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Néhány nap, és kezdõdik a
legnagyobb és egyben leghosz-
szabb ünnep, az advent idõsza-
ka. December elsején jelképesen
kinyílik az elsõ ablakocska az
adventi kalendáriumokon, kez-
dõdnek a várakozás örömteli,
izgalmas hetei.

A belsõ elmélyedés mellett
ilyenkor mindannyian törek-
szünk arra, hogy szeretteinkkel
több idõt töltsünk. Ehhez váro-
sunk is segítséget szeretne
nyújtani a maga eszközeivel, le-
hetõségeivel.

Az adventi idõszakban ren-
geteg programmal várja a hely-
bélieket és a Zalakarosra látoga-
tókat az önkormányzat, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület,
a Zalakarosi Fürdõ, a Móra-isko-
la. 

Mikulástól újévig izgalmas,
vidám családi rendezvények kí-
nálnak lehetõséget arra, hogy
kicsik és nagyok együtt készü-
lõdjenek az ünnepre.

Az önkormányzat ez évben is
meghívta Mikulást városunkba.

A Nagyszakállú december 6-án
látogatja meg az apróságokat,
akiknek szüleit és magukat a
gyerekeket az önkormányzat le-

vélben is meghívja a nagy talál-
kozásra. Mindezek mellett krea-
tív foglalkozások, koncertek,
sportvetélkedõk kínálnak tartal-

mas idõtöltést. Hogy mi minden
vár ránk advent idõszakában?
Olvassák, tanulmányozzák Önök
is lapunk 4. oldalán!

A kumite, azaz a küzdelem egy izgalmas pillanatát örökíti meg a fotó,
mely az A.J.K.A  Shotokan Karate-Do Szövetség Budapesten rendezett Orszá-
gos Bajnokságán készült. A versenyen többek között Békéscsaba, Szeged,
Gyula, Nagykanizsa, Budapest karatékái képviselték magukat és mutatták be
tudásukat katában és kumitében korosztályonként és kategóriánként.

A bajnokságon a városunkban mûködõ Sensei Németh Karate Team
versenyzõi is küzdöttek, akik közül Strobl Ábel országos bajnoki címet
szerzett kumitében, a 11–12 éves korosztály C kategóriás versenyzõi kö-
zött. Ábel katában emellett ezüstérmes lett, a csapat tagjaként a verse-
nyen ugyancsak részt vett Tóth Bálint egyéni katában 3., egyéni
kumitében 2. helyen végzett a 11–12 éves korosztály B kategóriájában, míg
a veteránok küzdelmében Horváth István egyéni katában 3., egyéni
kumitében 2. helyen végzett.

A karate team ezúton is köszönetét fejezi ki az önkormányzat felé a
kisbusz biztosításáért, valamint a neve elhallgatását kérõ vállalkozónak,
aki a versenyzõk nevezését támogatta.                                      – b.o. –

Közeleg az adventi idõszak

CSALÁDI KÉSZÜLÕDÉST KÍNÁL VÁROSUNK

Országos Bajnok
Zalakarosról

KARATÉBAN REMEKELTEK
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Az új templom fõbejáratánál a
zúzottköves felületet térkõ burko-
latra cseréltette az önkormányzat.
A START közmunka program segít-
ségével összesen 302 m2 térkõ lera-
kása valósult meg, illeszkedve for-
mailag a korábbi években kialakí-
tott parkosításhoz. A templom csa-
padékvíz elvezetése mellett megol-
dódott a templomot körülvevõ ka-
vicságyazás is, mely megakadályoz-
za az épületre a sárfelverõdést.

További beruházásként a  jövõ
év elején várhatóan egy új járda, il-
letve a Torrens árkot átívelõ híd ke-
rül kialakításra a Bodahegyi úti ját-
szótérhez, mely nagymértékben
megkönnyíti a Bodahegyi útról va-
ló megközelíthetõséget. 

Novák Ferenc polgármester tá-
jékoztatása szerint a 2013. évi
START munkaprogram keretében
tervezett feladatok összeállításánál
a közintézmények, közoktatási in-
tézmények, közszolgáltatási, vallási,
kegyeleti helyek környékének tér-
burkolását, illetve a lakóövezet sû-
rûn lakott részén lévõ rossz állapo-

tú, töredezett, felkopott járdák
burkolatának térkõre való cseréjét
tervezte az önkormányzat. 

– A terv készítésénél figyelem-
be vettük a KAROS-PARK Kft. új
gép beszerzésének tervét, aminek
keretében egy árokásó-rakodógép
beruházása szerepelt, mely a tér-
burkolásos munkák során végig ki-
szolgálta volna a program kereté-
ben megvalósítandó feladatokat.
A banki szektor hitelfolyósítási
rendszerének megszigorítása mi-
att a gépbeszerzés októberben va-
lósulhatott meg, emiatt a beruhá-

zásokat úgy kellett átütemezni,
hogy a nagyobb felületû, keve-
sebb burkolat eltávolítást eredmé-
nyezõ munkálatokat részesítettük
elõnybe, igazodva a kft. gépkapa-
citásához. A lakóövezetben terve-
zett régi beton járdák térkõ bur-
kolatra való cseréjénél a munka-
gép állandó kiszolgálása szüksé-

ges, ezért a jövõ évi beruházások
között tervezi az önkormányzat
megvalósítani. Jelenleg az ebbõl a
szempontból „egyszerûbb” fel-

adatot jelentõ munkák zajlanak,
így a kft. munkatársai ez idõ sze-
rint a temetõ elõtti területen ala-
kítanak ki parkolót.

Jegyzõi értekezlet megtartá-
sára került sor a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatal nagyter-
mében a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Törvényességi Osztályának
munkatársai - Németh Róbert és
Ribánné Pintér Judit – részvételé-
vel október11-én. 

A több mint 15 jegyzõ részvéte-
lével megtartott megbeszélésen az
önkormányzatoknál napjainkban
leginkább fontossá váló kérdéseket
tárgyalták meg. A kormányhivatal

munkatársai az önkormányzati
munka törvényességének ellenõr-
zése során tapasztaltakról adtak tá-
jékoztatást, felhívva a jelenlévõk fi-
gyelmét egy-két rossz gyakorlatra.

Elmondták többek között, hogy
a közeljövõben az önkormányza-
tok egyik legfontosabb feladatai
közé fog tarozni a hulladékgazdál-
kodási szerzõdések megújítása, a
közmeghallgatások megtartása és

lehetõség szerint annak a sok szo-
ros határidõnek a betartása, amely
a mindennapi munkát napjainkban
jellemzi.

Tájékoztató anyagot kaptak a
jegyzõk több olyan terület vonat-
kozásában, melyekrõl különbözõ
szinteken állásfoglalások kerültek
kiadásra. Ilyenek voltak például a
közös önkormányzati hivatal költ-

ségvetése, illetve a közösségellenes
magatartások önkormányzati ren-
deletben történõ szabályozásának
kérdései.  Szó esett továbbá arról is,
hogy a hivatalok alacsony létszáma
kapcsán a megnehezült feladatellá-
tás mellett több szakterület szak-
ember gondokkal küzd, ilyen pél-
dául a fõépítészi illetve az egyre in-
kább nélkülözhetetlenné váló in-
formatikusi munka.

Folytatódik
a térkövezés

RÉGI TERVEK VALÓSULNAK MEG ÜTEMEZETTEN

A látogatók nagy megelégedésére elkészülhetett az Isteni Irgal-
masság templomához vezetõ út burkolása a közelmúltban.

VÁLASZTÁS 2014.
Október 18-án Zalaegerszegen a Zala Megyei Területi Válasz-

tási Iroda Vezetõje elõtt a megye önkormányzatainak jegyzõi
választási esküt tettek, mint a helyi választási irodák vezetõi. Et-
tõl a naptól megindultak és év végétõl, jövõ év elejétõl pedig
megsokszorozódnak a választásokhoz kapcsolódó feladatok a
hivatalokban.

Problémás területekrõl is tárgyaltak

REGIONÁLIS JEGYZÕI ÉRTEKEZLET
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Zala megye mind a hat járásá-
ban rendszerbe állt a járási ön-
kéntes mentõszervezet – a Gö-
csej, a Kerka, a Pelso, a Maestri-
ana, a Thury és a Mura Mentõ-
csoport.

A rendszerbeállító gyakorlat
elõtt a Mura és a Thury önkéntes
járási mentõszervezet tagjai ünne-
pélyes keretek között tettek esküt
Rigó Csaba megyei kormánymegbí-
zott, a Zala Megyei Védelmi Bizott-
ság elnöke jelenlétében.

Az eskütevõk között városunk
önkéntes tûzoltói is jelen voltak, hi-
szen a karosi csapat is csatlakozott
a járási önkéntes mentõszervezet-
hez.

A Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság tájékoztatása
szerint a résztvevõknek feltétele-
zett helyzeteket kellett megoldani-
uk. A gyakorlat feltételezése sze-
rint Letenye város térsége felett
egy nagy kiterjedésû szupercella
alakult ki 2013. november 6-án,
szerdán az éjszakai órákban. A rö-
vid ideig tartó, nagyon intenzív csa-
padékkal és viharos, 80-90 km/h
széllel kísért zivatar Letenye belte-
rületén keresztül folyó Béci-patak

vízszintjét jelentõsen megemelte. A
Mura folyón levonuló árhullám a
Béci-patak vizét már nem volt ké-
pes befogadni, így az viszszaduz-
zadt, és elöntéssel fenyegetett. A
tömeges riasztások következtében
a leterhelt elsõdleges beavatkozó
erõk és eszközök megerõsítésére is
szükség volt, így a Zala megyei Vé-
delmi Bizottság elnöke elrendelte a
Zala, a Thury és a Mura Mentõcso-
portok bevetését is. A mentõcso-
portok a Béci-patak töltését maga-
sították meg homokzsákokkal.

A második elképzelés szerint a
meteorológiai viszonyok figyelem-
bevételével az M70-es autóút
3+800 szelvényénél balesetet szen-
vedett 22 tonna klórgázt szállító
tartányos gépjármûbõl az esetlege-
sen kiszabaduló gáz a közeli
Letenye város lakóira veszélyes le-

het. Ezért a Letenyei Járási Helyi Vé-
delmi Bizottság javaslatára a pol-
gármester egyetértésével a Zala
Megyei Védelmi Bizottság megelõ-
zõ intézkedésként, Letenye dél-
nyugati településrészének kimene-
kítésérõl határozott, valamint befo-
gadó hely kialakítására utasította
Letenye város polgármesterét. A
települési polgári védelmi parancs-
nokság a feladatot az önkéntes já-
rási mentõszervezet bevonásával
oldotta meg.

A gyakorlatokat követõ értéke-
lésen elhangzott többek között,
hogy bár a mentõcsoportok frissen
alakultak, de ennek ellenére tagjai
kivételes együttmûködést tanúsítva

hajtották végre a feladatokat. A
gyakorlatot nagyon precízen, ala-
posan elõkészítette a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség
polgári védelmi felügyelõje és a
Letenyei Katasztrófavédelmi õrs
parancsnoka.

Rendszerbe állt a nagykanizsai Thury Mentõcsoport

Varga Attiláné mûvésztanár, a Móra-iskola nyugdíjba vonult
pedagógusának munkáiból nyílt tárlat a minap az iskolában.

„Legyen elõtted mindig út/Fújjon hátad mögött a
szél/Melegen süsse arcodat a nap/Esõ puhán essen földjeidre/S
míg újra találkozunk/Hordozzon tenyerén az Isten. Ezt az erdélyi
áldást választotta a mûvész Az Út címû tárlatának mottójául, a ki-
állított festmények pedig azt az utat járták és mutatták be, me-
lyet Varga Attiláné festõként, mûvészként járt végig.

Munkásságát, tehetségét, hitét és erejét Novák Ferenc polgár-
mester méltatta, elhivatottnak és õsi tehetségnek nevezve a ta-
nárnõt, aki azonban – ahogyan fogalmazott – párja, Varga Attila
nélkül nem járhatta volna talán be azt az utat, melyen tehetsége
kibontakozhatott. A tanárnõ munkáira rengetegen voltak kíván-
csiak, volt tanítványok, kollégák, az általa alapított Galamboki Ha-
gyományõrzõ Egyesület tagjai. Egykori diákjai mûsorral kedves-
kedtek, s a népes közönség szeretettel koccintott a tanárnõ, mû-
vésznõ egészségére.

VARGA ATTILÁNÉ MUNKÁIT 
LÁTHATTA A KÖZÖNSÉG

Kedves kis Barátaim! Kedves Szü-
lõk! Tudatom veletek, hogy 2013.
december 6-án du. 17.00 órakor a
zalakarosi iskolába érkezem!

Várom azon 0–8 éves lány-
kákat és fiúcskákat, akik kiérde-
melték ajándékcsomagjaimat!

Ám, hogy biztosan vigyek
ajándékot minden jó gyermek-
nek, kérem a Kedves Szülõket,
hogy részvételi szándékukat legkésõbb 2013. november 30. napjáig
jelezzék a hivatal@zalakaros.hu email címen vagy a 93/340-100 tele-
fonszámon! A PROGRAM:

16.30–17.00: érkezés
17.00–17.30: Mikulásváró bábjáték
17.30– ajándékosztás, mulatozás ( kakaó bár)
A program során játszóház és ugrálóvár várja a kicsiket és szüleiket!

Üdvözlettel: a Mikulás

Kipp, kopp, ki kopog?

ESKÜTÉTEL 
ÉS GYAKORLAT
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– A hírek szerint a bölcsõdébe
jutás jelenleg várólista alapján
mûködik. Igaz ez? – kérdeztük
Tóth Tímea bölcsõde vezetõt.

– Való igaz: a szeptemberi nyi-
tásra a jelentkezõk létszáma oly
mértékben emelkedett, hogy vá-
rólista alakult ki, és jelenleg is van
ilyen; a januárban, februárban ér-
kezõ gyermekek ”helyén is” átme-
neti kis lakó foglalja az üres férõ-
helyet. A nagycsoportba, melybe a
2,5-3 éves korú gyerekek járnak 14,
a kis-tipegõ csoportba (itt a 2 év
alattiak kapnak helyet) 11 kisgyer-
mek jár. Nem könnyû, olykor fáj-
dalmas, a nevelõk számára gyak-
ran embert próbáló idõszak van
mögöttünk. 

– Mi adja egy beszoktatási
idõszak nehézségét?

– A szülõknek borzasztóan ne-
héz bizalommal átadni legféltet-
tebb kincsüket. A kisgyermekne-
velõknek pedig az a nehézség,
hogy mivel 3 év alatti gyermekek-
rõl beszélünk - akik adott esetben
lehet, hogy csak egy év körüliek -
magatehetetlenek, kiszolgáltatot-
tak, folyamatosan kérdeznek, a
kérdésre azonnali választ, meg-
erõsítést várnak (kapnak), a fel-

nõtt teljes ellátására szorulnak.
Gondoljunk csak bele: a családban
nevelkedõ hasonló korú apróság is
egy embert kíván. A kiscsoporto-
sok még ismerkednek a bölcsõdei
élet szokásaival, szabályaival. Bi-
zalmuk még oly törékeny. Nagyon
sok törõdést, tü-
relmet, simoga-
tást, ölelést kap-
nak, hogy töké-
letes érzelmi biz-
tonságban érez-
hessék magukat.
A nagycsoporto-
sok már csaknem
mindnyájan egy
esztendeje jár-
nak hozzánk, õk
már kellõ maga-
biztossággal, de-
rûvel érkeznek
nap mint nap.
Október elejétõl
pedig részesei
azoknak a nap-
közbeni közös
örömteli elfoglaltságoknak, mely-
nek során kisgyermeknevelõik ko-
ruknak megfelelõen ötletesen, szí-
nesen vezetik be õket a zene-vers-
mese, a mozgás örömeibe. 

– Az intézmény honlapjának
tanúsága szerint igen mozgalmas
a gyerekek élete itt a bölcsiben.
Mi mindennel foglalják le õket?

– Minden héten lehetõséget
biztosítunk valamiféle „kuktálko-
dásra” (közös sütés a konyhában,
õszi teák kóstolgatása, saláták ké-
szítése). Péntekenként pedig az
óvodai tornatéren ügyeskedünk; a
tavalyi évhez hasonlóan kaptunk

lehetõséget a vi-
dám mozgás
megélésére. Mi-
vel a kisgyer-
m e k n e v e l õ k
sportkedvelõk,
ezért különösen
sz ívügyüknek
tekintik, hogy
minden kisgyer-
mek megtapasz-
talhassa a sport,
a mozgás felsza-
badító, sok-sok
mindenre nevelõ
(figyelemre, ki-
tartásra, kon-
centrációra) ere-
jét. Ez a legesleg-
kedveltebb el-

foglaltság felnõtt és gyermek szá-
mára egyaránt. Persze elmaradha-
tatlan a hetet bevezetõ õszinte va-
lódi beszélgetés. Ilyenkor meghitt
körülményeket teremtve mindenki
elmesélheti akár az otthon történ-
teket is. Az adott évszakok jelleg-
zetes szín- és formavilága pedig
mindig megjelenik a kicsik mû-

vészkedései során. Alkotásaikat
mindig megtisztelve állítjuk ki a
szülõk nagy örömére. Nagyon bá-
torító számunkra, hogy érezhetjük
a szülõk támogatását, bizalmát,
szeretetét. Meggyõzõdésem, hogy
ennek kifejezéseképpen a szülõk
nagylelkûen adományoztak az
utóbbi hónapban a Szülõ Munka-
közösség kezdeményezésére. Ez-
úton ismételten õszinte hálával kö-
szönöm ezt meg, hiszen szép, új já-
tékokkal gazdagíthattuk bölcsõ-
dénk játékkészletét, a kisgyerme-
kek nagy-nagy örömére!

Minden évben választunk egy-
egy gondolatot, amely megerõsít, tá-
mogatást ad a munkában. Az idén is
Böjte Csabától szólnak a gondolatok,
melyeket minden szülõnek, nevelõ-
nek jó szívvel ajánlunk.

„Nem az a fontos, ami eltelt.
Nem az a fontos, hogy hitem-sze-
retetem lángja pislákol-e, kialudt-
e, hanem csak az, hogy van-e elég
erõ bennem az újrakezdéshez, a
talpra álláshoz, ahhoz, hogy újból
fellobogjak és égjek..” – mondja a
szerzetes, s e szerint dolgozunk,
élünk mi is itt.

Jó szívvel ajánljuk a kedves ér-
deklõdõknek honlapunkat (www.
zalakarosiblokk.hu) és facebook
oldalunkat (Zalakarosi Bölcsõde),
mely mindig aktuális, friss, érté-
kes gondolatokat tartalmaz. 

A Zalakarosi Iskoláért Alapítvány nagyon
jól sikerült bált rendezett november 9-én az
általános iskolában. A Márton napjához kötõ-
dõ rendezvényen a kitûnõ ételekrõl az intéz-
mény konyhája, a jó hangulatról a Freya Band
gondoskodott, valamint a szórakozni akaró
vendégek. Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki vagy a báli részvételével,
vagy tombola felajánlással, vagy egyéb más
segítséggel hozzájárult az est sikeresebbé té-
teléhez. A bevételt az alapítvány céljainak
megfelelõen használja fel, az intézményünk-
be járó gyerekekre fordítjuk. 

Az alapítvány elkészítette 2014. évi nap-
tárját, melyben szintén gyerekeink szerepel-
nek, a fotókat szülõi felajánlással Szörcsök
Szilárd készítette. A naptár ára: 1800 forint,
megvásárolható az iskolában, az óvodában és
a Zrínyi utca 2-ben. 

Az alapítván kuratóriuma

„Merjünk hinni és szeretni”
TÚL A BESZOKTATÁSON, ÉLET A BÖLCSÕDÉBEN

A bölcsõdébe lépve a megszo-
kott melegség, derû, meghittség
fogadja a látogatót, látványában
jelenleg az õsz színvilága, gaz-
dagsága tükrözõdik. Lassan túlju-
tott az intézmény a beszoktatás,
azaz az új kicsik befogadásának
nehéz idõszakán, így örömmel
számolunk be arról, hogy meg-
telt aprósággal, kicsi lakókkal a
bölcsi. 

Tóth Tímea

Alapítványi bál a gyerekekért
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Márton püspök legendája, a Márton-naphoz fûzõdõ jóslások és hiedel-
mek megismerése a Márton-napi népszokáshoz tartózó ismeretek közé
tartoznak. Többek között ezek megismerése volt a népszokás elõtti hét
feladata az óvodai csoportokban. A gyerekek különbözõ technikákkal ké-
szítettek libát. Libáról szóló mondókákat, énekeket tanultak. Meglátogat-
ták a baromfiudvart, a libák élõhelyét. (Az óvónõk ezúton is köszönik
Molnár Adrienn nagyszüleinek, hogy az óvodásoknak egy libát hoztak és
ezzel a gyerekeknek lehetõséget adtak a libával való közelebbi ismerke-
désre.) A szülõk által hozott sok-sok ropogtatnivaló biztosította a Már-
ton-napi lakoma létrejöttét. A lakomához új bor is dukál, a gyerekek ter-
mészetesen szõlõlével koccintottak, s lakoma után táncra is kerekedtek.

Egyhetes programsorral emlékezett meg a Márton-napi hagyományokról
a bölcsõde is. A nagycsoportos kisgyermekek számára a gondozók Szent Már-
ton történetének egyszerûsített, gyerekek számára is érthetõ történetét me-
sélték el a kicsiknek, s a gondozók útmutatásával Márton-kiflit is készítettek.
A sütés után a kifliket kettétörték a gyerekek, s az elfelezett kiflit az általuk
legkedvesebbnek tartott kis társuknak ajándékozták, ahogyan annak idején
Márton püspök is megosztotta, kettéhasította köpenyét.

„Egy szerdai délelõtt ezzel a
címmel láthattunk egy alternatív
mûvet. Ezt a foglalkozást a FÜGE
(Függetlenül Egymással) szervezte,
és a Kerekasztal csoport adta elõ. 

A mû a II. világháború idején
egy családról szól, pontosabban
egy lányról, akit egy ketrecben
tartanak. Egyszer találkozik egy
ismeretlen fiúval, aki szabadságot
ígér neki, de õ visszautasítja. Ta-
lán azért, mert fél a fiútól? Talán
fogvatartójától fél? Vagy csak
nem akarja magára hagyni azt a
férfit, aki bezárta? Ezt a nézõ
gondolatára bízták.

Az elõadás után csoportokra
osztódtunk: páran a fiúhoz, néhá-
nyan a lányhoz, és páran a férfi-
hez mentek. Itt beszéltük meg az
elõadást: vajon hogyan végzõdik?
Vajon ki volt a rejtélyes fiú? Miért
zárta be a lányt a férfi? Amikor
újra összegyûltünk, akkor elõad-
hattuk az alternatív „jövõnket”.

Szerintem nagyon jó mû volt,
hovatartozásunkról és kötõdé-
sünkrõl is szólt.”

Németh Tamás 7. o.

„A múlt hét szerdáján érdekes
napnak nézhettünk elébe. Már az
esemény elõtt pár nappal értesül-
hettünk a hírrõl, hogy színészek
érkeznek hozzánk. Mindenki izga-
tott volt, amikor az egyik terembe
belépve egy fiatal, szimpatikus
hölgy várt minket. Elõször min-
denki bemutatkozott. Majd né-
hány röpke kérdés után ismertet-
ték velünk a szabályokat.

Miután már mindent tudtunk
átvezettek minket egy másik te-
rembe. A teremben 2 szereplõt
láthattunk, akik megmerevedve
álltak, mígnem mindenki elfoglal-
ta a helyét, majd a lámpák felkap-
csolódtak, s kezdetét vette az elõ-
adás, melynek végén három cso-
portra tagolódtunk. Mindenkinek

el kellett dönteni, hogy melyik
szereplõrõl akar többet megtud-
ni. Ezután mindenki elkülönült és
minden színész megbeszélte csa-
patával, hogy mit gondolnak a
történetrõl és a szereplõkrõl. Kita-
láltuk a történet elejét. Megosz-
tottuk egymással gondolatainkat.
Így ért véget ez a csodálatos dél-
elõtt.”

Turkovics Rebeka 7.o.

„A Csontketrec címû elõadás
nagyon tetszett. A terembe beér-
ve már láttunk is egy szereplõt. A
történet során kiderült azonban,
hogy összesen hárman vannak.

A történet egy lányról szólt,
akit egy férfi fogva tartott. Éjsza-
ka érkezett meg a harmadik sze-
replõ, egy fiú, aki a lányt szerette
volna kiszabadítani, de õ nem
akart elmenni. A ketrecet, amibe
be volt zárva, õ az otthonának
tartotta.

Ez minket nagyon elgondol-
koztatott. Sokan belegondoltunk,
hogy a dolgok nem mindenkinek
jelentik ugyanazt. Miután a törté-
netnek vége lett, és már a szerep-
lõk is átöltöztek, érdekes foglal-

kozások következtek. Még a szü-
net elõtt rá kellett írnunk cetlire
dolgokat, hogy szerintünk mit je-
lentenek, majd ezeket ráragasz-
tottuk a szereplõkre és a hozzájuk
kapcsolatos tárgyakra. A szünet
után ezeket beszéltük meg.

Miután végeztünk, mindenki-
nek választania kellett egy szerep-
lõt. Nehéz volt a döntés, mert mind
nagyon jól játszottak és mind ked-
vesnek tûntek. Végül az Orsi nevû
szereplõhöz mentem, aki a lányt
játszotta. Nála megpróbáltuk kita-
lálni, hogy mi volt a történet elõz-
ménye és miért nevezte a lány az
otthonának azt, ami kivülrõl „bör-
tönnek” látszott. Nagyon sok ötlet
és variáció született és mindegyik
nagyon jó és érdekes volt.

Miután visszamentünk a többi-
ekhez, ott a történet végét pró-
báltuk kitalálni, amit el is kellett
játszani. Itt is voltak érdekes és
vicces ötletek is.

Összességében az elõadás na-
gyon tetszett és nagyon sok új él-
ménnyel gazdagodtam.

Remélem lesz még több elõ-
adása a Kerekasztal Társulatnak.”

Horváth Tamara 7. o.

Színházi foglalkozás a Móra-iskolában

EGYHÁZKÖZSÉGI LÁTOGATÁS OLESNOBAN
A Zalakarosi Egyházközség hét tagú delegációja a testvérváros

meghívására Olesnoba látogatott 2013. október 21-24 között. 
A küldöttség Dr. Háda László plébános vezetésével azért uta-

zott Lengyelországba, hogy felvegye a kapcsolatot az ottani plé-
bániával, így ezentúl nem csak önkormányzati és kulturális, de egy-
házi szinten is elmélyülhetnek a kapcsolatok a települések között.

Tarnai Lászlóné, az egyházközség világi elnöke elmondta: a kalan-
dos megérkezés után a város odaadó vendégszeretetét élvezhették
az egyházközség tagjai. A látnivalókban bõvelkedõ krakkói kirándu-
lást követõ napon a híres zarándokhelyen, Czestochowában idegen-
vezetéssel megtekintették az épületegyüttest és szentmisén vettek
részt a Mária kegykép kápolnájában. A városba visszaérve a helyi
múzeum igazgatónõje mutatta be Olesno nevezetességeit. Az este
folyamán közös szentmisét mutatott be a két testvérváros plébáno-
sa a diakónussal és a helyi papsággal együtt, majd õszinte hangú,
kötetlen beszélgetés zárta a napot a terített asztal mellett.

– A rövid, ám nagyon tartalmas látogatás a lengyel-magyar
testvéri barátságról tett ismét tanúságot, amelynek folytatásaként
remélhetõleg az olesnoi katolikus egyház képviselõi látogatnak
majd el a jövõ-
ben Zalakaros-
ra – jelezte
Tarnai Lász-
lóné.

Az egyház-
község életérõl
bõvebben a
www.zalaka-
ros.plebania.hu
oldalon tájéko-
zódhatnak az
érdeklõdõk.

Érdekes eseménynek lehettek tanúi, illetve részesei a Móra-iskola
7-8. osztályos tanulói. A Csontketrec címû mû elõadását láthatták,
maguk alakítva az elõzményeket, s beszélgetés során próbálva „fel-
térképezni” a szereplõk életét, kapcsolatait. A diákok így vallanak a
rendhagyó színházról.

Márton-nap
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Török Tamás játékos-edzõ veze-
tésével edzõmérkõzésekkel készül-
tünk az õszi bajnokságra. A keret
szinte változatlan összeállításban
kezdett munkába, mindössze egy
korábban több évet Zalakarosban
lejátszó játékos, Szûcs Attila került
leigazolásra, míg páran abbahagy-
ták a játékot, így az õszi szezonnak
25 játékos vágott neki.

A felkészülési idõszakban Palin
csapatával három edzõmérkõzést is
lejátszottunk (1 döntetlen mellett 2
gyõzelem), így az elsõ tétre menõ
összecsapásunkkor (Magyar Kupá-
val) joggal bizakodhattunk a to-
vábbjutásban. Ezt hazai pályán 4-0-
s sikerünkkel sikerült is abszolválni,
így következhetett a megyei II. baj-
nokságban szereplõ Zalakomár,
akik ellen nem sikerült bravúrt elér-
nünk, így a további küzdelmektõl
búcsúztunk. Mind az edzõ-, mind a
kupamérkõzések jól szolgálták fel-
készülésünket, így reménykedtünk
a jó bajnoki kezdésben. 

A sportorvosi igazolások beszer-
zése több csapatnak gondot oko-
zott (nemcsak a mi osztályunkban,
hanem az egész megyében), így az
elsõ mérkõzésünkre el sem utaz-
tunk, a három pont játék nélkül
hullott az ölünkbe. Ez a „siker” a
következõ fordulóban majdnem
megbosszulta magát, hisz Bajcsa el-
len csak döntetlent értünk el a pá-
lyán, de egy jogosulatlan szereplés
miatt mégis miénk lett mindhárom
pont. Ezek után következett a tava-
lyi bajnok Petrivente elleni rang-
adó, ahol egy parázs hangulatú
mérkõzésen értünk el döntetlent
úgy, hogy fél órát emberhátrány-
ban játszottunk; az egyenlítõ gólt is
ebben az idõszakban szereztük,
igazi csapatként küzdve egymásért. 

Ez a küzdõszellem a következõ
fordulókra is megmaradt, hisz a kö-
vetkezõ három fordulóban 2 rang-
adót is nyertünk 10 gólt lõve és
mindössze 2-t kapva (Palin 4-1,
Belezna 1-3, Miklósfa 3-0). E gyõzel-
meknek köszönhetõen két ponttal
Sand mögött másodikként utaz-
tunk el Pogányszentpéterre, ahol
nemcsak az ellenféllel, hanem a pá-
lya talajával is meg kellett küzde-
nünk. Ez többé-kevésbé sikerült is,
hisz az utolsó pillanatokban kapott
góllal sikerült csak a házigazdának
egy pontot megmenteni (3-3). Nem

örültünk az utolsó pillanatokban
elvesztett pontok miatt, de mint
késõbb kiderült, a közvetlen riváli-
sainknak még az egy pont sem jött
össze (Pogányszentpéter – Palin 3-
0, Pogányszentpéter – Miklósfa 5-
3). Könnyed hazai gyõzelem
(Murakeresztúr 4-0) után utaztunk
Bázake-rettyére, akik ellen tavaly
nem termett számunkra babér.

A csapat erejét mutatja, hogy a
hátráltató körülmények ellenére itt is
sikerült gyõznünk, és riválisaink bot-
lásának köszönhetõen átvettük a ve-
zetést a bajnokságban. A hátralévõ
négy fordulóban így azért küzdöt-
tünk, hogy ezt sikerüljön megtarta-
nunk, illetve lehetõség szerint elõ-
nyünket növeljük. Két magabiztos
gyõzelem (Letenye II 4-1, Sormás 0-3)
után azt a Bagolát fogadtuk, akik ta-
valy egy osztállyal feljebb játszottak
és az utóbbi fordulókban lendültek
játékba, hisz utolsó négy meccsükön
összesen 20 gólt szereztek. 

A mérkõzés elején bizony kapu-
sunknak, Kiss Jánosnak köszönhet-
tük, hogy nem kerültünk hátrány-
ba, de átvészelve a nehéz pillanato-
kat, még a félidõ elõtt sikerült két-
szer is betalálnunk. Ezt az elõnyt a
második félidõ elején még eggyel
meg is toldottuk, így az utolsó for-
duló eredményétõl függetlenül el-

dõlt, hogy Zalakaros lesz az õszi
bajnok! 

A Sand elleni idegenbeli rang-
adón Török Tamás játékos-edzõ azt
kérte tõlünk, hogy ha már eljutot-
tunk veretlenül idáig, akkor igye-
kezzünk ezt meg is tartani. Az elsõ
félidõ nem a kedvünk szerint ala-

kult (az elõzõ napi bál fõleg rajtam
látszott meg), de küzdeni tudásból
ismét jelesre vizsgázva a második
félidõben sikerült fordítanunk, így
egyedüli veretlen csapatként 6
pont elõnnyel várhatjuk az elsõ
helyrõl a tavaszi folytatást.

Akik szeretik a statisztikákat,
azoknak néhány érdekesség a csa-
patról: 25 játékos lépett pályára,
minden mérkõzésen azonban 2 já-
tékos, Sinkovics Norbert és Vékony
Zsolt játszott. A legtöbb percet Far-
kas Vilmos töltötte a pályán (11
mérkõzésen 990 perc), õt Sinkovics
Norbert (12/888 perc) és Bognár
Ottó (11/883 perc) követi. A játéko-
sok átlagéletkora 33,2 év, mellyel bi-
zonnyal ismét a „legrutinosabb”
csapat lettünk. „Legrutinosabban”
Belezna ellen (35,6 év), míg legfia-
talabb csapattal Bagola (31,9 év) el-
len álltunk fel. A szerzett gólok te-

kintetében az 5. helyen állunk úgy
41 góllal, hogy minden mérkõzé-
sünkön szereztünk legalább kettõ
gólt.(2 gólt kétszer, 3 gólt hétszer, 4
gólt négyszer), ez rajtunk kívül sen-
kinek sem sikerült, sõt nem volt
olyan csapat, aki valamennyi mér-
kõzésen betalált volna. Legkeve-

sebb gólt viszont mi kaptunk, ös-
szesen 12-t, így Sand (+35) és
Miklósfa (+29) mögött a gólará-
nyunk (+29) a 3. legjobb.  A csapat-
ból 10 játékos szerzett gólt, a házi
góllövõ listát Csöndör Zoltán és
Sinkovics Norbert vezeti 8-8 góllal
Nagy Péter (6) elõtt. A hálónk 6
mérkõzésen maradt érintetlen, a
gólok több mint felét 2 mérkõzé-
sen (Petrivente 4, Pogányszent-
péter 3) szedtük össze. A bajnok-
ságban 3 kapus jutott szerephez
(Kiss János 8, Biczó Balázs és Novák
András 2-2 alkalommal). Az õszi
szezonban valamennyi hazai mér-
kõzésünket megnyertük (6 gyõze-
lem 21-2 gólarány), és idegenben
sem szenvedtünk vereséget (4 gyõ-
zelem 2 döntetlen 20-10 gólarány).
Idegenbeli veretlen szériánk így
már másfél szezon hosszúságú, hisz
az elõzõ idényben sem sikerült min-
ket idegenben legyõzni (18 mérkõ-
zés 12 gyõzelem 6 döntetlen 55-21
gólarány)

A csapat ezúton is köszönetét
fejezi ki az önkormányzatnak, illet-
ve a Zalakaros Sportjáért Közhasz-
nú Alapítványnak, akik munkájuk-
kal és anyagi támogatásukkal is se-
gítették a csapatot e siker elérésé-
ben, valamint azon vállalkozóknak
(Farkas László, Stampf Mihály, Varga
Zoltán „Szoszo”, Tóth Ferenc,
Demény Zsolt, Brkljac Zeljko
„Sasha”, Rigó László, Tompa Angé-
la), akik mérkõzéseink utáni ven-
déglátásukkal támogatták csapa-
tunkat. Külön köszönjük a Karos-
Park Kft. dolgozóinak a pálya és az
öltözõk karban- és tisztántartása
érdekében végzett munkáját, és a
Gránit Gyógyfürdõ Zrt.-nek a me-
zek tisztítását.

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

Bognár Ottó

Bravúrosan zárták a szezont
A megyei III. osztályú bajnokságban befejezõdtek a 2013/2014. évi

bajnokság õszi küzdelmei, ahol városunk csapata is szerepelt. 
Az elmúlt szezon díjkiosztóján, ahol a csapat tagjai a harmadik he-

lyért járó bronzérmet vehették át, megfogadtuk, hogy a következõ
szezonban szeretnénk legalább egy helyet elõrelépni. Az õszi szezon-
nak ennek megfelelõen vágtunk neki.

A harmadik helyért járó díjátadó után a csapat júniusban.

Bázakerettye ellen hazai pályán (archív).
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megtörtént az „Öko – aktív turisztikai élményközpont létesítése Zalaszabaron” –

Holnapocska Közhasznú Nonrofit Kft. által megvalósított beruházás projekt zárása

2013/10/20

A projekt keretében a Holnapocska Közhasznú Nonprofit Kft. Zalaszabarban megépítette az Öko-aktív
turisztikai élményközpontot, valamint megvalósította a mûködtetéshez szükséges eszközbeszerzéseket.

A projekt során elkészült egy a tájba illeszkedõ, környezet és természetbarát, energiahatékony épü-
let, mely több funkciót is ellát. A családbarát, játszó sarokkal bõvített helységben hagyományos és mo-
dern kézmûves tevékenységeket (agyagozás, nemezelés, gyertyaöntés, szappankészítés) próbálhatnak
ki szakszerû irányítás mellett az érdeklõdõk, és beszerzésre került egy égetõ kemence is, mely alkal-
mas az itt készített tárgyak kiégetésére. Az épület használható konferenciák, rendezvények megtartá-
sára, képzések szervezésére is.

Itt valósult meg az interaktív kiállítás, ahol a térség élõvilágával és a helyi mesterségekkel ismer-
kedhet játékosan az érdeklõdõ.

Az épület mellett kialakításra került egy játszótér „Odú tanodával” és egy trambulinnal, mely a leg-
kisebbek mozgásigényét elégíti ki.

A terület legmagasabb pontján megépítésre került a Thury õrhely és kilátó és a hozzá vezetõ séta-
út, ahonnan a gyönyörû panoráma még teljesebben megcsodálható.

Kerékpár kölcsönzési lehetõséggel és kerékpárosbarát szolgáltatásokkal is várják az ide látogatókat.
Beszerzésre került 3 db segway mely innovatív, környezetbarát, különleges kirándulási lehetõséget

biztosít, akár természetvédelmi területen is
Kijelölésre került az élményközponthoz vezetõ nordic walking útvonal Zalaszabar központjából.
Beszerzésre került egy kisbusz a látogató csoportok szállításának megoldására.
A projekt során megvalósulhat a létesítmény bevezetõ marketing tevékenységének megvalósítása is. 

A fejlesztéssel mindösszesen 3,5 munkahely létesítésére kerülhet sor.

„Öko – aktív turisztikai élményközpont létesítése Zalaszabaron”
Holnapocska Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 8749 Zalakaros, Seregély utca 20.
E-mail: szabadics.zoltan@szabadics.hu – Web: www.holnapocska.hu

PÁLYÁZAT 
A Zalakomári Plébánia 

amatõr BETLEHEM készítõ
pályázatot hirdet.

Téma: A  Betlehemi 
történet bemutatása.

Pályázhat minden mûkedvelõ
alkotó egyéni vagy/és 
csoportos formában. 

A megjelenítés kritériuma:
min. 3 szereplõs legyen 

a pályamunka.
A pályamûvek tetszõleges
technikával készíthetõk, 

bármilyen anyagból 
és eszközzel.

Mérete: max. 1mx2m.

A jelentkezés határideje:
2013. december 9. (hétfõ)

A jelentkezéshez nevezési 
lapot kérünk kitölteni a
pályamû leadásakor a

Római Katolikus PLébánia
(8751 Zalakomár, 

Kossuth utca 15.) címére.
Az alkotások beadási határ-
ideje: 2013. december 7-11.
Az értékelés korcsoporton-
ként  egyéni és csoportos

kategóriában történik: 
I.kat. 6–10 év; II.kat. 11–14 év;

III. kat.14–18 év; 
IV. kat.18 év felett (családi)

Az eredményhirdetés 
és ünnepélyes díjátadás 
2013. december 15-én 

a Zalakomári templomban 
a Betlehemes nap keretében.
A pályázatra beadott alkotá-

sok kiállításra kerülnek 
a Zalakomári templomban,
melyek megtekinthetõek a

díjátadás napján 14.30 órától.
További információ: 

Szi-Márton János (plébános)
06-30-244-3441

(plebania-
zalakomar@freemail.hu);
Hajmásiné Török Gyöngyi

(gyongyi.torok@freemail.hu)


