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A Turizmus Világnapján
napján
A víz jegyében zajlott országszerte szeptember 27-én a Turizmus
Világnapja. A hazánkban harmadik éve ünnepelt naphoz a Zalakarosi
Fürdõ is csatlakozott, számos vizes és vízparti programot kínálva a
vendégeknek.
A Turizmus Világnapi hétvége
szeptember 27-én pénteken éjszakai fürdõzéssel indult. Az élményfürdõben Péter Szabó Szilvia, az
egykori Nox énekesnõje lépett fel,
aki a jól ismert Nox slágerek mellett
legújabb dalaiból is adott ízelítõt,
ezen kívül a jelenleg Angliában élõ
énekesnõ külföldi slágerekkel is készült a bulira.
Szombaton reggel újult erõvel,

sportos ritmusban indult a nap Katus Attilával. Zalakaros egészségturisztikai nagykövetének irányításával a fedett vízi gyermekbirodalomban három iskola csapata mérte
össze a tudását. Az elsõ igazi teljes
egészében beltéren megrendezett
strandolimpián Nagykanizsa, Gyenesdiás és Zalakaros csapatai vettek
részt.
(Folytatás az 5. oldalon.)

ÉJSZAKAI FÜRDÕZÉS ÉS STRANDOLIMPIA A JELES NAPON

A KOCCINTÁS
NAGY SIKERREL ZÁRULT A KOCCINTÁS 2013 VERSENY DÍJÁTADÁSA AZ OMÉK UTOLSÓ NAPJÁN
A Koccintás során olyan településeket keresnek, akik a legkedveltebb borvidéki települések cím jogos birtokosaivá válhatnak azzal, hogy – az adott település lélekszámát is figyelembe
véve – abszolút értékben és arányaiban a legtöbben koccintanak egy elõre megadott idõpontban. Ebben az évben mintegy18

ezer ember koccintott a településeken. A Zalai Borvidék legkedveltebb borvidéki települése immár két egymást követõ éven
Zalakaros lett. A díjat Novák Ferenc polgármester vette át
Sztanev Bertalan fõszervezõtõl. Képünkön a zalakarosiak koccintása a város napján.
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Tájékoztató

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

A ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSRÕL

Az õsz beköszöntével közös érdekünk az esõzések okozta károk
megelõzése.
A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004
GKM rendelet alapján:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelõjének, használójának) kell gondoskodnia az
ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ
teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”
A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, különös tekintettel a Park, Petõfi és Fõ utcai ingatlantulajdonosokra,
hogy a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az ingatlanuk elõtt az árok, illetve az áteresz tisztításáról az árok, illetve az áteresz teljes keresztmetszetében gondoskodni szíveskedjenek!
Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiknek a fenti kötelezettség teljesítése nehézséget okoz, a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál ezt jelezni szíveskedjenek.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

A ZALAISPA Zrt. a lakossági hulladék gyûjtés részeként megkezdi
a lakosságnál keletkezõ biológiailag lebomló ún. zöldhulladék gyûjtését és elszállítását. Szállítási napok: 2013. október 14. (hétfõ), 2013.
október 21. (hétfõ), 2013. október 28. (hétfõ), 2013. november 4. (hétfõ), 2013. november 11. (hétfõ) illetve 2013. november 18. (hétfõ).
Fontos a zöldhulladék külön
gyûjtése!
A lerakóra kerülõ hulladék szervesanyag-tartalmának csökkentése
kiemelten fontos, mert bomlásának
következtében
nagymértékben
megnõ az üvegházhatású gázok
mennyisége a légkörben. Az elszállított biológiailag lebomló zöldhulladék aprításra és komposztálásra kerül, melybõl rostált komposzt végtermék lesz. Ezzel jelentõs mennyiségû hulladékot tud a közszolgáltató
eltéríteni a depóniától, és a végleges

TISZTELT SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÓ!
Tájékoztatni szeretnénk önöket a szálláshely szolgáltatási tevékenység során a nyugtaadási
kötelezettség pénztárgéppel, vagy taxaméterrel való teljesítésének kötelezettségérõl.
A pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,
használatáról és szervízelésérõl, valamint a
pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé
történõ szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II.15.)
NGM rendelet 1.§ (1) bekezdése és az 1. számú
melléklete határozza meg, hogy melyek azok a
tevékenységek, amelyek esetén a nyugtaadási
kötelezettséget kizárólag pénztárgéppel, vagy
taxaméterrel lehet teljesíteni.
Ezen tevékenységek között szerepel a 2009.
október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 55.1-55.3
szerinti szálláshely szolgáltatási tevékenység is.
A 2008. január 01. megelõzõen kiadott szálláshely szolgáltatási engedélyek TEÁOR száma
eltér a 2008. 01. 01.-tõl használatos TEÁOR ’08
besorolási számoktól.
Amennyiben egyéb szálláshely szolgáltatásra
kapott engedélyt, és a szálláshely adóhatóságnál
nyilvántartott TEÁOR száma 55.1-55.3 közötti,
úgy a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet alapján önnek a szálláshely szolgáltatásról kizárólag pénztárgéppel, vagy taxaméterrel állíthat ki nyugtát.
Amennyiben az egyéb szálláshely szolgáltatásra kapott engedélyt és az adóhatóságnál nyilvántartott TEÁOR száma 559001, úgy önnek nem

kell szálláshely szolgáltatási tevékenységrõl a
nyugtáját pénztárgéppel, vagy taxaméterrel kiállítania.
Ha nem tudja, hogy az egyéb szálláshely szolgáltatási tevékenysége az adóhatóságnál milyen
TEÁOR számmal van nyilvántartva és rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel, úgy az adóhatóságnál nyilvántartott TEÁOR számának utánanézhet.
Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, kérjen tájékoztatást az adóhatóságtól a szálláshelye TEÁOR számáról.
Ha az egyéb szálláshelye az adóhatóságnál
nem az 559001 TEÁOR számon van nyilvántartva, úgy azt a 13T101 számú nyomtatvány kitöltésével és az adóhatósághoz való benyújtásával
módosíthatja.
Ha a fenti tájékoztatással kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, keresse fel hivatalunkat.
Zalakaros, 2013. szeptember 11.

Szabóné Dr. Csányi Marianna
jegyzõ

lerakástól. Így a depónia élettartam
megnõ, az üvegházhatásért nagyban felelõs káros metán kibocsátást
jelentõsen csökkenteni lehet, arról
nem beszélve, hogy haszonanyag
kerül elõállításra (komposzt), mely
csökkenti a földterületek kemizációja
által okozott talajvíz szennyezõdéseket és jelentõs talajjavító hatással bír.
Hogyan történik
a zöldhulladék gyûjtése?
A ZALAISPA Zrt. a zöldhulladék
külön gyûjtésére szolgáló „Zöldhulladék” feliratú, biológiailag lebomló
80 l-es gyûjtõzsákokat biztosít a
zalakarosi lakosság részére 180 Ft +
áfa/zsák
áron.
(Gyûjtõzsákok
Zalakaros Közösségi Ház – Fõ u. 8.
(október közepétõl Zrínyi u. 2.) – helyen vehetõk át 2013. október 9-tõl
munkanapokon 8–16 óráig.)
A zöldhulladék gyûjtés keretében
a zsákokban elhelyezhetõk a következõ hulladékok: fû, levél, száraz virág, nem fás kóró, gyomok gazok,
virág gyümölcs és zöldségmaradékok (alma körtehéj, saláta-, káposztalevél, zöldség héj és levél stb.), fûrészpor.
Vastagabb faágakat maximum
egy méter hosszúságú darabokra
vágva, kötegelve kell a zsákok mellé
helyezni. A zöldhulladék gyûjtés keretében nem kerül elszállításra:
– egyéb hulladék, lomtalanítás
jellegû hulladék,
veszélyes hulladék
– embléma nélküli zsákokban elhelyezett bármilyen hulladék.
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a
zsákokba kizárólag zöldhulladék kerüljön. Ne helyezzék be a fenyõfélék
leveleit, gallyait, ágait, mert azok
magas gyantatartalmuk miatt nem
komposztálhatók.
Amennyiben a közszolgáltató a
zöldhulladékos zsákokban háztartási
hulladékot, vagy egyéb nem odavaló
hulladékot talál, a zsákokat nem szállítják el. (Zsákokat felhasználásig nedvességtõl és napfénytõl védett helyen tárolni szíveskedjenek.)
Kérjük, hogy a zsákolást úgy végezzék el, hogy az kibírja a hulladékszállító jármûbe történõ kézi beemelést.
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Méltó közösségi tér építését szorgalmazzák
HÁROMÉVES SZAKASZOLÁSSAL ÉPÍTENÉNEK ÚJAT
Hosszú évek óta téma a „régi” településközpont rehabilitációja,
amelynek leglényegesebb eleme az új kultúrház megépítése. Hónapok óta pedig a testületi ülések rendszeres „szereplõje” is a Közösségi Ház, annak átalakítása. Aki az épület elõtt elmegy, egyértelmûen látja a házat érintõ problémákat, ezeket azonban szakértõi vélemények is megerõsítik.

Többek között karate edzések helyszíne is a Közösségi Ház,
a körülmények azonban korántsem ideálisak.
– Az épület komoly alapok nélküli falai megrepedtek, a nyílászárók nem zárnak, az épület vizes, a
padlózat felpúposodik, alatta olajos padló van, szigetelés nélkül; az
1-1 fõs mellékhelyiségek elavultak, az épületet egybetartó koszorú szétcsúszott. Mindezek következtében az épület életveszélyessé
is vált – sorolta a problémákat
Novák Ferenc polgármester. – Elsõ
körben felújításban és esetleges
bõvítésben gondolkodtunk és
ezért szakértõt kértünk fel a mûszaki állapot felmérésére, aki rávilágított arra, hogy a jelenlegi
szerkezeti állapot miatt nincs értelme a felújításnak, csak a bontásnak.
A polgármester rávilágított: településfejlesztési szempontból is indokolt e térség rendbetétele. Ez a
fejlesztés – amely az iskola–óvoda–bölcsõde–Szent István tér modernizációs folytatása lenne – egyben a zalakomári keresztezõdés átépítését is jelentené, s lehúzódna a
Jegenye sori szolgáltatási tömbig.
Az épület felépítésének szükségszerû következménye a szomszédságban lévõ két kereskedelmi
egység lebontása.
– Tudjuk, hogy ez a lakosság ellátásának szempontjából nehézséget okoz, de minden tõlünk telhetõt megteszünk, folyamatosan
tárgyalunk az érintett vállalkozóval, hogy elsõsorban az élelmiszerboltot pótolni tudjuk. Fontos,
hogy a Park utcától északra lévõ

területek irányában is történjenek
fejlesztések, a „régi” településrészen, hiszen mindnyájunk érdeke,
hogy széthúzzuk a szolgáltatás-

sort – jelezte Novák Ferenc.
– A település állandó lakosai
megérdemlik, hogy a turisztikai
fejlesztések mellett az általuk
használt infrastruktúra is 21. századi legyen. Számunkra nagyon
fontos, hogy a településen mûködõ csoportok, közösségek méltó
helyre, igényes környezetbe kerüljenek.
Jelenleg hét közösség használja
gyakorlatilag folyamatosan a lényegében egy nagyterembõl álló közösségi házat. Ráadásul egyszerre
csak egy csoport mûködhet a többi
zavarása nélkül.
Az új épülettel végleges helyére
kerülhet a helytörténeti és a Zala
élõ népmûvészete címû értékes kiállítás is.
– Tudatos szakmai munkával
megindítható a konferenciaturizmus. Színházi elõadások, bálok
szervezésére nyílhat lehetõség. Jó
szakemberekkel az új ház pörgõ
kulturális élettel tölthetõ meg.
Úgy kell gondolkodnunk, hogy az
új létesítmény legalább fél évszázadra szól. Az épület késõbb to-

v á b b
bõvíthetõ,
újabb
funkciókkal
látható
e l .
Elõbb
v a g y
utóbb önálló városi könyvtárnak,
helyi televízió stúdiónak adhatna
otthont.
A lakosság által már ismert és
korábban már támogatott fejlesztési területrõl beszélünk, az akkori terveket felhasználva – de azokat a mai és a jövõ kor követelményeihez igazítva- ütemezetten,
három évre szakaszolva kezdenénk meg a projektet. Bízunk abban, hogy kisebb–nagyobb pályázati lehetõségek akadnak majd a
megvalósítás idõszakában.
A polgármester hozzátette: a
terveket, elképzeléseket minél szélesebb körben szeretnék több fórumon is megismertetni az érintettekkel, a leendõ használókkal.

TÁJÉKOZTATÓ TEMETÉSI HELY FELETTI
RENDELKEZÉSI JOG GYAKORLÁSÁRÓL ÉS
IDÕTARTAMÁRÓL ZALAKAROS VÁROSBAN
(Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestülete A temetõrõl és a temetkezés rendjérõl
szóló 13/2005. (VI. 10.) számú rendelete alapján)
A temetési helyek feletti rendelkezési jog idõtartama:
– Egyes és kettes sírhely, sírbolt és urnafülke
esetén: 25 év
– Kripta esetén 100 év.
A Karos Park Kft.. a temetési hely ismételt
megváltását a lejáratkor engedélyezheti e rendelet szabályainak figyelembe vételével.
A rendelkezési jogot a temetési hely megváltásától kell számítani.
A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni.
A megváltott, de fel nem használt temetési
helyet – a rendelkezésre jogosult kérelmére – a
fenntartó köteles visszaváltani. Az ezért fizetendõ térítési díj összege a visszaváltás idõpontjában érvényes díjtétel.
A temetkezési hellyel való rendelkezés jogát
magánszemélyek között átruházni nem lehet.
A temetési hely feletti rendelkezési jog idõtartamának lejártával a rendelkezési jog megszûnik.

Az újraváltási díj meg nem fizetése esetén
egy év múlva a temetési hely feletti rendelkezési jog bárki számára újra értékesíthetõ.
A régi sírjeleket a Karos Park Kft. a temetõ kijelölt helyére gyûjti össze.
A temetkezési hely újraváltásában elsõbbséget élvez az eltemettetõ, halála esetén pedig a
törvényes öröklés rendje szerint soron következõ közeli hozzátartozója.
A temetkezési hely felett rendelkezési joggal rendelkezõ személy köteles gondoskodni a
temetkezési helye folyamatos rendben tartásáról.
Ha a temetési hely feletti rendelkezési jog
azért szûnik meg, mert a jogosult holttestet más
temetési helyen kívánják eltemetni, a jogosult
részére a megváltás idõpontjában megfizet
megváltási díj idõarányos részét vissza kell téríteni.
A megváltott sírhelyre a hozzátartozó kívánsága szerint a 145/1999. (X. 1.) Korm.rendelet
37.§-a alapján rátemetés végezhetõ.
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LENGYEL ÉNEKKAR
VENDÉGSÉGBEN
Olesno zenekedvelõ és -mûvelõ küldöttségét fogadhatta településünk a közelmúltban. Zalakaros lengyel testvérvárosának énekkara lépett fel az általános
iskolában, akik helyi kórusainkkal: a Nõi
Karral és a Dalárda-Vegyeskarral színvonalas koncertet adtak.
A lengyel közösség látogatása és fellépése városunk és Olesno kulturális kapcsolatait erõsíti, a 28 tagú énekkar egyházi és népdalokat adott elõ. A vendégek
részt vettek az Isteni Irgalmasság templomában tartott szentmisén és fogadta
õket a város vezetése is.

Gyümölcsözõ idõszak lesz
ELINDULT AZ ISKOLAGYÜMÖLCS AKCIÓ
A Móra-iskolában is beindult az iskolagyümölcs akció, mely az ország 1600 általános iskoláját érinti. Az akció, melynek célja az ifjúság
táplálkozási szokásainak javítása, a tanév végéig tart. A programban
szállítóként az agrártárca által elismert zöldség-gyümölcs termelõi
csoportok, valamint olyan almatermelõk vesznek részt, akik legalább
10 hektár területtel rendelkeznek.
A szállítók vállalták, hogy legalább három hónapon keresztül,
heti gyakorisággal, térítés nélkül
adják át az iskoláknak az almát,
melynek ellenértékét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) uniós és nemzeti
forrásból fedezi, a rendelkezésre

álló több mint 1,1 milliárd forintból.
Az MVH összesített adatai szerint a legnagyobb számban Pest
megyében csatlakoztak a programhoz. Budapesten 148 iskolában, öszszesen több mint 27 ezer diák kap
almát. A Dunántúlról Gyõr-Moson-

Sopron megye emelkedik ki, hiszen
itt 98 iskola csatlakozott a programhoz.
Városunk iskolája is fontosnak
tartotta a csatlakozást, az akcióhoz
szükséges
közbeszerzést
a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ bonyolította le. A Móraiskolába a Balaton- Ker-Tész Szövetkezet szállítja a gyümölcsöt a
2015/2016-os tanév végéig, az 1-6.
évfolyamosok számára. Az elsõ
szállítási idõszakban hetente 3-szor
kapnak almát, egyszer pedig körtét
a gyerekek.

Hagyományosan év elején
(szeptember 20-án) tartotta meg
a Móra-iskola a Diákönkormányzat napját.
– Délelõtt tanulóink fórumon
vettek részt. Itt ismertettük a
DÖK szabályzatát, meghallgattuk
az osztályok kéréseit, javaslatait,
megválasztottuk a DÖK tisztségviselõit. Ebben a tanévben
Neumajer Kitti 7. osztályos tanuló
lett az iskola diákpolgármestere –
mondta el Bocskor Tünde, a DÖK
vezetõ tanára
Már hagyomány, hogy ezen a
napon az iskolások csapatokba
szervezõdve állomásos szalagtúrára
indulnak, melyeknek állomásain a
pedagógusok tréfás feladatokkal
várják õket.
Délután az alsósok sportversenyeken vettek részt, rajzoltak

DÖKnap
és papírból figurákat hajtogattak.
A felsõs tanulók számára játékos

vetélkedõt szerveztek, illetve a fiúk
foci-, a lányok kézilabdameccset játszottak.

PÁLYAORIENTÁCIÓS
FOGLALKOZÁS
HETEDIKESEKNEK
A Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. az
idei tanévben is elhozta a
Móra-iskolába a Merre visz
az út? projektjét.
Horváthné Nagy Elvira
igazgatóhelyettes elmondta: a 7. osztályos tanulók
számára tartottak pályaorientációs foglalkozást, melynek célja a fiatalok pályaválasztási döntésének elõkészítése, önismeret fejlesztése, a pályaválasztáshoz
szükséges kompetenciák
erõsítése volt. A gyerekek
játékos, interaktív formában
ismerhették meg saját érdeklõdési körüket, képességeiket és az ezekhez kapcsolódó pályaköröket, szakmákat. Lehetõségük volt
számítógépes önismereti
kérdõívek kitöltésére is. Ennek a kiértékelésénél a személyre szóló magyarázaton
már a szülõk is részt vehettek.
– Nagy örömünkre a szülõk szép számban éltek is
ezzel a lehetõséggel. A tanév során a gyerekeknek
még lehetõségük lesz iskolai tanmûhelyekbe és termelõ üzemekbe is ellátogatni – jelezte Horváthné
Nagy Elvira.
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A Turizmus Világnapján
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyan a strandidõ már elmúlt,
a név megmaradt, és folytatódik
az összecsapás egész éven át, õszszel és télen a fedett gyermekvilágban.
A csatát Zalakaros város polgármestere, Novák Ferenc, valamint Katus Attila nyitotta meg,
majd következett az igazi verseny, ahol rengeteg ügyességi játékban vehettek részt a lelkes
gyerekek.

Húszesztendõs a Tourinform iroda
TÉRSÉGI ÉS MEGYEI MUNKATÁRSAKKAL ÜNNEPELTEK
Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a Tourinform iroda. Ez alkalomból köszöntötték az iroda munkatársait a Nyugat-Balaton térsége és Zala megye Tourinform irodáinak vezetõi és munkatársai , az ünnepségen részt vett Novák Ferenc polgármester, valamint a
hivatal és a zalakarosi intézmények vezetõ munkatársai.

A megjelenteket Szécsényi Szabolcs irodavezetõ köszöntötte, aki
szinte a kezdetektõl munkatársa is
az irodának. Elmondta: 1993-ban
döntött úgy az akkori képviselõ-testület, hogy egyetért a Tourinform
Tájékoztatási Iroda létrehozásával,

FELHÍVÁS
A KAROS-PARK Kft. a temetõkataszter felülvizsgálatát végzi,
melyben kéri a Tisztelt Hozzátartozók együttmûködését.
A sírhelyek ismételt megváltása és adategyeztetés céljából kér-

mely akkor az ország 5. Tourinform
irodája volt, s megyei feladatokat is
ellátott! 1995-ben Idegenforgalmi és
Közmûvelõdési Iroda alakult, mely
mûvelõdési feladatokkal bõvült ki, s
mûködtette a kertmozit és a kábeltévét is. 2000-ben részben önálló
jük keressék fel temetõgondnokságunkat.
Elérhetõség: KAROS-PARK Városgazdálkodási Kft.
8749 Zalakaros, Behiák 1323/6
hrsz. – Tel.: 93/340-924
Email: karospark@zalakaros.hu
Biczó Tamás, ügyvezetõ
KAROS-PARK Kft

szervezet lett az iroda, majd 2002ben a hivatal keretén belül Idegenforgalmi , Közmûvelõdési és Sportiroda néven szervezték újjá és mûködött, az ehhez rendelt státuszokkal
együtt. 2008 június elsején jött létre
a Turisztikai Egyesület, párhuzamosan a részben önálló Közösségi Ház.
– Egyesületünk jelenleg 130 fõvel mûködik, az elnökség 10 fõs.
Kiváló együttmûködésben dolgozunk az önkormányzattal, a térség
idegenforgalmi szervezeteivel.
2013 óta tevékenységünk kibõvült
a kerékpáros ház üzemeltetésével.
Az iroda jelenleg 5 fõvel mûködik, 2013-ban 49 rendezvénynapunk volt, 9 nagy települési rendezvény fõszervezõi voltunk, további 20 rendezvény szervezésében vettünk részt, az idei évben
több új rendezvényt is életre hívtunk, reméljük hagyományteremtõ szándékkal. Ide tartozik a Kannavirág fesztivál szépségversenye
és az Országos Tuning Találkozó is
– jelezte az irodavezetõ.
Korábbi munkatársként és vezetõként Novák Ferenc polgármester
bensõséges hangon köszöntötte az
ünneplõket, akiket tájékoztatott a
város jövõ évi terveirõl és fejlesztéseirõl, majd Szécsényi Szabolcsnak
oklevelet adott át, mely a húszéves
irodát köszöntötte.
A születésnapot vacsorával is
megünnepelték, majd a vendégek
megtekintették az épületet, megismerkedtek a fürdõ fejlesztéseivel, s
részt vettek a fürdõ aznap esti
programjain is.

A csata végül a vendéglátó
Zalakaros csapatának gyõzelmével ért véget, elmondható azonban, hogy emiatt egyetlen gyermek sem kesergett, hiszen a vízben és a játékok között mindenki
hihetetlenül jól érezte magát.
A verseny után és az ebédet
követõen a gyermekek és a kísérõ
szülõk erdei túrára indultak, melynek végállomásán, Zalamerenyén
templomi koncerttel, tábortûzzel
és ízletes étellel várták õket.
Ezzel párhuzamosan az iskolában fitness programokon vehettek részt az érdeklõdõk, a kanizsai FitPoint Mozgásközpont csapatának, valamint a Sensei Németh Karate Team tagjainak bemutatóját láthatták.

ISMÉT EGYÜTT
AZ EZÜST KLUB
Szeptember 11-én újra
indult az Ezüst Klub õszi
évadja. A forró nyárban,
sok munkában elfáradt tagság ismét együtt kezdi a
szeptembert, mint a diákok.
A lelkesedés a szokásos, három új tagunk lépett be a
klubba.
Az elsõ programot nosztalgia videózás töltötte ki.
Jó volt viszontlátni a 4-5
éve általunk alkotott, rendezett mûsorokat. Következõ szerdán, szeptember 25én mindenki születés- és
névnapját ünnepeltük a tagokkal. Rövid mûsor, utána
pezsgõs grillvacsora, tortafogyasztás
következett,
utána pedig élõzenére vigadott a tagság. Meglepetés,
ajándék és tombola is volt,
melyet a „hetvenkedõk”
biztosítottak, ahogyan a vacsorát is.
Szeptember 27-én a
tagság egy része részt
vett az olesnoi testvérváros küldöttségének koncertjén, amely páratlan élmény volt. Vendéglátásban, mûsorban, szórakoztatásban segítettük a kedves vendégeket.
Így zajlik a klubtagok tevékenysége a nyári szünet
befejeztével.
Pataki Jánosné
klubtag
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Szüreti felvonulás
Az óvodások szüreti felvonulása minden évben a szokott
idõben, a városi felvonulást követõ héten zajlik. A csoportok
az idén is bejárták a szõlõhegyet, ismerkedtek a szõlõvel, a
szüretelés kellékeivel. A szülõk rengeteg szõlõvel támogatták
az óvodát, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A gyerekek ízlelték a szõlõt, a Macisok mustot is készítettek. A pillangó és Katica csoport pogácsát sütött a felvonulásra. Közben sok szüret éneket, a szürettel kapcsolatos mondókát tanultak a gyerekek.
A felvonulás napján a gyerekek és felnõttek népi ruhákat
húztak és a lovas kocsikra ülve hangos énekszóval végigvonultak a városon.
A Humanitas Zala Alapítvány
együttmûködõ partnereként a Móra-iskola 1. és 2. osztályos tanulói zenés –táncos foglalkozáson vehettek
részt a TÁMOP 3.4.1 pályázat keretében. A foglalkozás elején népi
hangszerekkel ismerkedtek. Az elõadók megszólaltatták és bemutatták
a többnyire kézzel készített, faragott
remekmûveket. Elmesélték kik és
hogyan készítették és általában mikor használták azokat. Így teljesen
új népi hangszerekkel is találkoztak a
gyerekek, mint például a körtemuzsika, a koboz, a tekerõlant vagy a
magyar duda. Hangszeres kísérettel
népdalokat énekeltek, s az éneklésbe a gyerekek is bekapcsolódtak. Ezután az elõadók hozzákapcsolták a
dalokhoz a néptáncot is. Két néptáncos népi viseletbe öltözve vitte õket
táncba, majd bemutatták a rajtuk lévõ dunántúli népviseletet, elmagyarázva annak jelentését, majd a táncokhoz fûzõdõ szokásokat is. A foglalkozás az ostor pattogtatásával az
aulában végzõdött, melyet már a
közben szünetre érkezõ, érdeklõdõ
felsõsök is kipróbálhattak. A foglalkozást az óvodások is meghallgathatták egy késõbbi idõpontban.

ROSTA GÉZA
ZENÉS MÛSORA
Eddig nem múlott el év,
hogy Rosta Géza ne hozta
volna el zenés mûsorát az
óvodába. Az idén ismert dalok mellett újabbakkal is megörvendeztette a gyerekeket a
zenész. A kicsiket aktivizálta
az éneklésben, zeneszerszámok használatában, tapsolásban, szinte koncerthangulatot
teremtve az ovi tornaszobájában. A gyerekek az elõadást
nagy tapssal jutalmazták.

Zenés-táncos foglalkozás

PAPÍRGYÛJTÉS
A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola Diákönkormányzata 2013.
október 22- én, kedden, 7.30-15.00
óráig papírgyûjtést szervez. A papírt összekötve lehet leadni az iskola tornatermének bejáratánál a
megadott idõpontban.

ÕSZI VÁSÁR
A zalakarosi óvoda 2013. október 18-án 10.30-tól tartja szokásos õszi hagyományõrzõ vásárját,
melyre szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt.

ISKOLAI SZÜLÕI
ÉRTEKEZLET
Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a Zalakarosi Móra
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
(Zalakaros, Liget u. 28.) 2013.
október 7-én, hétfõn, szülõi értekezletet tart.
A zeneiskolai szülõi értekezlet 17.00 órakor, az iskolai
szülõi értekezlet 17.30 órakor
kezdõdik.
Grófné Csatos Andrea
igazgató

KÖZÖSSÉGEINK
MÛKÖDÉSE:
Október 21. (hétfõ) 18.00
Dalárda- Vegyeskar próba
Zalakaros, Általános Iskola
Október 9, 23 (szerda) 14.00
Ezüst Klub – Zalakaros, Ált Isk.
Október minden csütörtök 19.00
Bottal-fogó
Zalakaros, Általános Iskola
Október minden csütörtök
17.00, és minden szombat 09.00
Néptánc
Zalakaros, Általános Iskola
Október minden péntek 19.00
Karosi Ifjak Köre
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Országos döntõben a duatlonosok
Szeptember 21-én Keszthelyen
rendezték meg az I. Intersport
Duatlon Diákolimpia megyei versenyét, melyrõl az elsõ két helyezett
az országos döntõbe juthatott.
Zalakarost két csapat és több
egyéni induló is képviselte. Stégli
János, a gyerekek felkészítõje a verseny elõtt elmondta: bár nagyon
kevés felkészülési idejük volt a versenyre, de a gyerekek keményen
dolgoztak, így reméli, hogy sikerül
szép eredményeket elérniük.
Az edzõ optimizmusa nem volt
alaptalan, hisz akik ott voltak (Tálos
Csenge, Ács Linett, Sophie Sair, Horváth Lili, Horváth Hanna, Novák
Máté, Novák Lázár, Marton Bálint,
Strobl Áron, Nagy Marcell) nagyon
szép eredményeket értek el! A II.
korcsoportos fiú csapat elsõ lett, a
II. korcsoportos leányok pedig
másodikok, így mindkét csapat
képviselheti városunkat az országos
döntõn
október
6-án
Lakitelken!
A gyerekeknek és felkészítõjüknek ezúton is gratulálunk, s reménykedünk a sikeres folytatásban.

EREDMÉNYEK

SORSOLÁS

Félidejéhez érkezett a
2013/2014. évi megyei III. labdarúgó bajnokság õszi szezonja, melyben városunk csapata is szerepel. Az elmúlt
hét fordulóban még nem találtak legyõzõre, így élcsoportból várják a következõ
fordulókat. Most az eddig
nem közölt eredményeiket
pótoljuk.

A közelmúltban beszámoltunk arról, hogy a Zalakaros és Térsége SE tekecsapata Zalakaros elsõ NB II-es csapataként kezdi
meg a 2013/2014. évi bajnokság küzdelmeit. Ezúttal az elsõ három forduló eredményeit, valamint a sorsolást közöljük.

1. ford.: Eszteregnye Zalakaros 0:3 (játék nélkül)
2. ford.: Zalakaros – Bajcsa
3:0 (jogosulatlan szereplés miatt)
3. ford.: Petrivente –
Zalakaros
4:4. Góllövõk:
Sinkovics Norbert, Farkas P. (öngól), Csöndör Zoltán, Józsa Attila
4. ford.: Zalakaros – Palin
4:1. Gl.: Csöndör Z. (2), Sinkovics
N., Józsa A.,
5. ford: Belezna SE Zalakaros 1:3. Gl.: Sinkovics N.,
Illés Imre, Csöndör Z.
6. ford: Zalakaros Miklósfa 3:0. Gl.: Sinkovics N.,
Csöndör Z., Nagy Péter
7. ford: Pogányszentpéter
– Zalakaros 3:3. Gl.: Nagy P. (2),
Csöndör Z.

1. ford.: Topido Nagymizdó SE – Zalakaros és Térsége SE 5:3
Legjobb dobók: Rácz Zoltán 420, Tóth István 416
2. ford.: Zalakaros és Térsége SE – Bázakerettye SE 5:3
Legjobb dobók: Éder Zsolt 420, Szûcs Lajos 404,
3. ford.: Zalakaros és Térsége SE – Balogunyom TK 6:2
4. ford.: 2013. 10.13. Nagykanizsa Teke SE - Zalakaros TSE
5. ford.: 2013. 10. 20. Zalaszentgrót TK - Zalakaros TSE
6. ford.: 2013. 10. 27. 9.00 Zalakaros TSE – Pécsi TSE
7. ford.: 2013.11.09. TK Resznek – Zalakaros és Térsége SE
8. ford.: 2013.11.17. 9.00 Zalakaros TSE – Lovászi Bányász SE
9. ford.: 2013.11.30. Úrkút TK – Zalakaros TSE
10. ford.: 2014.02.16. 9.00 Zalakaros TSE – Topido Nagymizdó SE
11. ford.: 2014.03.01. Bázakerettye SE – Zalakaros TSE
12. ford.: 2014.03.09. Balogunyom TK - Zalakaros TSE
13. ford.: 2014.03.23. 9.00 Zalakaros TSE – NK TEKE SE
14. ford.: 2014.04.06. 9.00 Zalakaros TSE – Zalaszentgrót TK
15. ford.: 2014.04.12. Pécsi TSE - Zalakaros TSE
16. ford.: 2014.04.20. 9.00 Zalakaros és Térsége SE – TK Resznek
17. ford.: 2014. 04.26. Lovászi Bányász SE – Zalakaros TSE
18. ford.: 2014.05.11. 9.00 Zalakaros és Térsége SE – Úrkúti TK
A csapat a hazai mérkõzéseit a Betyár Csárdában játssza.

TENISZ
A Közösségi Ház és a
Zalakaros és Térsége SE tenisz
szakosztálya 2013. szeptember
28-án rendezte meg hagyományos Zalakaros Város Amatõr
Páros Teniszbajnokságát.
Bár a versenyre érkezett
olyan teniszezõ is, aki városunkban pihenve a képújságon értesült a rendezvényrõl, sajnos a
kissé zordabb idõ többeket is elriasztott, ezért mindössze öten
ragadtak ütõt. Az indulók így
úgy döntöttek, hogy a páros
partnereket cserélgetve mérkõznek meg egymással. A mintegy három órás sport délelõttön
végül öt mérkõzésre került sor,
melyeken kiegyenlített küzdelem folyt, s bizony néhány labdamenetet még a profi teniszezõk
is megirigyelhettek volna.
A verseny szervezõi a lelkes
versenyzõket (Friskó Jenõné Zsuzsit, Nagy Csabát, Kiss Lászlót, Horváth Istvánt és Bognár
Ottót) oklevéllel jutalmazták.
Reméljük, hogy jövõben sikerül mind az egyéni, mind a
páros bajnokságot úgy megrendezni, hogy az indulók kis létszáma miatt ne csak egy önfeledt teniszezés legyen, hanem
egy igazi bajnokság.
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PROGRAMOK:
Október 5. (szombat) 14.00
Zalakaros-Murakeresztúr Megye III-as bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum
Október 6. (vasárnap) 10.00
Kis-Balaton futóverseny,
kerékpár- és gyalogtúra
Zalakaros – Kis-Balaton
Október 6. (vasárnap) 14.00
Idõsek Napja
Zalakaros, Általános Iskola
Október 12. (szombat) 10.00
Õszi gyalogtúra, gesztenyesütés „Sportolj és Nyerj”
Zalakaros, Parkerdõ
Október 19. (szombat) 13.30
Zalakaros-Letenye II.
Megye III-as bajnoki mérkõzés
Zalakaros, Sportcentrum
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

