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A Magyar Diáksport Napját
tartotta a Magyar Diáksport Szö-
vetség október 11-én. Ezen a na-
pon természetesen a sporté volt
a fõszerep, a rendezvényhez ez-
úttal a Móra-iskola is csatlako-
zott.

A szervezõk: Deutschné Lang
Erika sportért felelõs alpolgármes-
ter, Grófné Csatos Andrea iskola-
igazgató és Stégli János sportszer-
vezõ nem bízták a véletlenre,
hogy valóban a mozgás kapja a
központi szerepet ezen a napon.
A cél mind teljesebb megvalósítá-
sa, elérése érdekében hajlandóak
voltak átmenetileg új polgármes-
tert is megbízni a város vezetésé-

vel Katus Attila, Zalakaros Egész-
ségturisztikai Nagykövete szemé-
lyében.

Novák Ferenc polgármester til-
takozás nélkül adta át egy egész
napra a város kulcsát az aerobic vi-
lágbajnoknak, aki rögtön munká-
hoz is látott. Azonnal értekezletet
hívott össze, igaz, a találkozó ala-
posan eltért a hagyományos meg-
beszélésektõl. Katus Attila ugyanis
a hivatal dolgozóit – akik öreg diák-
ként csatlakoztak a naphoz – a hi-
vatal elõtti térre vezényelte, s ala-
posan meg is mozgatta õket. 

Az átmozgatás mindenkinek jól
esett, sõt, a Városházával szembeni
autóbusz pályaudvar felújítási mun-
káit végzõk is csatlakoztak a regge-
li tornához.

Katus Attila ezt követõen a hi-
vatalban fogadta a Móra-iskola de-
legációját: Grófné Csatos Andrea is-
kolaigazgatót, Neumajer Kittit, a
Diákönkormányzat elnökét és Ko-
ma Bencét, a DÖK sportért felelõs
vezetõjét. A tanácskozáson részt
vett Deutschné Lang Erika, Stégli Já-
nos és Jámbor Tímea városmarke-
ting szakember is.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A mozgásé volt a fõszerep
MAGYAR DIÁKSPORT NAPJÁN KATUS ATTILA MEGMOZGATTA A VÁROST

A Zalakarosi Fürdõ is csatlakozott a Magyar Fürdõszövetség által
meghirdetett a Magyar Fürdõkultúra Napja elnevezésû rendezvény-
hez. Ez alkalomból különféle programokkal várták a családokat. 

A vendégek zalakarosi gyógyvízbõl készült krémeket, pakolásokat
próbálhattak ki, illetve egészség- és életmód napon vehettek részt.
Utóbbi keretében ingyenes állapotfelmérést végeztek a gyógyászati
részleg munkatársai. A vérnyomás- és testzsír százalék mérés mellett
a vendégek teljesen ingyen kipróbálhatták a „dobozba zárt  gyógy-
erõt”, azaz a zalakarosi gyógyvízbõl készült krémeket. 

A „nyílt nap” keretében a a fürdõzõk minden kérdésükre választ
kaphattak, többek között arra, hogy miként vehetik igénybe a für-
dõ kínálatában szereplõ gyógykezeléseket.

A fürdõkultúra napján a gyerekek sem unatkoztak, a
Neckermann Klub Oázis kuckóban az animátorok érdekes progra-
mokkal, feladatokkal halmozták el a csemetéket. Vízi vetélkedõ,
csúszdaverseny, óriás társas és egész nap kreatív foglalkozás várta
a családokat.

Egészséges programokkal ünnepeltek

Egy napon át Katus Attila látta el a polgármesteri teendõket.
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KISTERMELÕK NAGY LEHETÕSÉGE! 
– ÉRTÉKESÍTÉS A ZALAKAROSI

TERMELÕI PIACON
Újabb mérföldkõhöz érke-

zett Zalakaros városa. Az Inno-
vatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesület és a Városi Önkor-
mányzat együttmûködésének
köszönhetõen 50 millió forint
összegû nemzetközi LEADER
program keretében 2013. októ-
ber 8-án megkezdõdtek a
zalakarosi helyi termelõi piac
kialakításával kapcsolatos épí-
tési munkálatok, amely befeje-
zését követõen, állandó keres-

kedelmi teret biztosít a térség helyi termék elõállítóinak. A mun-
kafolyamatok elõreláthatólag október végén fognak zárulni. A
piacon a termelõk optimális feltételek mellett értékesíthetik por-
tékájukat a megújult környezetben – 19 elárusító hellyel – az év
minden napján, a vásárlók pedig kedvezõ áron juthatnak hozzá
a térség jó minõségû helyi élelmiszereihez, illetve növekedni fog
a város vállalkozásainak forgalma.

A zalakarosi termelõi piacon olyan kistermelõk értékesíthet-
nek, akik Zala megyében, vagy a zalakarosi termelõi piac 40 km-
es körzetében rendelkeznek saját termõfölddel, ahol megterme-
lik az eladásra szánt mezõgazdasági,- illetve élelmiszeripari ter-
mékeiket. A termelõi piacon eladóként megjelenõ személyeknek
rendelkezniük kell kistermelõi igazolvánnyal. Kistermelõ egyéni
vállalkozó, valamint õstermelõ is lehet, ez utóbbi viszont csak
abban az esetben, ha az éves nettó árbevétele nem haladja meg
a 8 millió forintot.

Az árusító (termelõ) termelõi piacon történõ megjelenéséhez
elõzetes regisztráció szükséges: a nyilvántartásba vétel történhet
a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban  Kovács Melindá-
nál (Gyógyfürdõ tér 1. fsz. 3. számú ajtó), vagy Újudvaron, az In-
novatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület irodájában Bajsz Me-
lindánál (Petõfi Sándor utca 2.) egy elõzetes formanyomtatvány
kitöltésével. A regisztrált helyi kistermelõk részt vehetnek az év
végén megrendezésre kerülõ tájékoztató fórumon, melynek ke-
retében teljeskörû felvilágosítást kapnak a helyi termelõi piaccal
kapcsolatos lehetõségekrõl, kötelezettségekrõl. 

A vállalkozó szellemû termelõk a nemzetközi LEADER projekt
jóvoltából marketing mûhely keretében fejleszthetik tudásukat,
lehetõségük nyílik termékük kisfilmben, szakácskönyvben, helyi
termék katalógusban történõ bemutatására.

A program eseményeirõl rendszeresen tájékozódhat a
www.innovativdelzala.extra.hu honlapról.

Városunk önkormányzata ez évben is koszorúzással, fõhajtással
tisztelgett október 6-án a 164 évvel ezelõtt Aradon kivégzett tizen-
három tábornok és a Pesten kivégzett Batthyány Lajos elsõ felelõs
magyar miniszter emléke elõtt.

Az önkormányzat nevében Novák Ferenc polgármester helyezte el a
tisztelet koszorúját a Batthyány-emlékmû elõtt. A  nemzeti gyásznapon a
Móra-iskola diákjai mûsorral  emlékeztek a hõsökre, ezúttal az ötödik osz-
tályosok ünnepi összeállítását (képünkön) láthatták a diákok. 

A megemlékezésen adta át Kötõ Attila alpolgármester a Nemzeti Hit-
vallás és Nemzeti Alaptörvény dokumentumait az iskola képviselõinek. 

Az aradi vértanúkra emlékeztek

A pályázatokra már most fo-
gadják a jelentkezéseket, a nyom-
tatványok a www.zalakaros/varos-
haza/felhivasok/palyazati-felhivas/
oldalon érhetõk el.

Az ez év elején megváltozott épí-
tési törvények és egyéb jogszabályi
módosulások miatt szükségessé vált
Zalakaros város teljes közigazgatási
területére kiterjedõen a településfej-
lesztési koncepció és a település ren-
dezési eszközök felülvizsgálata, me-
lyet a testület meg is tett a rendkívü-
li ülésen. A koncepció tartalmi részé-
ben változás nem történt.

Törvényi változás miatt az isko-
lákban lehetõség van iskolaszék he-
lyett intézményi tanács létrehozá-
sára. E lehetõséggel élve az iskola

igazgatója azzal a javaslattal for-
dult a testület felé, hogy a tankerü-
lettel együtt a tanács létrehozását
fogadja el. Elhangzott: az iskolaszék
ma már nem mûködik hatékonyan.
Az új tanács az intézményi mûkö-
dést segítené. Az igazgató javasol-
ta azt is, hogy az önkormányzat is
egy fõt delegáljon ebbe a szerve-
zetbe. A tanácsba ezen felül a ne-
velõtestület, a szülõi szervezet, a di-
ák önkormányzat és a történelmi
egyházak delegálnának egy-egy
fõt. A testület elfogadta az intéz-
ményi tanács létrehozását, abba az
önkormányzat részérõl Deutschné
Lang Erika sportért felelõs alpol-
gármestert, pedagógust delegálta
tagnak.

Rendkívüli ülést
tartottak

Ez évben is csatlakozik városunk a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz – errõl döntött többek között
a képviselõ-testület szeptember 30-i, rendkívüli ülésén. 

A KAROS-PARK Kft. a temetõkataszter felülvizsgálatát végzi,
melyben kéri a Tisztelt Hozzátartozók együttmûködését. A sírhe-
lyek ismételt megváltása és adategyeztetés céljából kérjük 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

FELHÍVÁS
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Szeptember eleje óta gõzerõ-
vel folynak a munkálatok a busz-
pályaudvar területén.

A Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása, a Zala Volán Zrt, a MÁV,
a MÁV-Start Zrt, valamint a Magyar
Közút Nzrt. konzorciuma által el-
nyert „Közösségi közlekedés komp-
lex fejlesztése Keszthelyen és a
zalakarosi kistérségben” elnevezé-
sû pályázat keretében a zalakarosi
székhelyû Szabau Invest Kft. kivite-
lezésében megkezdõdött városunk
autóbusz állomásának felújítása.

A munkák összköltsége több mint
56 millió forint, melynek 95%-a pályá-
zati támogatás, az 5% önerõ összegét
Zalakaros önkormányzata biztosítja. 

Ott jártunkkor a kivitelezõ cég
munkatársai éppen az állomás te-
tõzetén helyezték el azokat az ele-
meket, melyekre speciális burkolat
kerülhet majd. A beruházásnak
köszönhetõen a több mint 30 éves
épület és környezete teljesen meg-
újul, akadálymentessé válik; kihelye-
zésre kerülnek információs táblák,
kerékpártámasz és ivókút is.

Novák Ferenc polgármester, a
kistérségi társulás elnöke elmondta:
a város középpontjában lévõ busz-
állomás megújítása már nagyon
sürgetõ volt, a beruházással méltó
közlekedési központot tudhat ma-
gáénak a város, mely várhatóan
maximálisan ki tudja szolgálni mind
az utazközönség igényét, mind az
utaztató társasági elvárásait. 

– A beruházás ezzel nem zárul

le, hiszen az említett pályázat ke-
retében, következõ lépésként a
kistérség érintett 13 településével
együtt a zalakarosi buszöblök és
buszváró felépítmények is meg-
újulnak, korszerûsödnek. A nyer-
tes kivitelezõ céggel a kivitelezési
szerzõdés aláírása jelenleg folya-
matban van – jelezte Novák Ferenc,
hozzátéve: a munkálatok a tervek
szerint ez év végére készülnek el.

TÛZIFA 
A RÁSZORULÓKNAK

Szociális célú tûzifa támo-
gatás igényléséhez önerõ
biztosításáról döntött októ-
ber 11-i, rendkívüli ülésén a
képviselõ-testület.

Csányiné dr. Szabó Mari-
ann jegyzõ az elõzményekrõl
szólva elmondta: a Belügy-
minisztérium megvizsgálta
annak a lehetõségét, hogy a
szociálisan rászorulókat, il-
letve egyedül élõ idõs embe-
reket fenyegetõ veszélyhely-
zet megelõzésére ismételten
segítséget nyújthasson a téli
idõszakban. 

– Munkatársaink segítsé-
gével felmértük, hányan tar-
toznának városunkban abba
a körbe, akik számára ezt a
lehetõséget biztosítani tud-
juk, ugyanakkor az önkor-
mányzat megfontolta azt is,
hogy a támogatás nyújtásá-
hoz önerõt is biztosít. Ön-
kormányzatunk a maximáli-
san igényelhetõ 44 m3 tûzifa
szállítására ad be igényt a
minisztérium felé, ezt a
döntést hozta meg az ülésen
a testület.  Elfogadták a
képviselõk azt is, hogy a tá-
mogatás igénylésének felté-
telét jelentõ 2000 Ft/erdei
m3+áfa mértékû önrészt is
vállalja ehhez a város, ez ösz-
szesen 88.000 Ft + áfa
(111.760 Ft) összeget jelent. 

A jegyzõasszony elmond-
ta: a tûzifa szállításából –
ideértve a rászorulókhoz va-
ló eljuttatást is – származó
költségek a települési ön-
kormányzatot terhelik. A
minisztériumi rendelet sze-
rint a támogatásban részesí-
tett önkormányzatoknak
rendeletben kell szabályoz-
niuk a szociális rászorultság
azon szabályait, melyek az
igénylés részletes feltételeit
jelentik. E rendelet elfoga-
dására a támogatási igények
elbírálása után kerül sor, a
támogatási összeg ismere-
tében. 

Az igények elbírálásakor
elsõdlegesen a 20 m3 alatti
mennyiségek teljesítését kell
biztosítani a miniszternek,
majd az e fölötti mennyisé-
gek esetében differenciált
mértékben kerül felosztásra
a rendelkezésre álló elõi-
rányzat.

– Nézze meg ezeket a szeren-
csétlen fákat, ezek a telet már
nem fogják túlélni – mutatott vé-
gig a fasoron egy, az utcában lakó
idõs hölgy, aki ráadásul épp azon

igyekezett, hogy elvonszolja a ka-
pubejárója elõl az otrombán levá-
gott, karvastagságú ágakat.

Biczó Tamás, a Karos-Park Kft.
ügyvezetõje azt mondja: tehetetle-
nek az ügyben. A kft. megfelelõ gé-
pek és az azok bérléséhez szükséges
összeg híján maga nem tudta elvé-

gezni ezeket a feladatokat (sajnos,
ezzel szinte minden önkormányzat
ugyanígy van – a szerk.), ezért az
áramszolgáltató bízott meg ezzel
egy céget, mely azonban a legkisebb

mértékben sem szak-
mai szempontok mel-
lett végezte el a rá bí-
zott feladatot.

– Sajnos a koráb-
ban elültetett utca-
fáknál nem vették fi-
gyelembe, hogy az
utcák döntõ többsé-
gében légvezetékek
hálózata fut végig,
valahol mindkét ol-

dalon, valamint, hogy az elültetett
fák késõbb sem akadályozzák a lég-
vezetékeket – mondta Biczó Tamás.

– Az utcafásításnál nagyon
fontos szempont, hogy a fák ápo-
lását tekintve a lehetõ legkeve-
sebb gondozást igényeljenek: ne
legyenek fogékonyak betegségek-

re, ne legyen kártevõje, a koronát
ne kelljen minden évben korona-
alakító metszéssel visszavágni, ne
korlátozzák a kilátást, mert a
fenntartási költségeket jelentõsen
megnöveli. Az elmúlt 1-2 évben fi-
gyelemmel voltunk a kritériumok-
ra, így csak olyan fafajtákat ültet-
tünk, melyek hosszú ideig szépítik
környezetünket, de nem igényel-
nek különösebb gondozást, iIyen
például a Hegyalja utcába ültetett
gömbkoronájú csepleszmeggy,
melynek lombkorona átmérõje a 3
métert sem haladja meg – mondta.

A kft. ügyvezetõje a jelen hely-
zettel annyit tud kezdeni, hogy a
drasztikusan visszavágott fákat a
megpróbálja egy koronaalakító
metszéssel helyrehozni. 

– Azokban az utcákban, amely-
ben az áramszolgáltató drasztiku-
san visszavágta a fákat és ezáltal
féloldalas, illetve kiegyensúlyo-
zatlanok lettek a növények, felül
kell vizsgálni, hogy az adott utcá-
ban ki lehet-e cserélni az utcafa-
sort – fogalmazott.

A másik megoldás lehet a kft.
gépparkjának szélesebb kínálatúvá
tétele, hiszen úgy hatékonyabban
tudnának fellépni az ilyen munkála-
toknál is.

Megújul a buszpályaudvar

Vezetékvédelem címen metszettek
A Rózsa utca felháborodott lakói és nyaraló tulajdonosai fordultak

lapunkhoz az utcában nemrég lezajlott „vezetékvédelmi munkák” mi-
att. Bár nevüket és fotójukat nem szívesen vállalták, elkeseredetten
mutatták meg azokat a japáncseresznye fákat, melyeket a közelmúlt-
ban az áramszolgáltató cég alvállalkozói nyestek vissza azzal, hogy ez
által biztosítják a villamos vezetékek melletti védõtávolságot, mely a
zavartalan áramszolgáltatáshoz szükséges. 
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Az Idõsek Világnapjához kap-
csolódóan köszöntötte városunk
nyugdíjas lakóit október 6-án
Novák Ferenc polgármester.

A hagyományosan az általános
iskolában tartott ünnepségre sokan
fogadták el az önkormányzat invi-
tálását, hogy terített asztal mellett,
vidám mûsorokkal, jóízû beszélge-
téssel tegyék emlékezetessé ezt a
napot.

Az önkormányzat nevében a
polgármester mondott köszöntõt,
aki kiemelte az idõseknek a telepü-
lés elõrehaladásában felvállalt ko-
rábbi szerepét, s szólt arról a kor-
mányzati politikáról, melynek egyik
alapvetõ célkitûzése idõs embertár-
saink védelme, támogatása.

A polgármester bemutatta a vá-
rost érintõ fejlesztéseket is, és be-
szélt többek között az önkormány-
zat Közösségi Házzal kapcsolatos
terveirõl. 

Mint mondta azonban: minden
anyagi elõrehaladásnál fontosabb
az, hogy az egy helyen élõk tudják
megbecsülni egymást, szeretettel
és gondoskodással forduljanak a
másik felé.

Pál apostol Korinthusiakhoz írt
levelébõl idézte annak híres „szere-
tet-mondatait”, az önkormányzat
megbecsülésének jeleként pedig
oklevelet nyújtott át azoknak, akik
jelenleg városunk legidõsebbjei kö-
zé tartoznak.

A rendezvény remek hangulat-
ban az esti órákban ért véget.

Elsõ alkalommal hívta közös
beszélgetésre, játékra, fõzõcské-
zésre a városunkban dolgozó vál-
lalkozókat és családjaikat a Zala-
karosi Vállalkozók Szövetsége.

Ahogyan a családi délutánon
részt vevõ vállalkozók köszöntése-
kor Arany József, a ZVSZ elnöke fo-
galmazott: a találkozó nem titkolt
célja az volt, hogy könnyed hangu-
latban, igazi családi környezetben
kapcsolódhassanak ki a helyben te-
vékenykedõ vállalkozók, akik a ke-
mény nyári idõszak után talán ép-
pen az õszi, téli hónapokban en-
gedhetnek meg maguknak némi
lazítást.

Novák Ferenc polgármester
örömmel üdvözölte a kezdeménye-
zést. Mint mondta: a vállalkozók rit-

kán engedik meg maguknak az ün-
neplést, a lazítás, holott az éppoly
fontos, mint az a munka, amit vé-
geznek, s amivel a város boldogulá-
sához is hozzájárulnak.

A családi délutánon szerencsére
senkinek sem az elvégzendõ fel-
adatok jártak a fejében, legalábbis
nem azok, amiket a mindennapi
munka diktál. Ezen a délutánon
legfejlebb Stégli János sportszerve-
zõ „diktált”: vidám feladatokat,
mókás játékokat, melyekbe a gye-
rekek és a felnõttek egyaránt be-
kapcsolódhattak.

Aszfaltrajz verseny, labdadobá-

lás, seprûzés
és kötélhú-
zás szere-
pelt a játé-
kok során, a
gyerekeket
ugrá lóvá r,
j á t é k h á z
várta, s a
fe l a j á n l á -
soknak kö-
szönhetõen
rengeteg fi-
nomság is
került az
asztalra.

Szeretet, megbecsülés, törõdés
AZ IDÕSEK VILÁGNAPJÁN

Vállalkozók családi napja

GESZTENYE 
TÚRA A PARK-

ERDÕBEN
Sportoltak és nyertek

mindazok, akik a Közösségi
Ház által meghirdetett akció
keretében az õszi parkerdei
túrához csatlakoztak.

A Stégli János vezette,
felnõttekbõl, diákokból álló
csapat egy jó kis kirándulást,
finom sült gesztenyét, sok-
sok napsütést, vidám han-
gulatot, klassz társaságot
nyert ez alkalommal.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az eszmecsere az önkormány-

zat sportfejlesztéseirõl, a diákok
sportolási lehetõségeirõl, az iskolai
menzáról folyt, de a kötetlen be-
szélgetés során kitértek egyes diák-
csínyekre is. Katus Attila elégedet-
ten hallgatta a diák-önkormányzati
képviselõk beszámolóját a mûfüves
és multifunkciós pályáról, a felújí-
tott tornateremrõl, arról, hogy a
gyerekek régi kérése is teljesült
végre: megújult a kerítés az iskola
körül. Ugyancsak megelégedéssel
hallgatta a konyhai alapanyagok
beszerzésében bekövetkezett vál-
tozásokat, a magvak, a teljes kiõrlé-
sû lisztek, a gyümölcsök szerepének
elõtérbe kerülését.

– Szerencsés gyerekeknek
mondhatják magatokat itt,
Zalakaroson – jegyezte meg a
sportoló –, hiszen nagyon kevés is-
kolában vannak hasonló lehetõsé-
gek. A gyümölcsautomata különö-
sen nagyon tetszik nekem.

De, hogy az egész napot még-
sem csupán ülve töltsék, a küldött-
ség az újdonsült polgármesterrel
átvonult az iskolába, ahol Katus At-
tila a diákságot is alaposan átmoz-
gatta. Jó hangulatú bemelegítés
után a gyerekek – csatlakozva a
Magyar Diáksport Szövetség felhí-
vásához – 2013 métert futottak le,
a délutáni órákban pedig rengeteg
játék, sportviadal várta még õket.

A gyerekek örömmel vettek
részt a Katus Attila diktálta órákon,
a kivételt talán a hetedik és nyolca-
dik osztályosok jelentették (tiszte-
let az aktív tanulóknak!), akiknek
esetében úgy tûnt: a padokba kí-
vánkoznak inkább vissza, a fizika és
matek könyvek mellé, lévén, hogy
megpróbálták a lehetõ legteljeseb-
ben elsumákolni a sportfeladatok
végrehajtását.

A vidám kacagás, a láthatóan
örömteli futás azonban azt jelezte:
a diákok örülnek ennek a napnak,
külön élvezték azt is, hogy tanáraik
nagy része, valamint maga Katus
Attila és a sportért felelõs alpolgár-

mester is közöttük tornázott, fu-
tott, velük együtt vált a sportnap
részesévé.

A város egészségturisztikai nagy-
követének egynapos hatalma véget
ért ugyan, de egészen biztos, hogy a

mórások jövõre is örömmel veszik, ha
egy napra ismét a mozgásról, az aktív
kikapcsolódásról szól majd minden.

A mozgásé volt a fõszerep

ALAPÍTVÁNYI BÁL
A Zalakarosi Iskola a már

hagyományos Alapítványi
Bálját november 9-én szom-
baton tartja az általános is-
kolában. Mindenkit nagy
szeretettel várunk az idei LI-
BÁS bálra. Finom vacsora,
zene, tánc, mûsor, tombola
várja a szórakozni akarókat.
Jegyek ára 2500 Ft, mely
Horváthné Juhász Barbará-
nál a Zrínyi u. 2-ben vásárol-
ható meg.

KÖNYVBEMUTATÓ DEDIKÁLÁSSAL 
ÉTELBEMUTATÓ BORKÓSTOLÓVAL 

ZALAKAROS, LIGET U. 28.

„ÉTELBEMUTATÓ” a Zalakarosi Könyvtárban

Találkozás 

TÓTH ENDRE

mesterszakáccsal      

2013. október 25., 17.00
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2013. október 7-13-ig tartottak
az Országos Könyvtári Napok
rendezvényeit szerte az ország-
ban. Ebben az évben is csatlako-
zott könyvtárunk, hogy a mosta-
ni célnak, vagyis az emberi kap-
csolatok témakörnek ezen a hé-
ten mi is kiemelt figyelmet for-
dítsunk. 

Tudjuk, hogy napjainkban külö-
nösen fontos az egymásra figyelés,
a befogadás, az elfogadás. A lelki
egészség megtartása, a lelki egyen-
súly megõrzése, az értékes ember-
társi kapcsolatok kialakítása min-
den ember számára nélkülözhetet-
len.

Emiatt választottuk, s hívtuk
meg Simánné Mile Évát, hogy tele-
pülésünk felnõttjei számára tartson
elõadást a kommunikációról és ön-
ismereti játékkal hívja fel mindenki
figyelmét a saját negatív és pozitív
tulajdonságainak felismerésére, a
rossz szokások leküzdésére. 21-en
jöttek el a rendezvényre, ahol na-
gyon jó hangulatban zajlottak a já-
tékok és nagy kedvvel vetették be-

le magukat a sze-
mélyiség tesztekbe
is. 

A rendezvény a
Karosi Civilek Egye-
sület támogatásá-
val valósult meg. A
hét következõ ese-
ménye a Könyves
Vasárnap volt októ-
ber 13-án, ahol a
gyerekek mesebá-
bokat készítettek, a
felnõtteket pedig
ezen a napon in-
gyenes beiratkozási
lehetõséggel vár-
ták.

Horváthné
Nagy Elvira

Az õszi vízi világ
A gyerekcsoportok évszakonkénti rendszerességgel

járnak ki a Kányavári-szigetre, hogy ismerkedjenek a víz-
part évszaki életével, észrevegyék ennek különbözõsége-
it. Így történt ez a közelmúltban is: a szülõi munkaközös-
ség támogatásából, pályázati pénzekbõl vásárolt eszkö-
zökkel felszerelkezve figyelhették meg a gyermekek az
õszi vízpart életét. A kicsik különbözõ feladatokon keresz-
tül szemlélték az õszi fák, bokrok szépségét. Különbözõ
találós kérdések kitalálásában is nagyon aktívak voltak a
gyerekek. A megfigyelésen természetesen a környezetvé-
delem és környezettudatos magatartás gyakorlására is le-
hetõség adódott. Valamennyi kisgyermek fáradtan, de él-
ményekben és ismeretekben gazdagodva tért haza. 

Benedek Elek születésnapján, a
népmese napján a könyvtár rajzpá-
lyázatot hirdetett óvodásoknak és
általános iskolásoknak, melynek
eredményhirdetését és a kiállítás
megnyitóját tartották ezen a na-
pon, azaz szeptember 30-án. Az
óvodások közül 14-en küldtek me-
seillusztrációt, s mindnyájan díja-
zottak lettek. Az iskolából 77 tanu-
ló nevezett, s 80 pályamunkát küld-
tek be. A legszebb rajzokat bekül-
dõ gyerekek oklevelet és tárgyju-
talmat, színes ceruzákat, noteszt
vagy mappát kaptak. Mindenki, aki
pályázott, emléklapot vehetett át.
A tanórák közti szünetekben az
aulában létrehozott „mesesarok-
ban” népmese rajzfilmeket is néz-
hettek a gyerekek.

Az emberi kapcsolatokról
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK KAROSON

A népmese napján

ÓVODAI HÍREK

A népmese napján Jubileumához érkezett a
Zöld Gömb Sportklub és a Kö-
zösségi Ház szervezésében
megrendezett Kis-Balaton Kör,
hisz 2013. október 6-án immár
tizedik alkalommal került sor e
sporteseményre, ami egyben a
Sportolj és nyerj! akció máso-
dik próbatétele is volt.

Az indulók az idei évben 2, 5,
9, 21 (félmaraton) és 30 km-es tá-
vokon mérhették össze teljesít-
ményüket. A szervezõk a futó-
versenyen kívül lehetõséget biz-
tosítottak gyalogtúrán (10 és 25
km), illetve a Kis-Balaton körbe-
tekerésével (33 és 66 km) kerék-
pár túrán való részvételre is. 

A borús idõ és a versennyel
egy idõben megrendezett duat-
lon diákolimpia miatt sajnos ke-
vés gyerek indult (a 2 km-es fu-
tásnak mindössze 2 felnõtt indu-
lója volt), de a tavalyi létszámot
így is sikerült megdönteni, össze-
sen 98 fõ vett részt a rendezvé-
nyen. A legtöbben ezúttal a gya-
logtúrát választották, ahol 25
km-en harmincan, a rövidebb tá-
von 10-en indultak. A gyaloglók
közül kiemelendõ az ötéves Nyá-
ri Benedek és az elsõ osztályos
Strobl Anna teljesítménye, akik
teljesítették a 160 m-es szint-
emelkedõvel tarkított túratávot.
A kerékpártúrán 24-en vettek
részt, míg a futótávok közül a
legnépszerûbb a 30 km-es táv
volt, itt 11-en indultak. A „helyi
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Huszonnyolcadik alakalommal
rendezték meg Budapesten a Spar
Budapest Maratont 2013. október
13-án. A több mint húszezer (!) in-
dulót felvonultató sportesemény-
nek az idén zalakarosi versenyzõi
is voltak. Szabadicsné Madaras Ka-
talin, Szabadics Attila és Deutsch
Szabolcs képviselte városunkat,
akik szintidõn belül teljesítették a
42.195 km-es távot.

Szabadics Attila elmondta, hogy
rendkívüli jó hangulatú versenyen
vettek részt, a szurkolók fantasztiku-
sak voltak, hisz például az Operaház-
nál a kórus biztatta õket, a célban
pedig több ezer ember üdvrivalgása
fogadta a befutókat. Motivációjával
kapcsolatban elmondta: kíváncsi volt
arra, fel tud-e készülni olyasmire,
amit nem szeret, és ezért keresett
egy klasszikus próbatételt, melynek
teljesítésében felesége, Szabadicsné
Madaras Katalin is sokat segített. A
maraton igazán csak a 30 km után
kezdõdik, neki is ekkor jöttek a ne-
hézségek, de a közönség biztatása,
illetve az, hogy Deutsch Szabolccsal a
39 km-tõl egymást segítve futottak,

segített leküzdeni a holtpontokat.
A három hónapos felkészülés

után végül a fiúk 5 óra 12 perc alatt,
míg Katalin 4 óra 32 percen belül tel-
jesítette a távot. E nem mindennapi
teljesítményhez gratulálunk, s látva e
sportág népszerûségét, reméljük,
legközelebb még többen próbálkoz-
nak e kihívás leküzdésével.

futók” közül kiemelendõ Kovács
Tamás, aki egyedüli zalakarosiként
teljesítette a Zalakaros –
Zalaszabar – Zalavár – Zalaszabar –
Zalakaros közötti leghosszabb tá-
vot.

A szervezõk az abszolút kategó-
ria 1–3. helyezettjeit érem, oklevél
és ajándékjutalomban részesítet-
ték. A túrázók oklevél, emléklap és
kitûzõ díjazásban részesültek.

Az abszolút kategória helyezett-
jei (vastagon a zalakarosi verseny-
zõk): 2 km (2 induló): 1. Sznopok
József, 1. Sifter Boglárka, 5 km (3):

1. Pulai Dorottya, 2. Szécsényi
Szabolcs, 3. Koma Csenge, 9 km
(7 fõ) férfiak: 1. Pulai Gábor, 2.
Tóth-Gábor Kristóf, 3. Koma Ben-
ce, nõk: 1. Cserni Emõke, 2. Tóth
Gáborné Sas Anikó, 21 km (7) férfi-

ak: 1. Fonódi Tamás, 2. Varga Pat-
rik, 3. Szabadics Attila, nõk: 1.
Herliné Salamon Piroska, 2.
Szabadicsné Madaras Katalin, 3.
Sifter Bianka, 30 km (11) férfiak: 1.
Korpics Attila, 2. Szittár Rudolf, 3.
Járfás Gyula, nõk: 1. Vági Katalin, 2.
Kovács Imola, 3. Korcsmárosné Víg
Rozália.

Kis-Balaton kör

SZÉP EREDMÉNYEK A DUATLON DÖNTÕBEN
Legutóbbi számunkban beszámoltunk arról, hogy a Móra Ferenc

Általános Iskola diákjai remekül szerepeltek a keszthelyi Duatlon Diák-
olimpia megyei versenyen, és továbbjutottak az országos döntõbe.

A Lakitelki Népfõiskolán 2013. október 6-án megrendezett orszá-
gos duatlon döntõben városunkat két csapat és két egyéni verseny-
zõ képviselte. A döntõrõl a diákok felkészítõje, Stégli János tájékoz-
tatta lapunkat.

– A duatlonról általánosságban elmondható, hogy népszerûbb,
mint a triatlon, hiszen ez két sportágból (futás, kerékpározás) tevõ-
dik össze, a triatlonnal ellentétben itt nincs szükség úszástudásra, így
a versenyzõk létszáma is több volt. A verseny napján hatalmas, még
a felnõtteket is meglepõ tömeg fogadta az indulókat, hisz 6 korcso-
portban összesen 1335 (!) induló volt, s bizony így már a pálya átte-
kintése sem volt egyszerû. Duatlon versenyen most indultunk elõ-
ször, a viszonylag rövid felkészülés (húsz edzés) után már az orszá-
gos döntõbe jutás is sikernek tekinthetõ, de a gyerekek Lakitelken is
mindent megtettek a jó eredmény elérése érdekében. E cél elérésé-
ben sokat segítettek a Tourinform Iroda által edzésekre és a verseny-
re biztosított Merida kerékpárok, melyet ezúton is köszönünk. Ter-
mészetesen nem mehetünk el szó nélkül a szülõk áldozatvállalása
mellett sem, akik segítettek a felkészülésben és a döntõn is biztat-
ták gyermekeiket. Közülük is kiemelendõ a Novák ikrek anyukája,
Edit, aki a felkészülés során sokszor biztosította a forgalmat, hogy a
gyerekek zavartalanul készülhessenek – mondta az edzõ.  

A Móra Ferenc Általános Iskola eredményei: I. korcsoport (98 indu-
ló): 22. Tálos Csenge (a nem igazolt versenyzõk „B” osztályában 16.), II.
korcsoport, lányok (138): 54. Horváth Hanna („B”: 33.), 91. Ács Linett
(„B”: 70), 92. Sophie Sair („B”: 71), 106. Tálos Laura („B”: 85.), II. korcso-
port, fiúk (137): 82. Novák Lázár Ernõ („B”: 55.), 90. Strobl Áron („B”:
62.), 94. Marton Máté Bálint („B”: 66.), 113. Novák Máté Ákos („B”: 83.),
III. korcsoport (137): 91. Horváth Hanna Olívia („B”: 60.). A II. korcsopor-
tos fiú csapat 16 csapatból a 13. lett, a II. korcsoportos leányok pedig 17
csapatból a 11. helyen végeztek, az iskolai pontversenyben 74 iskolából
a Móra Ferenc Általános Iskola az 55. helyen végzett.

Stégli János elmondta, hogy reméli, hogy triatlon sportágban jobb
eredményeket fognak elérni, s jövõre hosszabb felkészüléssel szintén si-
kerül elõrelépniük.

– Szeretnénk a diá-
koknak egész éves fel-
készülést biztosítani a
duatlon, a triatlon és az
aquatlon (úszás és fu-
tás) sportágakban, illet-
ve városunkban amatõr
szinten mindezeket
megvalósítani – zárta
beszámolóját az edzõ.

Karosiak
a Budapest
Maratonon

Karosiak
a Budapest
Maratonon
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MEGHÍVÓ 
Októberi forradalom 

és szabadságharc köszöntése
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola
Ideje: 2013. október 23. szerda, 16.30

Ünnepség és koszorúzás a kopjafánál (rossz idõ esetén iskola aula)
Program: Himnusz, koszorúzás, ünnepi beszéd, ünnepi mûsor, Szózat

Az ünnepségre városunk minden polgárát és vendégét
tisztelettel várjuk!

Zalakaros Város Önkormányzata
Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár

ÕSZI KONCERT AZ OVIBAN
A zeneiskola legifjabb növendékei ismét eljöttek az óvodába,

hogy megmutassák tudásukat és zenei élményt nyújtsanak a ki-
csiknek. A koncert során a gyerekek ismerkedtek a megszólaló
hangszerek hangjával, élvezettel hallgatták a megszólaló dallamo-
kat.

ÁLLATOK
VILÁGNAPJA

Az óvoda ebben az évben a
könyvtár szervezésében emlé-
kezett meg az egyik legfonto-
sabb zöld napról, az Állatok Vi-
lágnapjáról. Mindhárom csoport
külön-külön vett részt a Hor-
váth Zita könyvtáros vezette
foglalkozásokon. A kicsik és na-
gyok örömmel ismerték fel és
utánozták a hallott állatok
hangját, majd az élõhelyük
hangjait is hallhatták. Az ügye-
sek gyorsan és könnyedén kita-
lálták a találós kérdések alapján
az állatokat. A foglalkozás vé-
gén örömmel vették birtokukba
az állatos könyveket, nézeget-
ték az ismert és számukra isme-
retlen állatokat. 

A foglalkozás végén a gyere-
kek bábokat kaptak emlékbe.

Elbúcsúzás és fórum
Meghívó

Tisztelt Karosiak!

Zalakaros Város Önkormány-
zata tisztelettel várja az ér-
deklõdõket a 2013. október
21-én, hétfõn 18 órakor tar-
tandó tájékoztatóra, ame-
lynek témája az új Közössé-
gi Ház építése és egyben el-
köszönünk a települést
több mint fél évszázadon
át szolgáló épülettõl.
Helye: Közösségi Ház, Fõ út 8.

Tisztelettel:
Novák Ferenc
polgármester


