókásabb
lámpás” díját adták ki. Minden
résztvevõ jutalom csokit kapott. A
zsûri egyik tagja Tóth Endre mes-
terszakács volt, aki egy sütõtökbõl
készült étel elkészítését mutatta
meg jutalmul a versenyzõknek, akik
meg is kóstolhatták a finom vég-
eredményt. Az elkészített papírtö-
kök és a kifaragott töklámpások a
Zalakarosi Iskoláért Alapítvány bál-
ján díszítették az intézményt.

A könyvtárban a felnõtteknek
folytatódtak tovább a tökös prog-
ramok. Grófné Csatos Andrea igaz-
gatónõ bemutatta a két meghívott
vendéget, Tóth Endre mesterszaká-
csot és Kovács Ottó borászt, majd
az elõadásra érkezett 69 vendég át-
vonult a tankonyhába és ott figyel-
te végig a különbözõ tökös ételek-
bõl készült finomságok elkészíté-
sét. Igazi különlegességek – így

többek között szarvasgomba – is
szerepeltek az alapanyagok között.
Minden menü elkészítése után kós-
toló következett. A mesterszaká-

csot a vendégek kér-
désekkel halmozták
el és különbözõ trük-
köket is lestek el tõle
(felvételünkön).

A lakomázás után
visszatért a vendégse-
reg a könyvtárba és
Kovács Ottó nagy-
radai borász humo-
ros, vidám elõadását
hallgatták meg a
borászkodásról és a
borairól, melyeket
meg is lehetett kós-
tolni. A rendezvényt
Novák Ferenc polgár-
mester zárta, aki
megköszönte az elõ-
adóknak a színes, ér-
dekes bemutatókat, a
kellemes estét, és az
intézménynek a szer-
vezést. 

„Tökös nap” az iskolában
„Tökös napot” rendezett az

iskola november 7-én.  Az alsó
tagozatosok asztali díszt és fel-
függeszthetõ papírtököket készí-
tettek, míg a felsõsök töklámpás
faragásra jelentkezhettek, mely-
hez a tököket Lidvin Sándorné
ajánlotta fel. SÜTÉS-FÕZÉS, FARAGÁS ÉS BORÁSZKODÁS

ISKOLAI EREDMÉNYEK
Mezei futóverseny – Nagykanizsa 2012.október 17.

Városkörnyéki eredmények: Novák Lázár Ernõ 3.osztály 3. helye-
zett, Ács Linett Lúcia 3. osztály 3. helyezett. Tanáruk: Szabadicsné Ma-
daras Katalin. Koma Bence László 5. osztály 5. helyezett, Kovács Luca
6. osztály 3. helyezett, Bogdán Szilárd 8. osztály 1. helyezett.Tanáruk:
Kovács Tamás.

Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola tanulmányi 
versenyei – Zalaszabar 2012.október 27. 

Eredmények: Rajz:  Angler Lili 1 .osztály  1.helyzett, Bartalovics Pet-
ra   8. osztály 1. helyezett, Téczely Brigitta 7. osztály különdíj. Tanáruk:
Erheticsné Kuklek Krisztina.

Matematika: Kovács Luca 6. osztály 2. helyezett. Tanára: Dávid
Mátyás.

Kispályás foci: 4. korcsoport fiú csapat 1.helyezett (Szörcsök Mar-
tin  8.osztály, Dragina Adrián 7.osztály, Kocsis Dániel 7. osztály,
Negreán József 6. osztály, Szanyi Dávid 7. osztály, Tóth Róbert 8. osz-
tály, Végh Valentin 8. osztály, Koma Bence László 5. osztály, Bogdán
Szilárd  8. osztály. Tanáruk: Kovács Tamás.

PÁLYÁZAT
A Zalakomári Plébánia amatõr BETLEHEM készítõ pályázatot hir-

det. Téma: Betlehemi történet bemutatása. Pályázhat minden mûked-
velõ alkotó egyéni vagy/és csoportos formában max. 3 db alkotással.

A megjelenítés kritériuma: min. 3 szereplõs legyen a pályamunka.
A pályamûvek tetszõleges technikával készíthetõk, bármilyen

anyagból és eszközzel. Mérete: max. 1mx2m. A jelentkezés határide-
je: 2012. december 17. (hétfõ). Nevezési lap: Római Katolikus PLébánia
(8751 Zalakomár, Kossuth utca 15.).

Az alkotások beadási határideje: 2012. december 17-20. Az ered-
ményhirdetés és ünnepélyes díjátadás 2012. december 22-én a
Zalakomári tempolomban a Betlehemes nap keretében.

További információ: Szi-Márton János (plébános) 06-30-244-3441
(plebania-zalakomar@freemail.hu); Hajmásiné Török Gyöngyi
(gyongyi.torok@freemail.hu).
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Ne szaladjunk azonban ennyire
elõre, hisz hosszú út vezetett el ed-
dig. Az idei szezonra Török Tamás
játékos-edzõ vezetésével edzõmér-
kõzésekkel készültek a játékosok
több-kevesebb sikerrel. A bajnok-
ság augusztusi kezdete óta pedig
heti kettõ edzés szolgálja a csapat
felkészülését.  Az egyesület kialakí-
tása érdekében végzett eredmé-
nyes nyári toborzómunkának kö-
szönhetõen több mint 30 játékos
került leigazolásra, és a bajnokság
során eddig 29 játékos pályára is lé-
pett, akik szinte valamennyien
zalakarosiak. A bõ keret ellenére a
nyitófordulóban az augusztus 20-i
hosszú hétvégének is köszönhetõ-
en mindössze tizenketten vonultak
ki a pályára, s mint utólag kiderült,
itt sikerült a legkisebb különbséggel
(2-1) gyõzni. Szerencsére ez a „kis”
létszám nem volt jellemzõ a csapat-
ra, többször kellett az edzõnek sze-
lektálni a játékosok között mind
hazai, mind idegenbeli környezet-
ben. Ezt az elõnyt sikerült is több-
ször kihasználni, hisz a következõ
fordulókban 2 nagyarányú és 1 ma-
gabiztos gyõzelmet is arattak
(Belezna 9-1, Liszó 1-8, Sormás 4-1).
E gyõzelmeknek köszönhetõen az
elsõ helyen állva utaztak a karosiak
Petriventére, ahol a Karossal azo-
nos pontszámot elérõ csapattal az
elsõ igazi rangadót játszhatta. Érez-

ve a mérkõzés fontosságát, a játé-
kosok szívük-lelküket kitették a
gyõzelem érdekében, s ez a hozzá-
állás meghozta gyümölcsét
(Petrivente – Zalakaros 0-2). Az ül-
dözõk közül e fordulóban Sand is
botlott, így már pontveszteség nél-
kül 2 ponttal vezette a hazai csapat
a táblázatot. Sajnos a következõ
fordulóban hazai pályán nem sike-
rült az elõnyt megtartani, hiszen
Miklósfa ellen csak egy gólnélküli
döntetlenre futotta.
Pogányszentpéter ellen a pálya ál-
lapotának megismerése után cél a
sérülések elkerülése volt, ez az egy-
gólos gyõzelem mellett majdnem
sikerült, hisz csak egy játékos sérült
meg. E három mérkõzésen a kezdõ-
csapatból összesen 3 játékos esett
ki sérülés miatt (Vékony Zsolt,
Schmidt Péter, Nagy Péter), s ez
megnehezítette a kezdõcsapat ös-
szeállítását. A csapat erejét bizo-
nyítja, hogy a következõ fordulók-
ban a sérülések ellenére ismét a
szezon eleji formát láthattuk, két
fordulóban 12 gólt, és hat pontot
szerzett Zalakaros (Fityeház 7-1,
Eszteregnye 0-5). A 10. forduló után
át kellett adni az elsõ helyet Sand
együttesének, hisz hazai pályán
nem termett babér számunkra
Bázakerettye ellen (1-3). E vereség-
gel sikerült a bajnokságot izgalmas-
sá tenni, s a csapat a maga számára

is feladta a leckét, ugyanis az elsõ
hely visszaszerzéséhez hozni kellett
a Sand elleni rangadót, valamint a
Letenye II. elleni szezonzárót is. Az
idegenbeli rangadón Török Tamás
játékos-edzõ gondját az is nehezí-
tette, hogy szinte csatár nélkül kel-
lett összeállítani csapatát. Ez azon-
ban mint késõbb kiderült, nem lát-
szott meg a teljesítményen, hisz
kétszer is hátrányból felállva sike-
rült gyõzni. A szerzett négy találat-
ból 3 is fejes volt, úgy is mondhat-
juk, fejben jobbak voltak a karosiak.
(Sand – Zalakaros 2-4) A Letenye II.
elleni záró fordulóra már csak az
maradt a kérdés, hogy Sand vagy
Zalakaros telel az élen. Az utolsó
mérkõzésen a hazai gyõzelem egy
percig sem forgott veszélyben, ma-
gabiztos háromgólos gyõzelmet
aratott Zalakaros, s ezzel visszavet-
te az elsõ helyet is.

Néhány érdekesség a csapatról:
29 játékos lépett pályára, azonban
minden mérkõzésen mindössze 1
játékos, Olasz Zsolt játszott. A leg-
több percet Imrei Balázs töltötte a
pályán (10 mérkõzésen 900 perc),
õt Török Tamás (11/893 perc) és
Varga Zoltán (9/738 perc) követi. A
játékosok átlagéletkora 31,6 év,
mellyel bizonnyal a „legrutinosabb”
csapat a karosi. „Legrutinosabban”
Sormás ellen (33,4 év), míg legfiata-
labb csapattal Miklósfa (31,1 év) el-
len álltak fel. Mind a szerzett, mind
a kapott gólok tekintetében a má-
sodik helyen állnak. A csapatunk ál-
tal lõtt 46 gólnál csak Petrivente
(49 gól) lõtt többet, a kapott 10 gó-
lunknál csak Sand (9 gól) kapott ke-
vesebbet, így miénk a legjobb gól-
arány (+36, a Petrivente +32-vel,

Sand +21-el következik utánunk). A
csapatból 13 játékos szerzett gólt, a
házi góllövõlistát Nagy Attila vezeti
9 góllal, Török Tamás (7) és Józsa
Attila (6) elõtt. A hálónk 5 mérkõ-
zésen maradt érintetlen, a gólok
felét 2 mérkõzésen (Bázakerettye 3,
Sand 2) szedtük öszsze. A bajnok-
ságban 4 kapus jutott szerephez
(Biczó Balázs és Novák András 5-5
alkalommal, míg Kiss János és Nagy
Péter 1-1 alakalommal), ha ehhez
hozzávesszük, hogy a Magyar Ku-
pában Török Tamás védett, el-
mondhatjuk, hogy kapusok terén
jól állunk, ezt a kevés kapott gól is
bizonyítja.

A csapat ezúton is köszönetét
fejezi az önkormányzatnak, külön
kiemelve Deutschné Lang Erika al-
polgármestert és Böröcz József
képviselõt, akik munkájukkal és
anyagi támogatásukkal is segítették
a csapatot a bajnokságban indulás-
ban, valamint azon vállalkozóknak
(Farkas László, Koma László, Rigó
László, Deutsch Szabolcs, Friskó Je-
nõ), akik a hazai mérkõzések utáni
vendéglátásukkal támogatták a
csapatot. Külön köszönet a
Szabadics Zrt.-nek az új mez fel-
ajánlásáért, a Karos-Park Kft. dol-
gozóinak a pálya és az öltözõk kar-
ban- és tisztántartása érdekében
végzett munkájáért. A hazai mér-
kõzések lebonyolításában segédke-
zõknek szintén köszönetét fejezi ki
a csapat, remélve, hogy a további-
akban is segítik a munkát.  

Reméljük, hogy a csapat siker-
története tovább folytatódik, eh-
hez kérjük, mind a szurkolók, mind
a vállalkozók támogatását. 

Bognár Ottó

Bajnokként zárták az õszi szezont
A megyei III. osztályú bajnokságban befejezõdtek a 2012/2013. évi

bajnokság õszi küzdelmei, ahol városunk csapata is szerepel. A leg-
utóbbi számunkban az eredményeket közölve arról tájékozattuk olva-
sóinkat, hogy 2 fordulóval az õszi szezon vége elõtt a harmadik hely-
rõl várjuk a folytatást. Az utolsó kettõ fordulóban sikerült begyûjteni
mind a hat pontot, így fordulónként 1-1 helyet elõrelépve õszi bajnok-
ként várhatjuk a tavaszi fordulókat. 
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MEGHÍVÓ
November 28-án 16.30-kor 

a könyvtárban diavetítéssel
egybekötött elõadás lesz. 

A cím: Zalakaros természeti 
értékei.

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

A FÜRDÕSZÖVETSÉG
ELISMERÉSE

A Magyar Fürdõszövet-ség
jubileumi, huszadik évfordulós
közgyûlését tartotta a közel-
múltban.

A közgyûlés zárásaként
kitüntetõ elismerésekkel ho-
norálták az elmúlt húsz évben
a szövetség munkájában is
aktív szerepet játszott szak-
mai kiválóságokat. A Magyar
Fürdõszövetség által alapított
elismerések közül Sanus Per
Aqua-díjat vehetett át Hor-
váth Vencel, a Gránit
Gyógyfürdõ korábbi vezetõje.

MEGHÍVÓ!
„Múlt és jövõ, remény és halál”

Szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját
2012. november 30-án 
pénteken 15.30 órára

a Zalakarosi temetõben 
tartandó 

szoboravató ünnepségre.

Program:

Novák Ferenc polgármester:
köszöntõ

dr. Háda László plébános: 
szobor megáldása

OVIS KIRÁNDULÁS
A szokásos õszi természet-

járáson vettek részt az ovisok.
A Maci csoport szülõ invitálás-
ra a kápolnapusztai bivalyre-
zervátumban tett látogatást, a
Pillangó és Katica csoport tag-
jai pedig a Kányavári-szigeten
figyelhették meg a természet
õszi arcát.


