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Az idõjárás ezúttal sem kedvezett a kinti
programoknak, ami miatt az idei gyermekna-
pot végül a Móra-iskolában tartották meg a
szervezõk, de a gyerekek jól láthatóan reme-
kül érezték magukat így is.

Ez csak természetes, hiszen minden róluk
szólt, körülöttük forgott, kedvükre történt.
Jobbnál jobb lehetõségeket próbálhattak ki a
hatalmas játszószobává alakult tornaterem-
ben és az iskola aulájában. Ugrálóvár, izgal-
mas élõ csocsó, bohóc mûsor, mesemondás,

karate bemutató – sorolni is hosszú, mi min-
den közt válogathattak a lurkók ezen a na-
pon!

A kipirult arcok, ragyogó szemek, az önfeledt
kacagás volt a köszönet és a jutalom a szerve-
zõknek ezért a remek napért!

A gyermeknap alkalmából „gyermekna-
pi hét” programsorozattal kedveskedett az
óvoda a kisgyerekeknek. Ezen a héten
olyan elfoglaltságokat kínált az intézmény,
melyek eltérnek a hétköznap megszokot-
taktól.

Az „Alkotó kezek” címû programmal
nyitották meg a hetet, melynek során
számtalan új technikával ismerkedhettek,
próbálkozhattak a kisgyerekek. A legkiseb-
beknek nagy élmény volt, hogy lábacskáik-
kal színes lenyomatokat készíthettek. A
nagyobbak nagy érdeklõdéssel díszítettek
halacskát tésztával, és festettek különbözõ
színekre érdekes formájú kavicsokat, me-
lyeket katicabogárrá, csigává, békává, pil-
langóvá változtattak.

Az egész hét a kicsiké volt
BÖLCSÕDEI GYERMEKHÉT

Gyermeknapi örömök
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A költségvetési rendelet mó-
dosítására a közmunka program
pályázat miatt volt szükség, me-
lyen támogatást nyert a város,
valamint az elõzõ évrõl 81 millió
forintnyi pénzmaradvánnyal is
növekedett az idei évi büdzsé.

Módosította az önkormányza-
ti jelképekrõl és azok használatá-
ról szóló rendeletet a testület, a
szövegbe most emelték be az
egyébként már évek óta haszná-
latos „Meríts erõt a természet
csodáiból” szlogent. 

Döntés született arról, hogy
idén is lesz igazgatási szünet a hi-
vatalban; nyáron az augusztus 19-
26. közötti napokban, télen pe-
dig a karácsonyi idõszakban kell
ügyeleti rendszerrel számolnunk.

Elfogadták a városkép alakítá-
sáról és szabályozásáról szóló
rendeletet, mellyel – ahogyan

Novák Ferenc polgármester jelez-
te: az önkormányzat és polgár-
mester jogosítványai a remények
szerint nõnek. A rendelet véle-
ményezési eljárás indításának
szükségességét fogalmazza meg,
valamint kötelezõvé teszi, hogy
az építkezéseket elõzetesen a hi-
vatal felé is jelentsék be az érin-
tettek. A rendelet megfogalma-
zására azért volt szükség, mert az
építéshatósági ügyek intézése a
járásokhoz került, így az önkor-
mányzatok „feje fölött” szület-
hettek volna meg egyébként a
várost és a városképet érintõ, be-
folyásoló döntések.  

Szabályozták a közterület
használat rendjét is, mellyel az
önkormányzat a jövõben feltéte-
lekhez köti az üzletek kulturált
formában történõ megjelenését.

Vita alakult ki lakásbérlés kér-

désében, ennek középpontjában
az állt: vajon a járásnál dolgozók
megkaphatják-e az önkormány-
zati dolgozókat illetõ lakásbérleti
kedvezményeket? A képviselõk
többsége úgy szavazott: a járási
hivatalnál történõ munkavégzést
szolgálati jellegnek ismerik el, így
a kedvezõ bérleti díj illeti meg a
járási hivatalnál dolgozó, ám vá-
rosunkban önkormányzati lakást
bérlõ személyeket. 

Új közösségi ház építésének
szükségességérõl hozott elvi dön-
tést a testület. E szerint a jelenle-
gi közösségi épület elbontásának
meg kell történnie, és lehetõleg
jövõ év végére új közösségi házat
építtet a város. Az építkezés
egyes fázisait szigorúan megha-
tározott ütemtervhez kötik.  

A központi orvosi ügyelet mû-
ködtetéséhez 1 millió 173 ezer fo-
rint plusz összeggel járul hozzá a
város, a pénzt a költségvetési tar-
talék terhére biztosítják (össze-
sen 9,7 millió forint az önkor-
mányzat támogatása). Hozzátet-
ték: a város július 1-tõl külön meg-
állapodásban rögzíti a hét végi és
hét közi ügyeletek kérdését.

A településen mûködõ kul-
turális szervezetek munkájának

összehangolása, a hatékonyabb
érdekérvényesítés és a pályázati
lehetõségek bõvítése érdekében
kulturális egyesület létrehozásá-
ról is döntöttek. Az egyesületbe
önkormányzati részrõl a képvise-
lõk a polgármestert delegálták, a
vezetõségbe egyébként a szerve-
zetek delegálják a tagokat, s
ugyanazt a személyt több szerve-
zet is jelölheti.

A Ciklámen utcai harangláb
felújítását – benyújtott számlák
alapján – maximum 50  ezer fo-
rint plusz áfa erejéig támogatja a
testület. A döntés az ezzel kap-
csolatos lakossági kérelem alap-
ján született. Ugyancsak kérelem-
re: a termelõi piacon árusítók ké-
résére mérsékelték a piaci hely-
használati díjakat a képviselõk. A
szezonális idõszakban a bérleti díj
300 forint/m2 lesz, októbertõl ta-
vaszig 180 forint/m2. 

Forgalmirend változásról is ha-
tároztak: a Gyógyfürdõ tér 11.
számú pavilonsortól nyugati
irányba esõ részen a gépjármû
közlekedést nem engedélyezi a
testület, a Hegyalja utca Kapitány
köz és Dózsa utca közötti szaka-
szát pedig kivették a lakó-pihenõ
övezetbõl.

Rendkívüli testületi ülésen történt
A költségvetési rendelet módosításának elfogadásával kezdte leg-

utóbbi, május 27-i ülését a képviselõ-testület. Bár az ülés rendkívüli
volt, több mint harminc napirend kapcsán kellett döntést hozniuk a
városvezetõknek.

ÁPRILISI ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI
A  Termáltó és Ökopart címû projektben projektmenedzsment fel-

adatok ellátására benyújtott pályázatok közül a FRIMOBI ÉPITõ Mér-
nöki és Kereskedelmi Kft. (8900 Zalaegerszeg, Becsali u. 52. (pályázó)
1.400.000  Ft + áfa összegû ajánlatát fogadta el a testület.

A projektmenedzsment feladatok ellátásának költségét a 2013. évi
költségvetésben tervezett Termáltó és Ökopart beruházás költségé-
nek terhére biztosítják.

Zalakaros Város Önkormányzata  költségvetési elszámolási számla
és alszámláinak vezetésével az OTP Bank Nyrt-t bízták meg hároméves
idõtartamra.  

A Zalakaros Város Fehér Bora címet a Bazsó Pince termelõ Királyle-
ányka fajtájú borának ítélték oda. A Zalakaros Város Vörös Bora címet
aa Cezar Winery Kft. termelõ Syrah fajtájú borának ítélték.

ZENEISKOLAI TANÉVZÁRÓ HANGVERSENY

BALLAGÁSI ÉS TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY
A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola

tanulói és nevelõtestülete nevében tisztelettel meghívjuk 2013.
június 13-án, csütörtökön 17 órakor kezdõdõ zeneiskolai tanévzá-
ró hangversenyre és a 2013. június 19-én, szerdán 17 órakor kez-
dõdõ ballagási és tanévzáró ünnepélyre.
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Mondhatnánk: alig nõttek ki a
földbõl, máris világbajnoki cím-
mel büszkélkedhetnek. Nemcsak
mondhatnánk, hanem mondjuk
és írjuk is, mert bizony így van:
Tóth Jázmin és Varga Kata Luca
igenis világbajnokok, modern
tánc kategóriában.

Nagykanizsa adott otthont a kö-
zelmúltban az International Dance
Federation modern tánc világbaj-
nokságnak, melyen 18 ország 1500
sportolója több korcsoportban és
kategóriában mérte össze tudását.
A kanizsai SzanDia  Fitness Stúdió
növendékei hatalmas sikert arattak,
s nagy örömmel jelenthetjük, hogy
a legjobbak között zalakarosi le-
ánykák is szerepelnek.

A stúdió Mini kategóriában indí-
tott csoportja Barbie címû táncával
Fantasy Form kategóriában elsõ he-
lyen végzett, s a csoport tagjai kö-
zött találjuk Jázmint és Lucát; ezen
felül a leányok ezüstérmet is sze-
reztek a Fantasy Form Mini kategó-
riában az Udvari bolondok nevû

tánccal. S
van oka
b ü s z k é l -
kedni raj-
tuk kívül
még két
m á s i k
karosi le-
ányzónak
is: Hegedûs
Kata a 6-os
korcsoport-
ból, Kiss Re-
gina pedig
a 7-es kor-
csoportból
remekelt a
bemutatók
s o r á n ,
mindketten
F a n t s y
Form kate-
g ó r i á b a n
indultak.

A siker-
hez ezúton
is szívbõl
gratulálunk!

GYERMEK-
ÉTKEZTETÉS 

A NYÁRI 
SZÜNETBEN

A korábbi évek gyakorla-
tához hasonlóan városunk
önkormányzata csatlakozott
a szociális nyári gyermekét-
keztetés programjához.

Támogatást azok az ön-
kormányzatok kaphatnak,
akik vállalják, hogy a nyári
szünetben, a 2013. június 17-
étõl 2013. augusztus 30-áig
terjedõ idõszakban legalább
44, legfeljebb 54 munkana-
pon keresztül a rendszeres
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ kiskorú
gyermekek részére napi egy-
szeri melegétkeztetést bizto-
sítanak.

Az önkormányzat 2013.
május 10-ig felmérte az igé-
nyeket, melybõl kitûnt, hogy
a jogosult 38 gyermek közül
14 gyermek szülõje kíván élni
a lehetõséggel. Ennek megfe-
lelõen az Emberi Erõforrások
Miniszterének 30/2013. (IV.
30.) EMMI rendelete szabá-
lyainak figyelembevételével
11 gyermek részére nyújtott
be kérelmet állami támoga-
tásra és 3 gyermek étkezte-
tését önerõbõl finanszíroz-
za a város 54 munkanapon
át.

A támogatás odaítélésérõl
június 6-ig dönt a miniszter.

Zalaszentivánon rendezték meg a megyei önkéntes tûzoltók
versenyét. A június 1-jei találkozón a Zalakarosi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület csapata is képviseltette magát. A versenyzõket Novák
Ferenc polgármester is elkísérte.

A találkozón 20 csapat mérte össze felkészültségét. Városunk ön-
kéntesei számára némi bosszúságot okozott, hogy a technika alapo-
san megtréfálta õket, így az iskola és érettségik melletti, közbeni fel-
készülés ellenére a csapat eredményt nem tudott elérni. Szörcsök
Szilárd, az egyesület parancsnoka azonban úgy fogalmazott: a csa-
pat megfelelõ idõt futott, és a technikai problémák ellenére is helyt-
állt. Mint mondta: a fiatal csapattagok becsülettel készültek fel a
versenyre, így mindenképpen dicséret illeti munkájukat.

A csapat június 8-án a balatongyöröki országos kismotor sze-
relõ bajnokságon ismét versenybe száll, bízva abban, hogy felké-
szültségüket minden akadály nélkül bizonyíthatják.

Önkéntes tûzoltók versenyeztek

Mini világbajnokok Karosról
MODERNTÁNCBÓL KIVÁLÓ

Tóth Jázminnak öccse, Hunor gratulál.

MOLIÈRE: TARTUFFE – FERGETEGES VÍGJÁTÉK
Helyszín: Zalakaros, Közösségi Ház

Idõpont: 2013. 06. 07. 19.00

Molière: Tartuffe – Fordította: Vas István
Fergeteges vígjáték a kanizsai Honvéd Kaszinó 

Városi Diákszínpadának elõadásában.

A belépés díjtalan!
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A fürdõ kis látogatóinak minél
szélesebb körû szórakoztatása és
programokkal történõ ellátása ér-
dekében ezentúl képzett animá-
torokkal biztosít gyermekfoglal-
koztatást a Zalakarosi Fürdõ.

Az animátorok a gyermeknap-
hoz kötõdõen e hét végén álltak
munkába. A tanév végéig hétvé-
genként, június 15. után azonban

minden nap a strandfürdõ Sajthá-
zában várják a gyerekeket. Mind-
ezek mellett a strandolimpia prog-
ramjainak, valamint egyéb gyermek
programoknak a koordinálását is
végzik – tudtuk meg Bogdán
Amandától, a fürdõ marketing asz-
szisztensétõl.

Az animátorok április elején Bé-
res Alexandra és az egyik legna-

gyobb hazai utazásszervezõ cég
munkatársai irányítása alatt és
szakmai támogatásával végezték el
a Zalakarosi Fürdõben azt a tanfo-
lyamot, mely feljogosítja õket a
gyerekekkel való foglalkozásra.

Az animátorok az utazásszerve-
zõ cég Klub Oázis programjaiban

vesznek részt fõként külföldön, ha-
zánkban Zalakaroson tevékenyked-
nek.

A fürdõ kis vendégeit kreatív
foglalkozásokkal, manó tornával,
gyermek salsával, gyermek strand-
olimpiával várják majd a nyár folya-
mán.

Élõsakk a fürdõn
A nemzetközi

sakktorna és ma-
gyar bajnoki küzdel-
mek mellett lát-
ványsakkban sem
volt hiány.

A strandfürdõ
területén a Közös-
ségi Ház szervezésé-
ben ismét élõsakk
bemutatót szervez-
tek: óriási sakktáb-
lán jelmezbe bújt fi-
atalok tették meg a
sakkozók által tol-
mácsolt lépéseket.
A látványos és szó-
rakoztató bemutató
mellett ugyanis egy
másik élõsakk is zaj-
lott: Novák Ferenc
polgármester és dr.
Burján Richárd, a
fürdõ vezérigazga-
tója vívott egymás-
sal csatát (termé-
szetesen kizárólag
sakk-csatát), mely-
nek lépéseit a sakk-
figuráknak beöltö-
zött diákok az óriás
sakktáblán „képez-
ték le”.

A strand gyermekprogramjait irányítják

Május 30-án zárult a
32. Nemzetközi Sakkver-
seny és Nyílt Magyar baj-
nokság. A sakk tornán
Horváth Tamás, a sakk-
szövetség alelnöke érté-
kelte a rendezvényt,
majd díjakat adott át a
legjobb játékosoknak
Novák Ferenc polgár-
mesterrel.

Külön öröm, hogy a
szervezõk a legjobb
karosi játékost is elis-
merték. E megtisztelõ
címet és az ezzel járó
ajándékot Jámbor Balázs
nyerte el, akinek ezúton
is gratulálunk!

A LEGJOBB KAROSI SAKKOZÓ
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Aki akart, az jól elfáradhatott a Zalakarosi Fitt Napon május 25-
én. S  aki végigcsinálta, az elmondhatja magáról: valóban fitt ! Ezen
a napon minden az egészségmegõrzés, a sport körül forgott. Volt
itt zumba, nippon zengo, karate, bokwa, segway, torna, kerékpá-
rozás, kenu túra -  minden, ami belefér. Váljék egészségünkre!

„A következõ napon
verses- zenés program-
mal kedveskedtünk a kis-
gyerekeknek. Vendége-
ink voltak: az iskola igaz-
gatónõje – Andrea néni,
a zeneiskola vezetõje –
Andi néni és kis növendé-
ke, Gergõ. A közös zené-
lés, éneklés alkalmával
megelevenedtek az erdõ
állatai. Vidáman énekel-
tünk együtt, és a kisgyer-
mekek kipróbálhatták a
számukra még ismeretlen
hangszereket is. 

Csütörtökön palacsin-
tát sütöttünk a gyerme-

kekkel. A palacsintatészta kikeveré-
sében nagy lelkesedéssel vettek
részt a Breki csoportos gyerekek. 

Pénteken vidám családi délutánt
szerveztünk a szülõk részvételével.
Volt ugrálóvár és aszfaltrajz is. Ked-
ves apukánk felajánlásából igazi
rendõrautót is kipróbálhattak a
g y e r e -
kek. A
M a g d i
néni ál-
tal készített színes házi gyurmából
szebbnél szebb formákat gyúrtak,
sodortak, formáztak a kicsik. Aki
megéhezett, a szülõk által biztosí-
tott terülj-terülj asztalkámról fala-
tozhatott, amelyért nagyon hálásak

vagyunk. Ezúton is köszönjük a
nagylelkû pénzadományokat, me-
lyekbõl az ugráló- várat finanszíroz-
hattuk, valamint a rendõrautót és
az ebédre felkínált, a gyerekek által
oly nagyon kedvelt pizzát. A kis-
gyermeknevelõk kis ajándékkal lep-
ték meg a számukra oly kedves cse-

metéket. Ezen a vidám délutánon
szülõk, gyermekek és kisgyermek-
nevelõk is felhõtlenül jól szórakoz-
tak.”

A bölcsõde dolgozói

A gyerekek óvónõik segítségé-
vel hangulatos mûsorokkal készül-
tek a tanévzáróra,  a versek, dalok,
táncok mindegyike a néphagyo-
mányokból merítkezett,  ahogyan a
kicsik ruhái is a hagyományos nép-
viseletre emlékeztették a közönsé-
get.

Azt pedig, hogy a gyermekeink
nõnek, jobban, mint mi azt szeret-
nénk, mi sem mutatja jobban, mint
a nagyok ballagása. Ilyenkor a szülõ

szíve bizony össze-
szorul; nem mintha
nem örülne az iskolá-
nak, vagy nem várná
azt a gyermekével
együtt, hanem, mert
tudja, hogy menthe-
tetlenül véget ért egy
igazán felhõtlen idõszak,  a kisgyer-
mekkor lezárult, kötelesség, felelõs-
ség veszi át sokszor a játékosság
helyét.  De illik ezt csak magunkban

gondolni, hiszen a gyerekek mérhe-
tetlenül örülnek és büszkék arra,
hogy naggyá váltak, hogy iskolások
lehetnek, s óriási lelkesedéssel ké-

szülnek az elõttük álló idõszakra.
Ezúton is kívánunk nekik sikert,

kitartást, töretlen kedvet, sok-sok
örömöt!

Fitt nap, egészség

ÜNNEP AZ ÓVODÁBAN

Mindhárom óvodai csoport elbúcsúzott az idei tanév-
tõl, a nagycsoportosok pedig búcsút vettek az óvodától
is, hiszen szeptembertõl már nagy elsõsként folytatják…

Gyereknap a bölcsõdében

VIDÁM EGYÜTTLÉT VOLT

ballagtakÉvet zártak, ballagtak
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Tanulmányi és sport versenyeredmények
„KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR 

SZÖVEGÉRTÕ” MEGYEI VERSENY

3. helyezett: Farkas Abigél 2.
osztály. Felkészítõ tanár: Bakonyi Ri-
ta. 3. helyezett: Kulcsár Balázs 4.
osztály. Felkészítõ tanár: Hohl
Lászlóné. 3. helyezett: Horváth Nó-
ra 8. osztály. Felkészítõ tanár: Bako-
nyi Rita.

ZALAKOMÁRI VERSENY 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTÁRGY

3-4. osztályosoknak (2013. ápri-
lis 12.) Olvasás: 1. helyezett:
Neumajer Gergõ 3. osztály. Felké-
szítõ tanár: Biczó Henriett. 3. he-
lyezett: Molnár Attila 4. osztály.
Felkészítõ tanár: Hohl Lászlóné.
Nyelvtan: 1. helyezett: Kulcsár Ba-
lázs 4. osztály. Felkészítõ tanár:
Hohl Lászlóné. 3. helyezett: Bali
Antónia 4. osztály. Felkészítõ ta-
nár: Hohl  Lászlóné.

BÁRCZI GÉZA ANYANYELVI
VERSENY

Megyei eredményei (2013. április
15.): 1. helyezett:  Horváth Tamara 6.
osztály, 2. helyezett: Csöndör Kamil-
la 5. osztály. Felkészítõ tanáruk:
Benkõné Gulyás Edit.

1. helyezett: Varga Ilona 8. osz-
tály, 3. helyezett: Horváth Nóra 8.
osztály, 6. helyezett: Varga Anna 8.
osztály. Felkészítõ tanáruk: Bakonyi
Rita.

VÁROSKÖRNYÉKI 
DIÁKOLIMPIA DÖNTÕ

IV. kcs.: 2. helyezés, III. kcs.: 5. he-
lyezés, II. kcs.: 4. helyezés, I. kcs. 1.
helyezés (továbbjutás a megyei
döntõbe) Megyei döntõ: I. kcs. 8.
helyezés. A csapat tagjai: Olasz Bar-
nabás, Stampf Marcell, Vékony
Bence, Lechner Werner, Varga Ákos,
Gergely Gábor, Vörös Márk, Balogh
Levente, Balogh Máté. Felkészítõ:
Jankovics Attila.

GALAMBOKI MATEMATIKAI
FEJSZÁMOLÓ VERSENY

Horváth Kornél 2. osztályos ta-
nuló 2.helyezést ért el. Felkészítõ
tanára: Kovács Zoltánné. A 3. osztá-
lyosok között Neumajer Gergõ 2.
helyezést, Török Ádám 3. helyezést
ért el. Felkészítõ tanáruk:
Szabadicsné Madaras Katalin. 

Az alsó tagozatosoknak  a nagy-
kanizsai Zrínyi-Bolyai Általános Is-

kola és a Zala Megyei Pedagógiai
Intézet közös rendezésében tartott
területi tanulmányi versenyén Mol-
nár Attila 4.osztályos tanuló angol
nyelvbõl 3. helyezést ért el. Felké-
szítõ tanára: Szirtes Zita.

A ZALA MEGYEI VONÓS 
TALÁLKOZÓ

Neumajer Kitti  gordonka hang-
szeren bronz fokozatot ért el. Fel-
készítõ tanára: Tarnai Lászlóné

XII. TERÜLETI 
NÉGYKEZES VERSENY

2013. május 29-én a Móra Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola öt zongorista növendé-
ke vett részt a Nagykanizsán meg-

rendezett XII. Területi Négykezes
Versenyen.

Tálos Csenge és Tálos Laura
Kecskés Balázs Ingó-bingó rózsa-
bimbó címû mûvét adták elõ, ami-
vel bronz fokozatot értek el.

Farsang Vivien, Varga Ilona és
Varga Anna pedig C. M.v. Weber a
„Felhívás  keringõre ” címût mûvét
zongorázták el, s ezzel ezüst foko-
zatot szereztek. Felkészítõ tanáruk
Kmecs Teodóra volt.

MEGYEI DIÁKOLIMPIA, 
LABDARÚGÁS

IV. korcsoport fiú csapat: 5. he-
lyezés. Csapattagok: Bali Szabolcs,
Kocsis Dániel, Koma Bence László,
Negreán József, Péter Bence, Szanyi
Dávid, Szörcsök Martin, Tóth Ró-
bert, Végh Valentin. Felkészítõ ta-
nár: Török Tamás.

PÉTERFY SÁNDOR TANULMÁNYI
VERSENY NAGYKANIZSA

Bazsó Balázs 8. osztályos tanuló
a német nyelvi társalgási verseny 1.
helyezettje. Felkészítõ tanára: Vár-
nagy Szabolcsné.

ATLÉTIKA TÖBBPRÓBA DIÁK-
OLIMPIA MEGYEI DÖNTÕ

Zalaegerszeg, 2013. 05. 08. – II.
korcsoportban leány csapatunk 10.
helyezést ért el. A csapat tagjai:
Horváth Hanna, Császár Eszter, Bali

Antónia 4. osztályos és Horváth Hil-
da, Bogdán Réka, Bogdán Linett 3.
osztályos tanulók. Felkészítõk: Szir-
tes Zita, Szabadicsné Madaras Kata-
lin.

III. korcsoportban leány csapa-
tunk 10. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Kovács Luca, Horváth Tama-
ra, Turkovics Rebeka, Lukács Renáta
6. osztályos és Hárs Julianna, Darnai
Réka 5. osztályos tanulók. Felkészí-
tõ: Kovács Tamás

IRODALMI KALANDOZÁSOK,
MEGYEI KÖNYVTÁRI LEVELEZÕS

VERSENY

(2013. 05. 10.) A 6. helyezett csa-
pat tagjai: Csöndör Kamilla, Hor-
váth Petra, Szabó Kata, Felkészítõ:
Horváth Zita. 

KALMÁR LÁSZLÓ MEGYEI 
MATEMATIKA VERSENY

10. helyezett Neumajer Gergõ 3.
osztály. Felkészítõ tanár:
Szabadicsné Madaras Katalin.  9.
helyezett Horváth Tamara  6. osz-
tály. Felkészítõ tanár: Dávid Mátyás.

BENDEGÚZ NYELVÉSZ MEGYEI
DÖNTÕ ZALAEGERSZEG

Farkas Abigél (2.osztály) 3. he-
lyezés, Varga Ilona (8.osztály) 4. he-
lyezés, Horváth Nóra (8.osztály) 7.
helyezés, Varga Anna (8.osztály) 10.
helyezés. Felkészítõ: Bakonyi Rita.

A Pünkösd valamennyi kis-
gyermekhez jól közel hozható
néphagyomány. A kislányok vi-
rágkoszorúkat, a fiúk vesszõ-
paripákat készítettek. A fel-
nõttektõl hallottak a régi pün-
kösdökrõl. A  pünkösdi királyné
járáshoz a gyerekek egész hé-
ten virágszirmot gyûjtöttek,
pünkösdi énekeket tanultak.
Minden csoport megválasztot-
ta a legkisebb lányok közül a
pünkösdi királynét: Nagy Ka-
millát a Süni csoportból, Kiss
Kincsõt a Pillangó csoportból,
Kulcsár Dorkát a Maci csoport-
ból, Szécsényi Szófiát a Katica
csoportból. A fiúk ügyesség-
ben, gyorsaságban vetélkedtek egymással a lá-
nyok biztatása mellett. A legügyesebbek lettek
a pünkösdi királyok: Süni csoport: Gulyás Atti-

la, Pillangó csoport: Matyovszky Péter, Maci
csoport: Tóth Hunor, Katica csoport: Marton
Bence.

Pünkösd az oviban
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A Zalakarosi Fitt Napok keretében került meg-
rendezésre a Kis-Balaton körüli kerékpártúra, mely-
re a szeles, hûvös idõ ellenére is harminckilenc fõ
jelentkezett. Ez a magas részvételi arány köszönhe-
tõ a jó szervezõmunkának, valamint a „Mozogj
többet egészségedért!” pályázati programsorozat
által biztosított 20 db ingyenes kerékpárnak is. 

A 36 km-es táv során Zalakomár, Balatonmagya-

ród, a Kányavári-sziget, a Kis-Balaton bemutató-
házhoz, Nagyrada és Garabonc érintésével érkeztek
vissza Zalakarosra a résztvevõk.A zalakarosiak és
az itt üdülõ vendégek számára a Merida Tour de
Zalakaros, valamint a Karos Spa Kis-Balaton túra ad
további sportolási lehetõséget 2013. június 23-án.

A szervezõk szeretettel várják a kerékpározás
szerelmeseit!

A háromnapos verse-
nyen három megye hu-
szonkét csapata küzdött
meg az értékes nyeremé-
nyekért. A versenyen in-
duló kilencven tekézõ
hangulatos, izgalmas, jó
mérkõzéseket vívtak,
melynek végén a csapatok
és a legjobb egyéni versenyzõk is
díjazásban részesültek. A szervezõk
külön díjazták a nemzeti bajnoksá-
gokban szereplõ és az amatõr csa-
patokat is.

Az igazolt játékosok küzdel-
mébõl a Balogunyom csapata
(1666 fa) került ki gyõztesen,
megelõzve Zalaszentgrót TK
(1586 fa) és a nagykanizsai NK
TEKE SE (1576 fa) csapatait. Az
egyéni összetett legjobbja a
zalaszentgróti Bohár Norbert lett
a nagykanizsai Magyar Gábor és
a balogunyomi Svajda Zoltán
elõtt. A Zalakaros és Térsége SE

csapata ezúttal leszorult a dobo-
góról, de egy díjat így is sikerült
megszerezniük, hisz a legjobb te-
lizõ Szûcs Lajos lett. A legjobb ta-
roló cím Magyar Zoltánnak (NK
Teke SE) jutott.

Az amatõrök versenyében már
jobban szerepeltek a „hazaiak”,
hisz a csapatversenyt óriási küzde-
lemben, mindössze 1 (!) fával meg-
nyerték Pókaszepetk (1458 fa)
elõtt. A harmadik itt Zalaújlak (1394
fa) lett. Az egyéni küzdelemben is
voltak díjazottjaink, hisz az össze-
tettben Török László második, Hor-
váth Ferenc pedig harmadik helyet

szerzett a pókaszepetki Rácz Zoltán
mögött, aki a tarolást is megnyerte.
A legjobb telizõ is Zalakaros III. csa-
patából került ki Vékony Zsolt sze-
mélyében.

A verseny nyertesei kupa és
éremdíjazásban részesültek, melye-
ket Tompa Angéla, a Betyár Csárda
ügyvezetõje és Szûcs Lajos verseny-
bíró adott át.

Tompa Angéla elmondta, hogy
a kupával a tekesport népszerûsíté-
se, játéklehetõség biztosítása volt a
célja, de fontos szerepet kapott a
sportbaráti kapcsolatok építése,
megõrzése is.

MERIDA TOUR 
DE ZALAKAROS
A korábbi évek hagyományait kö-

vetve városunk és a Kis-Balaton tér-
sége ad otthon a MERIDA Tour de
Zalakaros nagyszabású kerékpáros
rendezvénynek.  A tavalyi év sikerei
után az idén még nagyobb durranást
és sok újdonságot tervez a fõszerve-
zõ Bringamedia Kft.

A 2013. június 23-án 10 órai kez-
dettel megrendezésre kerülõ esemé-
nyen a zalakarosi Kerékpáros köz-
ponttól indulva, kis forgalmú utakon
bringázhatnak a Zalai-dombság me-
seszép tájain. A 118 km-es táv már
nem teljesítménytúraként, hanem
maratonként kerül megrendezésre,
chipes idõméréssel, útvonal biztosí-
tással és eredményhirdetéssel. Válto-
zik a maraton útvonala is. Felsõrajkig
megegyezik a tavalyival, innentõl  vi-
szont egy vadonatúj és nagyon szép
új terepen halad az út a következõ
20 km-en, érintve Pacsa, Dióskál és
Egeraracsa településeket. A
zalakarosi záró szakasz is módosul,
mindössze a Kilátóig kell „felmászni”,
onnan már lejtõ vezet a kiinduló
pontnál lévõ célig.

A maratontáv díjazás is változott,
így a férfi és nõi kategóriák abszolút
elsõ helyezettje 1–1 Karos Spa 2 éjsza-
kára szóló, félpanziós szállás utalványt
kap. A férfi és nõi kategória abszolút
elsõ három helyezettje serleg és tárgy-
jutalom díjazásban részesül. Emellett
serleggel díjazzák a legfiatalabb és
legidõsebb nõi és férfi teljesítõt is.

Akik nem vállalkoznak a több mint
100 km-es táv leküzdésére, illetve csa-
ládostul szeretnének egy jót kirándul-
ni, azok számára a 33 km-es Karos-
Spa Kis-Balaton túrát ajánlják. E túrára
a nevezés 14 év alatt ingyenes.

Mindkét távon résztvevõk rajtszá-
mot kapnak, mellyel a nap végén
sorsoláson vesznek részt, ahol 1 millió
forint értékben kerülnek ajándékok
kisorsolásra. A maratont teljesítõk
fõdíja egy 320.000 Ft értékû egy
MeridaRoadRideLite 93-30 kerékpár,
míg a túrázók között  10 darab, 2 fõ-
nek szóló, félpanzióval bõvített Ka-
ros Spa szállásutalvány kerül kisorso-
lásra. Természetesen a nevezõk für-
dési lehetõséget is kapnak a Gránit
Gyógyfürdõben.

A versenyre, illetve a túrára ne-
vezni a tourdezalakaros.hu oldalon
lehet elõzetesen, ahol több hasznos
információt is megtalálható a ver-
senyrõl és az útvonalakról, míg a
helyszínen június 22-én 12.00–20.00
óráig, illetve június 23-án 7.00–9.30
óráig lehet a rajt helyszínén.

Sok szeretettel várunk minden
sportbarátot, bringázót és szurkolót
egyaránt!

Drótszamárral a Kis-Balaton körül

II. Betyár Csárda Kupa tekeverseny
A Betyár Csárda

szervezésében immár
második alkalommal ke-
rült megrendezésre
2013. május 17. és május
19. között a II. Betyár
Csárda Kupa tekever-
senyt.
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ÉPFORG Kft.
Építõanyag és Fürdõszoba

SZAKÁRUHÁZ

az építõanyagok forrása

ZALAKAROS
Kossuth út 23. 
Tel.: 93/340-836
NAGYKANIZSA

Magyar út 114-116. 
Tel.: 93/322-135

NAGYRÉCSE

Táncsics M. út 46. 
Tel.: 93/371-024

LETENYE

József A. út 10. 
Tel.: 93/343-211

E-mail: info@epforg.hu
WEB: www.epforg.hu
www.epforgkft.hu

Építõanyagok teljes kínálata
– Fürdõszoba felszerelések és burkolatok
– Fa- és mûanyag nyílászárók
– Kling garázskapuk, kaputechnika
– Festék, kertészet, barkács
– Dekoráció (külsõ-belsõ dekorelemek)
– Rögzítésrendszer (szegek, csavarok)

Továbbá vállaljuk építõipari munkák teljes
körû kivitelezését garanciával, referenciával.

25 ÉVE AZ ÉPÍTÕIPARBAN.

„SZENT ORBÁN” TÚRA
A nagykanizsai Postás Sportegyesület és a Közösségi Ház

szervezésében került megrendezésre 2013. május 25-én a
Szent Orbán túra. A kirándulók 11 illetve 23 km-es távot tel-
jesíthettek. Stégli János szervezõ elmondta, hogy a túrázók
egyik fele az Orosztonyi kulcsosházat látogatta meg, míg a
másik csoport a „zalamerenyei kört” teljesíthette. A zord
idõ ugyan visszavetette a jelentkezõk számát, így az egyéb-
ként évek óta sikeres és közkedvelt túra mostani lelkes
résztvevõi kétszeresen is megérdemlik a dicséretet.

A zalakarosi könyvtár
(Zalakaros, Liget u. 28.) 

nyári nyitva tartása
2013. június 17-tõl augusztus 30-ig.

Hétfõ: 8.30–12.30
Szerda: 9.00–14.00

Csütörtök: 9.00–14.00

2013. július 15. és 2013. augusztus 4. 
között a könyvtár zárva tart.

Elérhetõségek: konyvtar@zalakaros.hu
tel.:06-30-631-15-26

Június 1. Gyógyászati nyílt
nap Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi
Fürdõ: +36 93 340 420

Június 5. Gyógyászati nyílt
nap Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi
Fürdõ: +36 93 340 420

Június 8. „Mozogj többet
egészségedért” Öveges József
túra – Páka-Háromszentek
kápolna-VétyempusztaMaróc-
Lipseszentadorján – Táv: 18 km

Június 8. Gyógyászati nyílt
nap Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi
Fürdõ: +36 93 340 420

Június 8. Strandkézilabda
Show Zalakarosi Fürdõ Zalaka-
rosi Fürdõ: +36 93 340 420

Június 12. Gyógyászati nyílt
nap Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi
Fürdõ: +36 93 340 420

Június 13. Zeneiskolás tanév-
záró és hangverseny Zalakarosi
Általános Iskola Általános Iskola:
+36 93 340 367

Június 14-tõl Igric Fesztivál
Képzõmûvészetek Háza, Nagy-
kanizsa Farkas Tibor: +36 93 311
468

Június 15. Folklór est Zala-
karos, Gyógyfürdõ tér Közösségi
Ház: +36 93 340 852

Június 15. Nyári Városi Ama-
tõr Egyéni Teniszverseny Sport-
centrum Közösségi ház: +36 93
340 852

Június 15. Kerékpártúra Nagy-
kanizsa és Õrtilos között     Táv:
kb. 50 km – Nagykanizsa-Õrtilos
Lõrincz Sándor: +36 30 546 9564 

Június 15. Gyógyászati nyílt
nap Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi
Fürdõ: +36 93 340 420

Június 19. Gyógyászati nyílt
nap Zalakarosi Fürdõ Zalakarosi
Fürdõ: +36 93 340 420

Június 22. Szent Iván éji va-
rázslat Zalakaros, Bodahegyi út

JÚNIUSI
PROGRAMOK


