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Sakk-torna harminckettedszer
NEMZETKÖZI SAKKVERSENY
ÉS NYÍLT MAGYAR BAJNOKSÁG

A megye gazdaságáért
Zala Megye Gazdaságáért Díjban részesült a Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. az elmúlt idõszakban a fürdõ területén végrehajtott fejlesztések
elismeréseként.
Tizenhárom nemzetközi nagymester és egy magyar nõi nagymester is asztalhoz ül a lapunk megjelenésével azonos idõben kezdõdõ
és egészen május 30-ig tartó XXXII. Zalakarosi Sakkfesztiválon, amely
egyben magyar nõi és férfi nyílt bajnokság is.
Novák Ferenc polgármester az
eseményt felvezetõ sajtótájékoztatón kiemelte: eddig tizenkét országból 137 versenyzõ jelezte részvételi szándékát, a létszám még nõni fog, és a kísérõkkel együtt több
száz vendége lesz Zalakarosnak. A
versenyt a Móra-iskola tornatermében rendezik meg, több helyszín kipróbálása után ugyanis a játékosok,
kísérõk és szurkolók befogadására
ez a legalkalmasabb. Mint mondta:
a rendezvényt az önkormányzat és
a turisztikai egyesület támogatja,
hiszen a nemzetközi sakkversenyt a
város egyik legvonzóbb rendezvényeként tartják számon.
Horváth Tamás, a magyar szövetség alelnöke, a viadal fõigazgatója – aki a férfi válogatott szövetségi kapitánya is – kitért rá, hogy az
indulókra kilenc forduló vár. A zárónapon 8.30 órakor lesz a kezdés, a
többi napokon 15 órakor. A sakkverseny megnyitóján adják át a Sakkkultúráért Alapítvány és a Magyar
Sakkszövetség által közösen alapított, a Caissa Lovagja kitüntetést is.
Jelezte: a tornán erõs mezõny várható, így remek küzdelmeknek lehetnek majd tanúi az érdeklõdõk.
Czimondor Nándor, a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület elnöke a rendezvény turisztikai fontosságát

emelte ki a tájékoztatón. A polgármester és a sakkszövetség alelnöke
pedig egy gyors játszmán jelképesen csaptak össze a sajtótájékoztatón, ízelítõt adva a verseny várható
hangulatából (képünkön).

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zalai Hírlap Zalaegerszegen rendezett gazdasági fórumán adták át a zalai vállalkozásoknak
megítélt idei kamarai elismeréseket. A kitüntetést dr. Burján Richárd, a fürdõ vezérigazgatója vette át Mazzag Ferenctõl, a megyei kamara elnökétõl, valamint Gyutai Csabától, Zalaegerszeg polgármesterétõl és Kázmér
Judittól, a PLT stratégiai ügyvezetõ igazgatójától (képünkön).
A megyei gazdaságfejlesztési díjra kilenc, Zalában mûködõ vállalkozást
terjesztettek fel, köztük 10 milliárd forintos árbevételt magáénak mondható Zala Volán Zrt.-t, vagy a hárommilliárdos éves bevétellel büszkélkedhetõ Zalaco-t. A Gránit Gyógyfürdõ kitüntetéséhez indoklásként a sokmilliárdos innovatív beruházásokat és a dél-zalai foglalkoztatásban betöltött
kiemelkedõ szerepét jelölték meg.

Pünkösdi strandidõ
Végre elkényeztetett minket a természet a hosszú hétvégén, így a fürdõ strandi szolgáltatásait is
rengetegen vették igénybe a pünkösdi idõszakban. A remek idõ tiszteletére Vízipók birodalma is
megnyitotta kapuit, de népszerû volt a hullámmedence és a családi medence is.

2

2013. május 24.

Újabb csökkentéssel számolhatunk
A GÁZ ÉS VILLANY UTÁN A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJAK IS MÉRSÉKLÕDNEK
Július elsejétõl a gáz- és villanyáram díjai mellett a szemétszállítási díjak, sõt, a PB gázpalackok és a víz- és csatornadíjak csökkenésével is számolhatunk.
Minderrõl Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ tájékoztatta
lapunkat. Mint mondta: a parlament gazdasági és informatikai bizottságában már meg is szavazták
a szemétszállításra vonatkozó törvénymódosítást, melynek lényege,
hogy a tavalyi árhoz képest 4,2 %os infláció számolható el, de ahhoz
képest 10 %-kal csökkenteni kell az
árat. Az idei évi emeléseket ennek
alapján lehet majd visszavonatni.
– A szemétszállítás díjának
csökkentése a legbonyolultabb terület, hiszen e téren találjuk szembe magunkat a legtöbb szolgáltatóval, s a rendszert átvizsgálva kiderül, hogy sajnos az rendkívül
igazságtalan, mi több: átláthatatlan – mondta, hozzátéve: mindebbõl az is egyértelmûen látszik, hogy
magát a rendszert is szükséges
megváltoztatni.
A helyzet azért sem egyszerû,
mert más problémával találja szemben magát a kistelepülésen élõ,

vagy például az, aki turizmussal
foglalkozik.
A díjak függnek a települési
struktúrától, a beépítettség típusától és arányától, a lakosság sûrûségétõl, az átlagos szállítási útszakaszok hosszától és minõségétõl, a
logisztikai és lerakási költségektõl, a
szelektív hulladékgyûjtés és kezelés
költségeitõl, a közterületek tisztántartásának és gondozásának költségeitõl, de úgynevezett „egyéb és
nem látható" költségek is rárakódnak a szemétszállítás díjaira. Számos önkormányzat a heti rendszerességet kötelezõvé tevõ eddigi
rendelet alapján, erre hivatkozva
emelte a kommunális adókat. Ott,
ahol az önkormányzatok már nem
tudták, vagy nem akarták a hulladékszállító cég tarifáit önkormányzati büdzsébõl fizetni, áthárították
azt a lakosságra. Emiatt a díjak erõteljes növekedését tapasztalhattuk.
A fideszes országgyûlési képviselõ elmondta: sajnos akad olyan

zalai kistelepülés, ahol 138 százalékkal emelkedett a szemétszállítási
szolgáltatás díja.
– Számos kistelepülésrõl fordultak hozzám panasszal, kéréssel
a komoly tarfia emelések miatt.
Többek között emiatt kezdeményezzük a kéthetenkénti gyûjtés
visszaállításának lehetõségét is.
Arra a kérdésre, vajon ott, ahol

TÁJÉKOZTATÓ
PET PALACKOK SZERVEZETT GYÛJTÉSÉRÕL
Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén 2013. június 1-tõl bevezetésre kerül a PET palackok (mûanyag palackok, flakonok) gyûjtése az alábbiak szerint:
2013. június 1-tõl szeptember 30-ig kéthetenkénti ürítéssel illetve 2013. október 1-tõl május 31ig havi egy ürítéssel. (Szállítási napok 2013. évben: június 1., június 15., június 29., július 13., július 27., augusztus 10., augusztus 24., szeptember 7., szeptember 21., október 5., november 2., december 7.)
A szolgáltatást térítésmentesen végzi a Zalaispa Zrt. 120 l-es – az erre a célra kiosztott – emblémás sárga színû zsákokban, mely közvetlenül az ingatlan elõl kerül begyûjtésre elsõ alkalommal
2013. június 1. szombaton.
Akik igénybe kívánják venni a szolgáltatást, azokat kérjük, hogy a zsákokat a szállítási napon reggel 6
óráig helyezzék ki. Ez évi 16 ürítést jelent, melyhez a 16 db zsák (igény szerint max: 20 db) háztartásonként térítésmenetesen kerülne átadásra. (A közszolgáltató elfogadja a nem általa kiadott átlátszó mûanyag zsákot is.)
Az elsõ zsákok kivételével a zsák kiosztása a közszolgáltató által történne kizárólag azon háztartások
postaládájába bedobva, akik rendszeresen kirakják a zsákokat az ingatlanjuk elé, tehát a kirakott zsákért
üres zsák jár elv alapján.
Az elsõ zsákokat a lakosság a Közösségi Házban, a Karos Park Kft-nél és a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal földszint 4. irodájában veheti át munkaidõben 2013. május 21-tõl.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra taposva kell a gyûjtõzsákokba helyezni, mert így kevesebb helyett igényelnek, megnövelhetõ a zsák befogadóképessége,
és szállítása is gazdaságosabb.
Fontos, hogy soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet, mivel a szennyezett hulladék nem hasznosítható.
Zalakaros, 2013. 05. 15.
Novák Ferenc polgármester

az önkormányzat a lakosságra terhelte a díjak fizetését, mit lehet,
vagy kellene tenni, a képviselõ azt
válaszolta: ez csak akkor korrekt, ha
ugyanakkor csökkentik a kommunális adót; jelezte: van olyan önkormányzat is Zalában, mely nem így
tett, azon számon kell kérni az
emelést.
– A lényeg, hogy a rezsicsökkentés megvalósuljon; ez nem
egyszerû, az ellenérdekelteket
meg kell gyõzni, ebben segít a
társadalmi nyomás is, így arra kérünk mindenkit: írja alá a rezsicsökkentést támogató íveket – fogalmazott a képviselõ.
Városunkkal
kapcsolatosan
Novák Ferenc polgármester elmondta: Zalakaroson az önkormányzat fizeti a lakossági szemétszállítás díját.
– Az ingyenes szolgáltatás körét tovább bõvítjük, ugyanis júniustól bevezetjük a PET-es palackok
háznál történõ gyûjtését is. A bérleti díjakat nem emeltük, ahogy
az összes adónem vonatkozásában sem történt növekedés, kivéve a kommunális adót, ahol 13
ezer forintról 16 ezerre nõtt a kötelezettség. A Zalaispával közösen
fejleszteni kívánjuk a hulladékudvari infrastruktúrát. A kommunális adó tartalma nem a szemétszállítás költségeit jelenti, hanem az a
Zalakaroson lévõ lakóház, lakás,
beépítetlen terület, illetve nem
magánszemély tulajdonában lévõ
lakásbérleti jog után fizetendõ
helyi adó. Esetünkben még nem
tudjuk a választ, hogy a szolgáltató felénk is tudja-e csökkenteni a
szolgáltatás árát – jelezte.
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A szülõket is bevonták
NYÍLT TORNASZOBAI JÁTÉK A BÖLCSIBEN
A tanév eleje óta a bölcsisek számára is lehetõvé vált, hogy szervezett keretek között az óvodai tornatéren mozoghassanak. Hogy
miként zajlik az élet a tornaszobában? Ezt mutatták meg szüleiknek
a minap.
– A tornaszoba használatával
számtalan lehetõség nyílt arra,
hogy a kicsik új mozgásfejlesztõ
eszközökkel próbálkozhassanak,
gyakorolják a nagymozgásokat,
megtapasztalhassák testük határait, a mozgás örömét, fejlõdjön az
erõlétük, a lazítás alkalmával
relaxálhassanak, miközben nevelõik kellemes bébi masszázsban részesítik õket, s megismerjék testük jelzéseit – mondta Tóth Tímea
bölcsõdevezetõ.
A bölcsõde nevelõi április végén
nyílt, interaktív tornaszobai játékra hívták a szülõket. A program célja az volt,
hogy ízelítõt adjanak a „tornaórákból”.
A szülõk megtapasztalhatták,
hogy a kicsiknek például nem is
olyan egyszerû dolog átöltözni
sportruhába, hogy az óvodába történõ átsétálásnak bizony megvannak a
maga szabályai, hogy igenis szabályokat kell betartani a foglalkozások
alatt is, hogy miként tanulják meg a

gyerekek az új eszközök használatát,
hogy milyen jó és fontos is a kicsik
számára a lazítás, a relaxálás, a mese.
Az intenzív, interaktív foglalkozás nagy vidámságban telt. A kis-

gyerekek nagy örömmel mondogatták a már ismert mondókákat,
többségük bátran mutatta szüleinek az adott mozdulatokat.
A pihenés alkalmával a kisgyermeknevelõk megmutatták a szülõknek azokat az érintõ-simogató
mozdulatokat, melyek nyugalmat
hoznak a kicsik számára, közben
„szájból mesét” hallgathattak.

A fagyok és egyéb környezeti tényezõk által erõsen
megviselt utak javításához
hozzáfogott az önkormányzat. A közutak, járdák állapotának a felmérését a munkák
megkezdése elõtt a közterület-felügyelet elvégezte, a javításokat a Karos-Park Kft.
dolgozói végzik.
ILLUSZTRÁCIÓ

A kátyúzás hidegaszfalttal
történik, a feladatokra öszszesen hárommillió forintot
fordít az önkormányzat. A
kátyúzás mellett útfelújítási
munkák is zajlanak, melyekre
ötmillió forintot különítettek
el. E munkák úgynevezett hibalista alapján, szakvállalkozókkal kivitelezve, június közepén indulhatnak.

Mentõsök köszöntése
ELISMERÉS AZ ÉVES MUNKÁÉRT
Az Országos Mentõ Szolgálat megalakulásának 65. évfordulója alkalmából a mentõállomás munkatársait köszöntötte a polgármester.

JAVÍTJÁK
AZ UTAKAT

Koncz Tibor, a mentõállomás
vezetõje
az ünnepségen elmondta: a 2006 óta mûködõ
mentõállomás 19 településen,
közel 20 ezer fõ ellátásáért felel,
az itt tartózkodó vendégekkel
pedig jócskán növekszik az ellátandók száma. Mint mondta: a
tervek szerint 2015-ig Söjtörön
és Zalalövõn is kialakítanak egyegy mentõállomást.
Az ünnepségen Novák Ferenc
polgármester elismerést és ajándékot nyújtott át Németh Tibor
mentõápolónak és Hóbor Róbert gépkocsivezetõnek egész
éves munkájáért (képünkön),
hangsúlyozva: az emberi élet
mentése az egyik legfontosabb
érték, ezért fontos az életmentést végzõk erkölcsi és anyagi elismerése.

ILLUSZTRÁCIÓ

KEZDÕDIK
A SZÚNYOGIRTÁS
A csapadékos idõjárás
igencsak kedvezett a szúnyogok szaporodásának, s a
csípõs vendégek május elején szinte megszállták a várost és környékét.
Jó hír, hogy a Balatoni
Szövetség az elõzõ évekhez
hasonlóan idén is megszervezi a szúnyogirtást a szövetséghez tartozó területeken. A tervek szerint három
biológiai és öt kémiai irtást
hajtanak végre, de május
elején az elmúlt évi költségmaradvány segítségével sikerült irtást szervezni. Ennek
eredményét talán már mindannyian élvezzük, s remélhetõleg a nyár többi részén
sem szaporodnak el a vérszívók.
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Tuning találkozó másodszor
AUTÓCSODÁK ÉS KASZKADÕR BEMUTATÓK
Minél hangosabb a kipufogó, annál jobb. Lehet bõgetni a motort, merészen felpörgetni a város fõútján,
csikorgatni a fékeket és füstöltetni a gumit, veszélyesen élesen venni a kanyart. Mindezt úgy, hogy bár
rendõr akad a környéken szép számmal, nem büntet,
nem ró meg, sõt, szóvá sem teszi mindezt.

megének számító Corvette és számos autócsoda mutatkozott be
ezen a napon. Kipufogómérés,
autós és motoros bemutató színesítette a találkozót. Utóbbin Erdõs Csaba motoros kaszkadõr és
társai kápráztatták el a nézõket
bemutatójukkal. A lélegzet visszafojtva figyelõ közönség a bemutató végén viharos tapssal köszönte meg a nem mindennapi
mutatványokat.

GYERMEKNAPI HÉT
A BÖLCSÕDÉBEN

Ahogyan azonban Budán is egyszer volt kutyavásár, nálunk is egyszer lehet ilyesmit megtenni egy
évben: a Zalakarosi Tuning találkozón. Az immár második alkalommal
megtartott tuning autós randevún
a barátságtalan idõ dacára is komoly tömeg jelent meg. Akadt is

látnivaló bõven! Az alaposan felturbózott gépkocsik vonzották a kíváncsi tekintetet, még azoknak a
szeme is megakadt egy-két autócsodán, akik amúgy nem szerelmesei sem az autós sportnak, sem a
tuning jármûveknek.
A Zalakarosi Turisztikai Egyesü-

let által szervezett találkozón több
mint háromszáz járgány vonult fel
és mutatkozott be a népes közönség elõtt. Akadt autó, melybe számítógépes „vezérlõpultot” telepített tulajdonosa, volt, amelybõl 20
ezer wattal dübörgött a zene, impozáns Mustangok, különleges cse-

Beteg gyermekekért autóztattak
A Tuning Találkozó kapcsán
említésre, sõt köszönetre méltó a
PRO-LOG Racinges fiúk szereplése.
Történt ugyanis, hogy a
zalakarosi tuning találkozóra meghirdetett drift bemutató elmaradt,
így a program szervezõje felkérte
egyesületünket egy rally autós be-

mutatóra. Négy versenyzõ ingyen
és bérmentve vállalta a feladatot.
Közülük Angler Máténak az az ötlete támadt: ha már autózunk, akkor azt kössük össze valamiféle nemes cselekedettel! Ebben az egyetértés óriási volt. Így alakult tehát,
hogy a zalakarosi székhelyû HOLNAPOCSKA tábor (mely a súlyos

BURMÁT MUTATTÁK BE
A Móra-iskola könyvtárában a Világjárók sorozat 2. részének témája Burma, vagy 1989-tõl a katonai hunta által elnevezett Mianmar
volt. Az országról Szirmai Judit és Attila tartott elõadást, saját tapasztalataikat, élményeiket osztva meg a hallgatósággal.
Ebben a világtól elzárt kis országban, ahol még mindig diktatúra
van, nagyon szerényen élnek az emberek, minden komfortot nélkülözve. Az itt élõk az egyszerû körülményeik dacára elégedettebb és
derûsebb benyomást keltettek, mint az európai ember. Buddhista
szentélyeik, természeti csodáik és különleges szokásaik ámulatba ejtették a nézõket.

beteg gyerekeket üdülteti) részére
sikerült összecsúszkálni 34.000 forintot úgy, hogy versenyzõink egy
minimum díjért cserébe megautóztattak bárkit.
Sajnos az idõ rövidsége miatt az
elsõ fél óra elteltével fel kellett függeszteni a jelentkezõk fogadását,
ugyanis Karos fõutcáját csak 18.00ig vehettük igénybe.
Tehát teltházzal üzemeltünk!
Örülök, hogy segítettünk és segíthettünk.
Szeretném megköszönni a „fiainknak”, elsõsorban Angler Máténak, Gulyás Bélának, Cserti Zsoltnak, Domján Jánonsak és Domján
Szilárdnak a közremûködést és a
segítséget.
Bizton állíthatom, hogy lesz
folytatása és, hogy példánkat követik majd a környezõ egyesületek is!
Kovács Kokó Zoltán – Prol-Log

Május utolsó vasárnapja
már több mint 50 éve a család
közös ünnepe, ekkor köszöntjük a gyerekeket, a szülõk reménységeit, büszkeségeit. A legnagyobb ajándék
lehet gyermekeink számára,
ha közösen töltjük el velük
ezt a napot, egy jó programot szervezünk, és csak rájuk
”koncentrálunk”,
játszunk
együtt önfeledten. Arra gondolunk, hogy milyen jó, hogy
vannak nekünk!
A gyermeknap alkalmából
„gyermeknapi-hét” programsorozattal kedveskedünk a
bölcsõdés kisgyerekeknek.
Ezen a héten olyan elfoglaltságokat kínálunk, melyek eltérnek a hétköznap megszokottaktól (lesz „mûvészkedés”- alkotás, „muzsikáló”, vidám fõzõcskézés-palacsintasütés és gyermeknapi vígasság a szülõkkel).
Szívbõl köszöntjük a kis
családokat a gyermeknapon!
Kívánjuk, hogy érintse
meg szívünket ez az ünnep,
és erõsítsen meg mindnyájunkat a reményben, bátorságban, kitartásban, mindennapi örömeinkben!
„..Álmodjál szépeket,
aranyos meséket,
tündér öltöztessen,
angyal simogasson,
aranyos pillangó,
kocsija ringasson…”
Tóth Tímea
bölcsõdevezetõ
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Hatalmas retro parti kerekedett Dévényi Tibi bácsi diszkóján a pünkösdi vigasságok idején. A rendezvénytéren rengetegen várták az egyik legelsõ
magyar disc jockey-t, aki a ’70es évek óta töretlen népszerûségnek örvend.

Repültek a pöttyös labdák

Tibi bácsi elhozta az akkori korosztály legkedveltebb nótáit, melyek azonban a fiatalok számára is
ismerõsen csengtek, köszönhetõen
töretlen népszerûségeiknek és a
feldolgozásoknak. Emellett a DJ
egy zsáknyi pöttyös labdát is hozott
magával, melyeknek dedikált példányai a legjobban tapsolóknak,
táncolóknak és bulizóknak a kezébe repültek.
A fergeteges hangulat picit sem
lanyhult a kétórás buli alatt, sõt, a
közönség még utána is nehezen
tudta abbahagyni a táncolást.
A pünkösdi rendezvényekbe
azért a vihar is beleszólt, de mind a
Kanizsa Fúvósegyüttes, mind a

AVAGY PÜNKÖSD ZALAKAROSON
Tibi bácsi az elmaradhatatlan pöttyös labdával...
Nagyrécsei Ritmus Könnyûzenei Kórus
elõadását is
szívesen hallgatta végig a
közönség.

A programok a borházak kínálatával és remek kirakodó vásárral egészültek ki, vidám és
tartalmas kikapcsolódást kínálva
a hosszú hétvégét városunkban
töltõk számára.

Javított
városunk
...és a Nagyrécsei Ritmus Könnyûzenei Kórus.

VÁROSI GYERMEKNAP!
Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk benneteket 2013. május 26-án 9.00 és 13.00 óra
között a sportcentrumban egy vidám délelõttre.
Lesz ott móka-kacagás, játék Katus Attilával, versenyek és sportolás
apával – anyával, finomságok, ajándékok, meglepetés garmadával.
Várjuk Zalakaros apraját–nagyját, hogy közösen ünnepeljük
a gyermeknapot!
Zalakaros Város Önkormányzata

Az elsõ negyedév elõzetes statisztikája
alapján még mindig a gyógy- és termálvizek
legvonzóbbak.
Az idei tavasz idõjárása eddig nem kedvezett az utazni vágyóknak, különösen a
március 15-i rendkívüli hóhelyzet befolyásolta a terveket. A fõként Nyugat-Magyarországot érintõ káosz visszavetette a
szállodai foglalásokat, ez kitûnik az adatokból is.
Jó hír azonban, hogy az elmúlt évek
családbarát fejlesztéseinek köszönhetõen
városunkban több mint 28%-kal nõtt a
külföldi vendégéjszakák száma. Bár a belföldi vendégek tekintetében volt némi
visszaesés a tavalyi évben, a KSH adatok
alapján – a legnépszerûbb városok rangsorában – Zalakaros így is 6-ról az 5-ik
helyre javított.
Turizmus Online
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Hosszú készülõdés után eljött
a várva várt nap. Április 25-én éjfélkor keltünk útra az iskola elõl.
Néhányan a reptéren csatlakoztak a kis csapatunkhoz, amit Éva
néni (Lengyel Éva – a szerk.) vezetett.
A reptéri várakozás rövidnek
tûnt és pillanatokon belül már a
nagy gép belsejében kerestük a
helyünket. Mindenki izgatottan
várta a felszállás pillanatát, különösen azok a gyerekek, akik elõször ültek repülõn. A felhõk feletti utazás, a gyönyörû látvány és a
magaslati levegõ mindenkit elkápráztatott.
A reptérrõl a Green Line transzfer buszra szálltunk, és az utazás
alatt már figyeltük a nagy- város
reggeli forgatagát és az épületeket.
Rövid reggeli után az elsõ úti célunk a Millenniumi kerék, a London
Eye megtekintése volt. Hamarosan
135 méter magasból nézhettük a
city gyönyörû látképét és gyorsan
csattogtak a fényképezõgépek is.
A gyalogos séta során elhaladtunk a Parlament, a Big Ben, a
Westminster Apátság mellett. A
kimerítõ séta után igazán kellemes volt a hajós városnézés a
Temze folyón. Szikrázó napsütésben és a lágy szellõk fuvallatában
hallgattuk az idegenvezetõ szavait a város fontosabb nevezetességeirõl. A szállásunkra megérkezve
egy közös pizzázás után zártuk az
estét.
Kipihenten, új erõvel indultunk
másnap a Tower Bridge irányába. A
Temze rakpartján sétálva bámulhat-

A könyvtár szervezésében
újabb kiállítás megnyitására került sor az iskolában. Balogh Andrea Zalaszabarban élõ rajztanár
és a zalaszabari Margaréta Ház
vezetõjének Nyitott szemmel címû kiállítását egykori fõiskolai
csoporttársa, a szintén rajztanár
Hajmásiné Török Gyöngyi nyitotta meg.
A megjelenteket az intézmény
igazgatója, Grófné Csatos Andrea
köszöntötte. Hárs Julianna 5.osztályos tanuló Nemes-Nagy Ágnes Madarak címû versét szavalta el, Császár Dominik, Demény Petra és
Hozensteiner András 1. osztályos
tanulók tavaszi verscsokorral köszöntötték a vendégeket. Kiss Regina Anna 4. osztályos tanuló Ránki:
Kopogós-át adta elõ zongorán.
A szép számban jelen lévõ érdeklõdõk megtudhatták, hogy a

Londonban voltunk

DIÁKOK BESZÁMOLÓJA AZ ÉLMÉNYDÚS KIRÁNDULÁSRÓL
tuk a város egyik jellegzetességét,
a Tower Bridge hidat. Gyalogos túránkat az egyik nevezetesség felé
vettük, ( St. Paul Katedrális) melyet
már messzirõl felismertünk az épület szépségérõl.
A Buckinghami Palota elõtti tér
volt a legalkalmasabb az interjú készítésére, melyet párban végeztünk. Kezdetben félénken szólítottuk meg az embereket, de idõvel
nagyon élveztük az angolul való
beszélgetéseket.

Az estét egy éjszakai városnézõ
buszos kirándulással zártuk, amikor
a megcsillanó fények, színek pompássá varázsolták a várost.
Utolsó napunkon a Madam
Tussaud's Panoptikumot néztük
meg. Rengeteg világsztár élethû viaszszobrával készítettünk fényképeket a szobákon keresztül haladva. Az alagsori kisvasút végigmutatta London várossá fejlõdését és a
zenei hangzások még életszerûbbé
tették a korokat.

Fáradtan, de a hazavágyás érzésével szállt fel a gépünk és mindenki kalandokkal, élményekkel teli
szívvel érkezett haza.
A három nap során izgalmas betekintést nyertünk London fontosabb látnivalóiba és azzal az érzéssel távoztunk, hogy ide vissza kell
még jönni!

Nyitott szemmel

elbíbelõdni egy-egy apró részlet kidolgozásával. Rendkívüli alapossággal és aprólékossággal kidolgozott
munkái a táj szépségét, az abban
rejlõ apró csodákat, mozzanatokat
mutatják be. Mindezeket csak az
veheti észre, aki mint õ, nyitott
szemmel jár a világban. Képeibõl
sugárzik a harmónia, a nyugalom és
a természet iránti szeretet.
Novák Ferenc, városunk polgármestere pohárköszöntõjében kiemelte és megköszönte, hogy ismét egy újabb „ablakot nyitottunk
meg a világra”, újabb lehetõséget
adott az intézmény és a szervezõk
arra, hogy a település lakói megismerhessék a környékükön élõ és alkotó mûvészek remekeit.
A kiállítás megtekinthetõ 2013.
június 20-ig hétköznap 10-17 óráig,
szombatonként 10-12 óráig az iskola emeleti aulájában.
Horváthné Nagy Elvira

festészet iránti vonzalom felnõttkorban kezdõdött Balogh Andreá-

nál, aki miután rákapott e mûvészeti ág ízére, képes volt akár órákat is

Varga Katalin és Ács Laura
8.osztályos tanulók

ÚJABB KIÁLLÍTÁS: TÁJKÉPEK, TERMÉSZETI CSODÁK FESTMÉNYEKEN
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A 2012/2013. tanév Sportolj és
Nyerj! akció keretében 2013. május
11-én kerékpártúrára került sor. A
résztvevõk ezúttal a kápolnapusztai Bivalyrezervátumot keresték fel.
A hét-tizenhárom éves gyerekek
nemcsak a bivalyokat tekinthették
meg, hanem végigjárva a tanös-

Kerékpártúra
vényt, a Kis-Balaton madárvilágával
is ismerkedhettek. A rezervátumi
program önfeledt játékkal ért véget, mely során kecskékkel, szamár-

TRIATLON VERSENYRE KÉSZÜLNEK
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen Stégli János
edzõ vezetésével megkezdõdött a felkészülés a triatlon diákolimpiai versenyekre.
– Az idei tanév triatlon diákolimpiai versenyeire a felkészülést április közepén kezdtük meg. A június 1-én megrendezendõ megyei döntõre három korosztályban huszonhárom gyerek
készül, s próbálja meg kiharcolni a gyõzelmet és az országos
döntõbe jutást – mondta Stégli János. – A korábbi évek sikereinek köszönhetõen egyre nagyobb az érdeklõdés e sportág

iránt, amit a növekvõ létszám is bizonyít. A tavalyi csapat tagjaira az idén is lehet számítani, de sikerül évrõl évre új diákokat is bevonni az edzésmunkába. Örömteli, hogy már a legkisebbek is érdeklõdnek, amit jól mutat, hogy az I. korcsoportban
hat elsõs és hat másodikos próbál szerencsét.
Az edzõ elmondta: egyelõre heti két edzéssel készülnek, de
ez a versenyek közeledtével háromra fog növekedni. A gyerekek
keményen dolgoznak, hiszen a részsportágakban (úszás, kerékpározás, futás) meghatározott távokat egymás után, pihenés
nélkül kell teljesíteni; ez nemcsak jó erõnlétet, de kitartást, akaraterõt is igényel a versenyzõktõl. Sajnos a diákok más sportágakban és csoportokban is érintettek, így az edzéseket nehéz
összeegyeztetni, mindezek ellenére mindenki lelkiismeretesen
készül, bár az igazi nehézségek csak ezután jönnek – mondta.
Stégli János befejezésül elmondta: reménykedik abban, hogy
három csapatunk is képviseltetheti az iskolát a kecskeméti döntõben, de bízik az egyéni indulók jó szereplésében is, és akkor sikerül a tavalyi kiváló eredményt megismételni, felülmúlni.

ral és pulikkal is összebarátkozhattak a túrázók.
Stégli János fõszervezõ elmondta: büszke a csapatra, hisz az esõ

nehezítette körülményeket még a
legkisebbek is szó nélkül küzdötték
le, s egy összetartó, jó kis csapat
alakult ki. Természetesen a Sportolj
és Nyerj! akció tovább folytatódik,
melynek következõ állomásai a május 25-i Szent Orbán túra és a május
26-i gyereknap.

Városi Sakkbajnokság
Május 12-én került lebonyolításra Zalakaros IX. Városi sakkbajnoksága, melyen városunk sakk szakosztályának (Zalakaros és Térsége S.E.)
12 játékosán kívül 29 más egyesületben játszó vagy egyesületen kívüli
játékos szállt harcba a város sakkbajnoka, illetve a város amatõr sakkbajnoka címeket újabb 1 évre igazoló vándorserleg elhódításáért.
Az „A” csoportban, amely
egyúttal országos szinten is úttörõként az elsõk között biztosított lehetõséget a nemzetközi FIDE rapid
értékszám szerzésre, 18 játékos,
köztük 4 fõ 2200 értékszám feletti
(1 FIDE Mester) mellett 6 hazai játékosunk indult. A végsõ gyõzelmet
az Alsószölnök színeiben versenyzõ
Takács Balázs 2334-es értékszámmal szerezte meg, legyõzve (igaz,
hogy csak holtversenyben) a nagykanizsai Kobán Bálint FM-t. Mindketten 8-8 pontot szereztek. A harmadik helyre a
Csuti S.E. játékosa Vass Dániel
futott be 6,5
ponttal. Itt meg
kell
említeni,
hogy mindhárom játékos szerepelt már korábbi városbajnokságainkon a kupát megnyerve,
vagy a dobogón végezve. Ebbe a
csoportba meglepetésre a 6. helyre
futott be 5 ponttal hazai játékosunk, a mindössze 1619-es értékszámú Szabó-Thomka Dániel, aki ezzel
a Zalakaros és Térsége S. E. legjobb
sakkozójának járó érmet is átvehette. Gratulálunk neki.
A jobbára ifjúságiakat felvonultató „B” csoportban 23 játékos küzdött a város „Amatõr bajnoka”
vándorserlegért. Itt a hazai játékoson kívül nagykanizsai, zalaeger-

szegi, nagyradai, hévízi, marcali,
galamboki, alsószölnöki és gyõrújfalui játékosok is részt vettek. A
végsõ gyõzelmet egy nagykanizsai
ifjúsági játékos Haselbach Dávid
szerezte meg 8 ponttal. A II. helyen
az alsószölnöki Kutas Lajos végzett
(igaz, hogy csak jobb Bucholzzal
megelõzve az ugyancsak 7 pontos
hazai (korábbi amatõr bajnok)
Barics Ferencet. Elõzõ évi bajnokunk a 83 éves Cserveni Laci bácsi
ezúttal 6,5 ponttal a IV.helyre futott
be. A 14 év alattiak kategóriája
nagykanizsai sikereket hozott.
Az egyformán
4,5 pontot szerzõ I. Horváth
Csongor Endre, a
II. Mátyus Vivien
és a III. Kálovics
Zoltán
között
ugyancsak
a
Bucholcz számítás döntött. Jövõ évi
bajnokságunkon valamennyiüket
visszavárjuk.
Külön szeretnénk köszönetet
mondani a Gránit Gyógyfürdõ vezetõségének és dolgozóinak, akik
számunkra nem csak a kulturált
versenyzés lehetõségét, hanem díjazottjaink számára 1-1 2 fõ részére
szóló, az élményfürdõ használatát
is biztosító fürdõbelépõt ajánlottak
fel. A díjakat Novák Ferenc polgármester adta át.
Lukács László
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Kedves Zalakarosiak, mindannyiunk nagy örömére a Móra Ferenc Általános Iskola melletti sportudvar 2012-ben teljes mértékben megújult, mûfüves és mûanyag borítású pálya került átadásra. Közös érdekünk, hogy a sportlétesítményt
biztonságosan és hosszú távon használhassuk, állagát megóvjuk.
Ennek érdekében az alábbiakban szeretnénk felhívni mindenki
figyelmét a sportudvar használatának szabályaira.

Szabályok a sportudvar
használatához:
• A Sportudvart használni csak saját felelõsségre lehet.
• A mûfüves és a mûanyag pályára lépni kizárólag sima talpú sportcipõben lehet, a pályák
bejáratánál lévõ cipõtörlõ használata után.
• A pályákon csak a pályákra jellemzõ sporttevékenységet lehet végezni (labdajátékok).
• Tilos a Sportudvar egész területére olyan eszközöket bevinni, amelyek kárt okoznának a
pályákban (pl. kerékpár, görkorcsolya, padok, székek, asztalok, minden nemû szúró-vágó
eszköz, fémek, stb.)
• A pályára utcai cipõvel felmenni, arra homokot, sarat, követ felvinni tilos!
• Tilos a dohányzás a Sportudvar egész területén!
• Tilos ételt, italt vinni a pályákra!
• Tilos üveget vinni a pályákra!
• Tilos a rágógumi használata a pályákon!
• Tilos a Sportudvar területére állatokat bevinni!
Eljárás szabálytalan használat esetén:
A pályahasználat rendjének megsértése esetén az üzemeltetõ vagy megbízottja
– elsõ esetben felszólítja a használót a szabályok azonnali betartására,
– második esetben a pálya azonnali elhagyására.
Azonnal kizárható a Sportudvar területérõl, az a személy, aki
– veszélyes, meggondolatlan módon viselkedik, veszélyezteti mások testi épségét, rongál,
veszélyezteti mások tulajdonát
– többszöri felszólításra sem tartja be az üzemeltetõ vagy megbízottja utasításait
– ittas állapotban tartózkodik a Sportudvar területén
– drogot fogyaszt, vagy drog hatása alatt áll, vagy drogot tart magánál
– szándékosan kárt okoz mások tulajdonában
– környezetkárosító tevékenységet folytat.
A szabályok betartása a pályák minõségének megóvását, élettartamának
meghosszabbítását szolgálja.
A pálya nem rendeltetésszerû használatával okozott kárt a károkozónak
meg kell térítenie!
Köszönjük a szabályok betartását, a sportszerû viselkedést és kérjük,
ha szükséges másokat is figyelmeztessen erre!
Sportudvar üzemeltetõje:
Közösségi Ház

BALATON
ÁTÚSZÓK,
FIGYELEM!
A Karos Sprint Úszóklub
ingyenesen vállalja a felkészítést az idei Balaton átúszásra. A Klub szeretné azt,
hogy a július 9-i eseményen
valamennyi korábbi átúszó
részt venne, ezért kérik
mindazokat, akik 1986-tól átúszták a Balatont, edzésidõ-

pont és a verseny egyeztetése érdekében Stégli Jánost
(06/30-227-3223, vagy személyesen a Közösségi Házban) szíveskedjenek megkeresni.
A felkészülés mintegy egy
hónapot vesz igénybe, ezért
kérjük az átúszásra vállalkozókat, hogy 2013. június 3-ig
szíveskedjenek jelentkezni.

PROGRAMOK:
Május 22-30. (szerda-csütörtök)
XXXII. Zalakarosi Sakkfesztivál
Nyílt Magyar Nõi és Férfi Bajnokság – Zalakaros,
Általános Iskola
Május 25. (szombat) 08.00
Szent Orbán teljesítménytúra
„Sportolj és Nyerj”
Zalakaros, Kertmozi
Május 25. (szombat) 18.00
Szent Orbán-nap
Zalakaros, Szent Orbán-szobor
Május 26. (vasárnap) 09.00
Gyermeknap
„Sportolj és Nyerj”
Zalakaros, Sportcentrum
Szervezõ:
Zalakaros Város Önkormányzata,
Közösségi Ház

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

