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Lezárult Az Év Szállása verseny. A hagyományteremtõ szándékkal megrendezett, a hazai szállásadók seregszemléjeként szolgáló Év
Szállása verseny díjátadó gáláján a zalakarosi Hotel Belenus a szakmai zsûri rangsorolásában a harmadik helyen végzett.

December elsején elkezdõdött
az advent, a karácsonyra való lel-
ki felkészülés négy vasárnapot
felölelõ idõszaka.

Településünkön a Zalakarosi Für-
dõ elõtti sétányon helyzeték el a vá-
ros adventi koszorúját, az elsõ gyer-
tya felgyulladásakor a Hetednapi
Adventista Egyház nagykanizsai
gyülekezete adott ünnepi mûsort az
általuk készített betlehem elõtt.

Advent elsõ vasárnapján az Iste-
ni Irgalmasság templomában is fel-
lobbant az elsõ lila színû gyertya
lángját Dr. Háda László plébános; a
gyertya a Messiás közelgõ eljöve-
telét jelzi számunkra.

Lakossági kezdeményezésre a Li-
get utcában élõk is gyertyát gyúj-
tottak (képünkön). A lakók kará-
csonyi dalokat énekeltek, a gyer-
tyagyújtást követõen pedig a kez-
deményezõnél baráti beszélgetésre
gyûltek össze.

Az adventi hétvégék elkövetke-
zõ programjairól lapunk 8. oldalán
olvashatnak.

Elkezdõdött a várakozás idõszaka
GYERTYÁK A KOSZORÚN

harmadik helyenElõkelõ harmadik helyen a Hotel Belenus
az Év Szállása versenyben

FOTO: SZÖRCSÖK SZILÁRD
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.

A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján
végzik tevékenységüket.

Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egész-
ségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és ven-
déglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott utcák. A fenti-
ekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után kerülnek
letakarításra.

Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne par-
koljanak az úttest szélén, ezzel lehetõvé teszik a gyorsabb hótolást és
a jármûvek károsodásának a veszélye is kisebb.

Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyûjtõ edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne elõtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.

A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli idõ-
járás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányza-
ti rendeletnek – 15/2004. (IV. 21.) –  megfelelõen a tulajdonosnak kö-
telessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán, kerékpár-, és gya-
logutakon.

A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos beje-
lentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:

H–P  7.00–15.00: 93/340-924 

Ügyeleti telefonszámok: +36-30/5523-425
+36-30/5837-240

Segítõ közremûködésüket megköszönve:

Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

Az ülésen a képviselõk beszá-
molót hallgattak meg a város és a
közös önkormányzati hivatal idei
elsõ háromnegyed évi költségveté-
sének teljesítésérõl, valamint elfo-
gadták a jövõ évi költségvetési kon-
cepciót. Utóbbi egyelõre irányszá-
mokat tartalmaz, hiszen a véglege-
sítés csak a parlament által elfoga-
dott országos költségvetés számai-
nak ismeretében történhet meg.

Foglalkozott a testület a 2014.
évi díjtételekkel is, azokat általáno-
san az inflációval megegyezõ mér-
tékben emelik január 1-jétõl.

Változtak a bölcsõdei díjak is:
2014. január elsejétõl a beíratott
gyermekek után a szülõnek minden
nyitva tartás szerinti gondozási
napra 400 forint gondozási díjat
kell fizetni. Természetesen ugyan-

akkor továbbra is lehetõség van
kedvezmény igénybevételére,
melynek mértéke a következõ: ha a
családban az egy fõre jutó jövede-
lem: a ) 0 - az öregségi nyugdíj leg-
kisebb összege (28.500 Ft) 100 %
kedvezmény; b.) (28.500 Ft) az
öregségi nyugdíj legkisebb összege
- 60.000 forint, 50 % kedvezmény.
Az étkezési díj továbbra is változat-
lan összegû marad, 325 Ft/nap. A
bölcsõdébe járó kisgyermekek szü-
leit a változásokról az intézmény-
vezetõ írásban is tájékoztatja.

Tájékoztatót hallgattak meg az
adóügyi feladatok ellátásáról. A szep-
tember 30-i adatok figyelembe véte-
lével elmondható: az építményadó
esetében a tervezettnél magasabb
összeg folyt be. A magánszemélyek
kommunális adója, a beszedett ide-

genforgalmi adó és a helyi iparûzési
adó tekintetében elmaradás tapasz-
talható, az utolsó negyedévben azon-
ban „helyükre kerülnek” a számok. El-
hangzott: több személynek tartozása
áll fenn az önkormányzattal szem-
ben, az érintetteket az elmúlt hónap-
ban errõl értesítették. Komoly csök-
kentést mutat a magánszálláshely ki-
adással foglalkozók száma, mely ter-
mészetesen az ebbõl származó adó-
bevételek csökkenését is jelenti.

Megtárgyalta és elfogadta a tes-
tület a jövõ évi közmûvelõdési tervet
és koncepciót, marketing tervet és a
turisztikai egyesület üzleti tervét. A
marketing terv foglalkozik új célpiac
bevonásának fontosságával, ezek
között az orosz és balti területeket
jelölték meg. Ehhez kapcsolódóan
értékelték és jónak ítélték a város-
marketinges munkáját a képviselõk.

A személyi ügyek tekintetében
a Karos-Park Kft. ügyvezetõi állás-
helyének betöltésérõl is döntöttek:
újabb három évre Biczó Tamás
nyerte el pályázati úton a cég ügy-
vezetõi tisztségét.

Elbírálták a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Ösztöndíj pályázatra be-
érkezett kérelmeket, összesen 2,5
millió forinttal támogatja az önkor-
mányzat a felsõoktatásban tanuló
fiatalokat. Döntöttek civil szerveze-
tek támogatásáról is a benyújtott
igények alapján. Az Ezüst klub és a
teke szakosztály részesült támoga-
tásban, az úszó szakosztály a közel-
jövõben hívja le a neki megítélt tá-
mogatás hátramaradt részét. A ma-
gánszállás kiadók egyesületének tá-
mogatási kérelme az után kerül visz-
sza a testülethez, miután a civil
szervezet a turisztikai egyesülettel
egyeztet a marketing célok össze-
hangolásáról, hiszen elképzelhetõ,
hogy a két szereplõ azonos célokat
is fogalmazott meg jövõ évi marke-
ting elképzeléseit illetõen.

Meghatározták a képviselõk a
termelõi piac mûködtetésének
rendjét. Fontos kitétel, hogy a piac-
ra a város 40 kilométeres körzeté-
bõl lehet árut szállítani, s a nyitva
tartási idõ alkalmazkodik a városi
rendezvényekhez a jövõben.

Közmeghallgatás és testületi ülés
Törvényi kötelezettségének eleget téve közmeghallgatást tartott

november 21-én a képviselõ-testület. A soros ülés elõtti közmeghall-
gatáson egy fõ jelent meg, két képviselõ pedig lakossági kéréseket
továbbított az önkormányzat felé. A kérések több zártkerti terület
közvilágításának bõvítésére, az út menti fák rendezésére vonatkoz-
tak többek között, ezeket a hivatal vizsgálja a jövõben.

A ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI
�� A „Termáltó és Ökopart” üzemeltetésével a Gránit Zrt.-t bíz-

za meg a testület.

�� A Közösségi Ház építését a pénzügyi források jelenlegi isme-
rete tükrében az alábbi ütemezés szerint kívánják megvalósítani
és az éves költségvetésben ennek megfelelõen szerepeltetik:
2013-ban a bontásra, terület elõkészítésre, ingatlan kialakításra
17.500 ezer forint öszszeg fordítható. Ennek fedezetét az alábbi-
ak szerint biztosítják: 2013. évi költségvetési tartalék 2.750 ezer
forint összegben, Közösségi Ház fejlesztési célú céltartalék 3.250
ezer forint összegben, az energetikai pályázatra képzett céltarta-
lék 7.000 ezer forint összegben, valamint a felhalmozási bevéte-
lek többlete  4.500 ezer forint összegben biztosítja.

2014-ben bontás és építés szerkezetkész állapotig 157.500
ezer forint  összeg fordítható, melynek fedezetét a 2014. évi
költségvetés terhére biztosítják.

2015-ben a készre építés, berendezés 200.000 ezer forint ösz-
szegû, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetés terhére kell
biztosítani.

Amennyiben a 2013–2015. évi költségvetés a beruházás meg-
valósításához nem nyújt elegendõ fedezetet, a 2016. évi költség-
vetési évben kell biztosítani a még fennmaradó költségek fede-
zetét.

�� A volt gyógyszertár épületében élelmiszerüzlet kialakítása
érdekében bruttó 4 millió forinttal hozzájárul az üzlet átalakítási
költségeihez. Az átalakításhoz felajánlott költséget a 2013. évi
költségvetés tartalékának terhére biztosítja az önkormányzat. 

�� A 2013. évi téli átmeneti közfoglalkoztatás keretein belül le-
hetõség szerint 33 fõ közfoglalkoztatott alkalmazását vállalják
2013. november 01. és 2014. április 30. közötti idõszakra.
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A Karos-Park Kft. a gyepmesteri tevékenység teljesebb kiszol-
gálása érdekében 2013. évben fejlesztette az infrastrukturális
hátterét. A kft. irodaháza mögötti zöld parkban a nyár folyamán
4 db különálló Eu szabványnak megfelelõ kutya kennel került ki-
alakításra. A kóbor ebek befogása és azonosítása érdekében ál-
latbefogó csapda és chipleolvasó készülék került beszerzésre.
Továbbá a nehezen befogható kutyák miatt altató fúvócsõ vá-
sárlása is a tervek között szerepel.

ÚJ KENNELEK A KAROS-PARK KFT-NÉL

TÁJÉKOZTATÁS A TÉRFIGYELÕ KAMERA RENDSZERRÕL

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületi térfigyelõ rendszer kamerarendszerének cseréje és korszerûsítése megtörtént.

A kamerák elhelyezkedése:
1. kamera Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám elõtt + rendszámfigyelõ
2. kamera Zalakaros, Kossuth u. 36. szám elõtti villanyoszlopon
3. kamera Zalakaros, Gyógyfürdõ tér Tourinform irodán
4. kamera Zalakaros, Park utca – Szilágyi cukrászda elõtti villanyoszlopon
5. kamera Zalakaros, Jegenye sor – Tûzoltó állomással szembeni villanyoszlopon
6. kamera Zalakaros, Behiák puszta, 7. villanyoszlopon
7–8. kamera   Zalakaros, Banyavölgyi bejárat Ny-i oldalon lévõ villanyoszlopon két irányban

A mûködtetés célja változatlanul a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelõ rendszer által lefedett
területen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendõrség bûnüldözõ munkájának segítése, a két
szervezet közötti együttmûködés erõsítése, a lakosság, a városban dolgozók, látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések vissza-
szorítása.

A rendszer mûködését az alábbi jogszabályok biztosítják:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; a Pol-

gári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény; a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény; a közterület-felügyeletrõl szóló 1999.
évi LXIII: törvény; a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény; jegyzõ által kiadott adatvédelmi szabályzat.

Az üzemeltetést továbbra is az önkormányzat által fenntartott közterület-felügyelet végzi. Ennek megfelelõen a megfigyelõ központ
Zalakaros, Zrínyi utca 2. szám alatt található. 

A megfigyelést végzõ személyek a kamerákat kizárólag a jogsértõ cselekmények kiszûrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez
szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelõsséggel tartoznak. 

Az eddig használatban lévõ kamerák áttelepítésre kerülnek a Karos Park Kft. telephelyére. 

Jelen tájékoztatást a kamerák elhelyezkedésérõl és a megfigyelt közterületrõl, a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (4)
bekezdésében foglaltak alapján adtam ki. 

Novák Ferenc
polgármester

PARLAGFÛ AKCIÓ
Befejezõdött az önkormányzat által meghirdetett parlagfû gyûjté-

si akció. A 2013. július 20. és augusztus 20. közötti akcióban az idén 4
fõ vett részt, akik összesen 6550 tõ parlagfüvet gyûjtöttek. A 2013.
november 20-i záró eseményen részükre Novák Ferenc polgármester
emléklapok átadása mellett ajándékutalványokat osztott ki összesen
30.000 Ft értékben.

Képünkön Novák Ferenc polgármester az akcióban részt vevõkkel.
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ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENY
Zalakaros Város Önkormányzata ez évben is meghirdeti a településen

az adventi környezetszépítõ versenyt. A verseny kategória független,
azon magánszemélyek, intézmények, üzletek és vendéglátóhelyek, szállo-
dák is részt vehetnek. A versenyben maximum 6 díj kerül kiadásra, egyen-
ként 15 ezer forint/fõ összegben.

A verseny elbírálásában való közremûködésre a testület ad-hoc bizott-
ságot hozott létre. Tagjai: Deustchné Lang Erika alpolgármester, Kötõ At-
tila alpolgármester, Czirákiné Pakulár Judit és Süslecz Árpád képviselõk. A
díjkiosztásra a jövõ év eleji lakossági fórumon kerül sor.

A ködös, barátságtalan reggel ellenére 56
fõ vett részt az idén második alkalommal
megrendezésre került vidám õszi programon.

Novák Ferenc polgármester köszöntötte a
csapatot és mutatta be Zalakaros város fehér
borát, valamint megosztott néhány gondolatot
a helyi bortermelés történetérõl. 

Innen a kihalt városon keresztül felsétáltunk
a Felsõhegyre, az Arany pincéhez. Itt négy féle

bort kóstoltunk az igényesen kialakított boro-
zóban. Az utunk innen a csodás panorámájú Ha-
tár úton vezetett a kilátó felé, ahol kedves bará-
tom, Horváth József pincéjében kóstoltunk némi
óbort, valamint idei vörös és fehér borokat. In-
nen a parkerdei pihenõhelyre vezetett az utunk,
ahol tüzet raktunk. Terített asztalon kínáltuk a
helyben készült lekvárokat és a különféle olajo-
kat. A négy tábortûznél héjában krumplit és
gesztenyét sütöttünk. A nagy bográcsban for-

ralt bor, míg a kisebben tea készült. Nagy sikert
aratott a pirított dió is. A kóstolók után elõke-
rültek az otthonról hozott sütnivalók. A szépre
forduló idõben szalonnát sütöttünk, jókat be-
szélgettünk és forralt borral öblítettük le a tor-
kunkat. A bortól és a tûztõl kipirult arccal indul-
tunk haza a szikrázóan ragyogó õszi idõben!

Megint egy kellemes napot töltöttünk „Szí-
vünk csücskében, Zalában”.

Lõrincz Sándor túravezetõ

II. Felsõhegyi Bor-körtúra Zalakaroson

Horváth Inka 2013.10.21-én született, nagy testvére, Zsombor,
édesanyja Mihály Klaudia, édesapja Horváth György és az egész
család nagy örömmel készült fogadására.

GÓLYAHÍR

CSALÁDI DÉLELÕTT AZ ADVENT JEGYÉBEN
A KAROSI CIVILEK EGYESÜLETE a VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR 

együttmûködésében meghívja Önt és családját egy közös 
ADVENTI  KÉSZÜLÕDÉSRE

Ideje: 2013. december 14., 9.00–12.30 óra
Helyszín: Zalakaros, Liget u. 28. KÖNYVTÁR

PROGRAM:
– Papírangyalka - és hópihe készítés, csillaghajtogatás, ragasztás,
– Karácsonyi üdvözlõkártya, 
– Karácsonyi asztalidísz természetes anyagokból, 
– Adventi ajtó- ablakdíszek, 
– Karácsonyfadíszek készítése                                          
– Karácsonyi dalok, énekek hallgatása 

Mindenkit szeretettel várunk!



2013. december 6. 5

Mint mondja: a bölcsõdében kü-
lönösen aktívan élik meg a karácso-
nyi ünnepvárás idõszakát. A gyer-
tyagyújtást péntek délelõttönként
tartják, melyet csengettyûszó és
mindig ugyanaz a verssor vezet be:
„Advent koszorúján négy szál gyer-
tya ragyog, Sürögnek-forognak hó-
pihe angyalok..” A szépen terített
asztalokat körül ülõ kisgyermeke-
ket minden alkalommal megvendé-
gelik. Már advent kezdetén az
egész bölcsõde ünnepi díszbe öltö-
zik.  A reggeli érkezéskor gyertya-
fény várja a kicsiket, lágy dallamok
mellett  családi fotók alapján be-
szélgetnek saját családjukról (a kis-
gyermeknevelõk is ilyenkor bemu-
tatják saját kis családjukat, beszél-
nek szeretteikrõl) – „babafürde-
tést” rendeznek, aztán a csecsemõ
babát pólyába fektetik, akár „a kis
Jézust”..

– Gyakran
meséljük „a bet-
lehemi mesét”,
dalokat ének-
lünk, története-
ket mondunk
Máriáról, József-
rõl, a kis Jézusról.
Kedveljük, így
többször hallga-
tunk orgona mu-
zsikát, egyházi
zenét – a gyere-
kekkel közösen
ajándékot készí-
tünk. A nagycso-
portosokkal mé-
zes süteményt
sütünk a konyhá-
ban, gyümölcstá-
lat készítünk kö-
zösen, megis-
merve a karácso-
nyi ünnepkör illat- és fûszer vilá-
gát. Alkotásainkban megjelenítjük
a karácsony szimbólumvilágát. A
karácsonyi ünnepvárás fénypont-
jaként „szeretet-vendégség”-be
hívunk valamennyi szülõt! Ezen a
családi napon együtt gyújtjuk meg
az adventi koszorún a negyedik
gyertyát, az ünnep megérkezése
elõtti napokban. A szépen terített,

díszített asztalok mellett mindany-
nyian együtt énekelve éljük meg
ezeket a megható pillanatokat, az-
tán vidám „játszóház” következik.
A délelõttöt rendhagyó ünnepi
„gyertyafényes” ebéd zárja. Búcsú-
zóul minden kisgyermek átadhatja
az általa készített ajándékát kis
családjának és elhangoznak a kará-
csonyi jókívánságok.

– Csodás adventi vágyakozást,
várakozást- szeretetteljes karácso-
nyi készülõdést kívánunk a böl-
csõde minden dolgozója nevében
minden kedves Olvasónak Böjte
Csaba szavaival: „ Az ember hiva-
tása, hogy áldozatos munkával ün-
nepet teremtsen szeretteinek. A
megújuló élet záloga a tiszta sze-
retet!”

Ünnepvárás a bölcsiben
Életünk fontos napjai a jeles

napok, ünnepeink. Az ünnepek-
ben talán a legszebb a készülõ-
dés, ráhangolódás. Külön öröm,
ha valamit közösen el tudunk ké-
szíteni, mert így a tárgyak is õr-
zik a gondoskodásunkat, szere-
tetünk nyomát. Fontos, hogy az
ünneplés kapcsán is mintát ad-
junk a gyerekeknek; megtölteni
ezeket a napokat igazi értékek-
kel, hiszen általa mi is erõt gyûj-
tünk a hétköznapokra – vallja a
bölcsõde vezetõje, Tóth Tímea a
karácsonyi készülõdés kapcsán.

Az általá-
nos iskola ad-
venti koszo-
rúján a hagyo-
m á n yo k h o z
híven az lob-
b a n t h a t t a
lángra az elsõ
gyertyát, aki
valamely ver-
senyen ki-
e m e l k e d õ
eredményt ért
el. Egy focicsa-
patnyi diák so-
rakozhatott
fel a koszorú
e l õ t t :
Matyovszky
Márton, Péter
Bence, Koma
Bence, Illés
Zoltán, Bali Szabolcs, Nagy András,
Szörcsök Noel, Kulcsár Balázs, Bog-
dán Milán és Miháczi Márton a
zalaszabari Sík Sándor Általános Is-
kola térségi kispályás labdarúgó

versenyén elért elsõ helyezéséért
érdemelte ki az iskola elismerését.
A csapat nevében Bali Szabolcs
gyújtotta meg a gyertyát, majd az
elsõ osztályosok adtak mûsort,

akik dallal, verssel köszöntötték a
karácsonyi ünnepkör elsõ ünnepi
eseményét. A kicsiket Hohl
Lászlóné és Szabadicsné Madaras
Katalin készítette fel.

Az elsõ gyertyát gyújtották meg GUBANC 

– SZÍNHÁZI 

FOGLALKOZÁS 
MÁSODIK

OSZTÁLYOSOKNAK

A Káva Kerekasztal Társu-
lat a Füge–TÁMOP 3. 2. 13-
12/1 pályázat keretében láto-
gatott el a Móra-iskolába. Ez-
úttal a második osztályosok
vehettek részt olyan színházi
elõadáson, melyben õk ma-
guk alakíthatták a történet
végét. A gyerekek nagyon
kreatívan vettek részt a já-
tékban. Remek ötleteikkel se-
gítették az elõadás tovább-
haladását. Nagyon jó hangu-
latban, sok játékkal záródott
a program.
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A Zala megyei Gyermekkönyv-
hét rendezvényeihez csatlakozva
a városi és iskolai könyvtár is szá-
mos programot szervezett az ér-
deklõdõknek a közelmúltban.

A gyermekkönyvhét nyitó napján
Kassovitz László meseírót, mesemon-
dót, népi rímfaragót látták vendégül,
aki az alsó- és felsõ tagozatosoknak
egyaránt tartott elõadást, sõt Pamacs
címû meséjét az óvodásoknak is el-
mondta. A gyerekeknek nagy él-
mény volt, hogy igazi mesemondóval
találkozhattak (képünkön), hogy a
meséket maguk is tovább szõhették,
s külön izgalmas volt, hogy az elõadó
nem könyvbõl olvasta fel a történe-
teket, hanem kívülrõl, ráadásul rí-
mekbe faragva adta elõ azokat.

A rendezvénysorozat részeként
egészség-vetélkedõt is szerveztek,
valamint a kézügyességet próbára

tevõ papírmadár hajtogatással is vár-
ták a diákokat és az érdeklõdõket.

A Humanitas Zala Egyesület pályázati együttmûködésében újabb fog-
lalkozás megtartására került sor iskolánkban.  A második osztályos tanu-
lók zenei foglalkozáson vehettek részt. Az osztály két csoportban kezdte
a programot.  Az egyik csoportban a gyerekek ütõs hangszerekkel ismer-
kedtek, tikfával, reszelõvel, dobbal, csörgõvel, csörgõdobbal, xilofonnal,
harangjátékkal és cintányérral. Mindenki kipróbálhatott mindent, majd ze-
nekar alakult és a hangszerekkel leritmizálták minden tanuló nevét. Ter-
mészetesen az összhangot karmester biztosította. A másik csoportban a
hegedûvel ismerkedhettek, a készítésével, a részeivel. Ezután gyerekmon-
dókákat próbálhattak eljátszani, s utánozták hegedûhangon az esõt, vil-
lámlást és a szivárványt is. Az elsõ foglalkozás végén a csoportok helyet
cseréltek. A harmadik órában együtt volt az osztály és a fúvós hangsze-
rek kerültek sorra.  A furulyát, trombitát, kürtöt, tenorkürtöt, tubát nem
is volt olyan könnyû  megszólaltatni, mégis többen próbálkoztak újra meg
újra. Végül közös zenéléssel fejezõdött be a hangszerekkel való ismerke-
dési délelõtt.

Horváthné Nagy Elvira

Zala megye legtehetségesebb if-
jú muzsikusai adtak hangversenyt a
15 éves jubileumát ünneplõ zeneis-
kolában 2013. november 20-án.
Zalaszentgrótról, Keszthelyrõl,
Nagykanizsáról, Hévízrõl, Letenyé-
rõl, Lentibõl, Zalaegerszegrõl és
Zalakarosról érkeztek a növendékek
és felkészítõ tanáraik.

Novák Ferenc polgármester kö-
szöntõ szavai után jó hangulatú, sok-
színû elõadás következett a klasszi-
kus zenétõl a népzenéig. Szinte vala-
mennyi hangszercsalád képviseltette
magát a fúvósoktól a vonósokon át a
zongoráig. A magas színvonalon mu-
zsikáló gyerekeket a lelkes közönség
többször is visszatapsolta.

Zenefoglalkozás

VERSENY-
EREDMÉNYEK

SÍK SÁNDOR-NAPI 
VERSENYEK

2013. november 8.

Matematika tantárgyból:
3. helyezés Szabó Benjámin

2. osztályos. Felkészítõ tanár:
Szirtes Zita.

2. helyezés Balogh Levente
3. osztályos. Felkészítõ tanár:
Kovács Zoltánné.

3. helyezés Török Ádám 4.
osztályos. Felkészítõ tanár:
Szabadicsné Madaras Katalin.

1. helyezés Kovács Luca 7.
osztályos. Felkészítõ tanár: Dá-
vid Mátyás.

Helyesírásból:
2. helyezés  Csöndör Kamilla

6. osztályos.
1. helyezés  Horváth Tamara

7. osztályos.
Felkészítõ tanáruk: Benkõné

Gulyás Edit.
Rajzból:

1. helyezés Kovács Luca 7.
osztályos. Felkészítõ tanár:
Erheticsné Kuklek Krisztina.

Versmondásból: 
2. helyezés: Németh Tamás

7. osztályos. Felkészítõ tanár:
Benkõné Gulyás Edit.

Kispályás focicsapat:
1. helyezés: Illés Zoltán,

Miháczi Márton, Szörcsök Noel,
Bali Szabolcs, Péter Bence,
Nagy András, Bogdán Milán,
Matyovszky Márton, Kánnár
Máté. Gólkirály: Péter Bence.  

Felkészítõ tanár: Kovács Ta-
más.

Gyermekkönyvhét a könyvtárban

Növendékhangverseny FILHARMÓNIAI
HANGVERSENY

A Gyõri Ütõegyüttes elõadá-
sában „Gyõr-Dakar népzenei
utazás”-on vehettek részt 2013.
november 14-én a Móra-iskolá-
ban a zenét szeretõ gyerekek és
felnõttek. A csángó magyar dal-
lamoktól kiindulva a balkán, gö-
rög, afrikai népzenén át tartott
az „utazás”. A megszólaló do-
bok, csörgõk, marimbák, hosszi
furugla, fuvola, tikfa ütõhang-
szer és tekerõlant teljesen elbû-
völte a hallgatóságot. Ütemre
dobogó lábacskák és vastaps ju-
talmazta a fellépõ mûvészeket.
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Jankovics Attila elmondta: fel-
menõ rendszerben, az ovisoktól
kezdve az U13 korosztályig folyik a
képzés. Az óvoda középsõsei heti 1
alkalommal, az U7 korosztályt adó
nagycsoportosok heti 2 alakalom-
mal ismerkednek a labdarúgás
alapjaival. A lányok sem maradnak
ki a jóból, részükre labdás ügyes-
ségfejlesztõ foglalkozásokat tarta-
nak, mintegy elõkészítve a kosár-
labda sportági képzést. Az óvodai
foglalkozásokon 14-16 kisgyerek
vesz részt. Az iskolában heti 3 alka-
lommal 1,5 órás edzéseken csiszol-
hatják tudásukat az U9 és U11 kor-
osztály nebulói. 

– A gyerekek versenyeztetése
az Intézményi és Egyesületi
Bozsik, valamint a különbözõ di-
ákolimpiai versenyeken való rész-
vétellel megoldott. Az õsz folya-
mán az U7-U11 korosztály csapatai
három Bozsik-tornán vettek részt,
ebbõl egyet városunkban rendez-
tünk. Itt 7-8 csapat vesenyzett, az
U9 korosztályban mi is 2 csapattal
indultunk. Az U7-eseknél a játék

megszeretetése, a labdás és a lab-
da nélküli koordináció fejlesztése
az elsõdleges cél, itt az eredmény
nem számít. U9-ben két csapattal
is versenyzünk, az elsõsök szep-
tembertõl kezdték el a munkát,
így õk egyelõre a mezõny máso-
dik feléhez tartoznak, de bízva a
szakmai munkában, remélhetõleg
nekik is sikerül a jövõben elõre-
lépniük. Ebben joggal bízhatunk,
hisz a másik U9-es csapatunk,
amely tavaly kezdte el a munkát,
hasonló cipõben járt, de most már
a legjobbak közé tartoznak, amit
az is bizonyít, hogy a három tor-
nából kétszer is megverték a
nagykanizsai UFC csapatát. Az
U11-es csapat nagy része elsõ évét
tölti e korosztályban, 2-3 csapat
jár elõttük, a többi csapattal közel
azonos szintet képviselnek, még
van egy évük, hogy õk is a legjob-
bak közé tartozzanak. Egy-egy
tornán mindegyik csapat három
mérkõzést játszik, más-más ellen-
felekkel. Az elvégzett munka
eredményeként számottevõ fejlõ-

dés látható. Az elmúlt egy évben
kialakult egy jó közösség, akiket a
szülök is támogatnak. Arra kell tö-
rekednünk, hogy a gyerekek minél
komolyabban vegyék az itt folyó
munkát, hisz a labdarúgás jó játék,
de a siker eléréséért itt is meg kell
dolgozni. Jó volna, ha a környezõ
iskolákból is átjárnának a gyere-
kek, és folyamatosan minden kor-
osztályban 14-16 fõ járna focizni,
megteremtve egy késõbbi alköz-
pont kialakítás lehetõségét is –
mondta Jankovics Attila. 

Török Tamás az U13 korosztály-
ban folyó munkáról tájékoztatott.
Elmondta, hogy 15 fõs kerettel dol-
gozik, heti 2 edzéssel. A gyerekek 6
Bozsik-tornán vettek részt. Ezeken
a tornákon 9 csapat mérkõzött, egy
tornán 3-4 mérkõzést játszottak. 

– Minden csapatot sikerült leg-
alább egyszer legyõznünk, azon-
ban ez sajnos visszafelé is igaz. A
teljesítmény függ a pillanatnyi
formától, illetve a küzdeni tudás-
tól, itt van még hova fejlõdni. El-
méletben mindenki tud focizni,
de a pályán néha nyuszik vagyunk.
Sajnos az edzéseken való hozzáál-
lással is adódnak e korosztályban
problémák, nincs meg a sport
iránti alázat, ezen kell javítani. A
csapatot itt is a Móra-iskola diák-

jai alkotják, de szeretnénk elérni,
hogy a környezõ iskolák diákjai is
itt edzõdhessenek, megteremtve
ezzel egy késõbbi serdülõ, illetve
ifjúsági csapat lehetõségét, mely-
bõl a felnõtt csapat is profitálhat.
A legjobbak számára lehetõség
van a nagykanizsai alközponti
edzésen való részvételre. Kiemel-
ném Koma Bence nevét, aki az al-
központi edzésre is bejár, míg
hozzáállása és edzésmunkája mi-
att Bali Szabolcs, Kánnár Máté, il-
letve Szörcsök Noel érdemel di-
cséretet – zárta tájékoztatását Tö-
rök Tamás.

Mindkét edzõ kiemelte a szülõk
áldozatvállalását, amit ezúton is kö-
szönnek, s remélik, hogy a további-
akban is támogatják gyermekeiket
a sikerek elérése érdekében. Külön
kiemelendõ Vékony Zsolt, aki a tor-
nákon segítette a munkát, illetve
Olasz Zsolt, aki érintett szülõként a
tornákon kívül az edzésmunkába is
segédkezett. Köszönik az óvoda és
iskola segítségét az edzésfeltételek
biztosításában, valamint Zalakaros
Város Önkormányzatának támoga-
tását, akik a Zalakaros Sportjáért
Közhasznú Alapítvány támogatásá-
val és a TAO támogatással biztosít-
ják a Bozsik-program megvalósítá-
sát.

A siker eléréséért itt is meg kell dolgozni
Befejezõdtek az idei évben a Bozsik-program rendezvényei. A ta-

valyi évben elkezdett munkát az idei évtõl Jankovics Attila folytatta,
míg Török Tamás az újonnan indított U13 korosztály munkáját koor-
dinálja, vezényli. Velük beszélgettünk a felkészülésrõl, a gyerekek
munkájáról.

A Bozsik program keretében elõ-
ször került sor teremlabdarúgó tor-
na megrendezésére 2013. november
30-án. Az elsõ torna házigazdája
Zalakaros volt, a küzdelmek a Móra
Ferenc Általános Iskola tornatermé-
ben, illetve a nagyradai tornaterem-
ben zajlottak.

Városunkban az U-11 korosztály
mérkõzéseit rendezték, ahol 4 tele-
pülés csapata mérte össze erejét. A
körmérkõzések után a nagykanizsai
UFC szerezte meg a gyõzelmet
Gelse csapata elõtt. A házigazdák
végül a harmadik helyen végeztek,
megelõzve Galambok csapatát. A fi-
úk kitartását és lelkesedését jól mu-
tatja, hogy az elsõ kettõ mérkõzés
után, melyek nem jártak sikerrel,
nem adták fel, és magabiztosan sze-
rezték meg a harmadik helyet, mely-
nek nagyon örültek.

Az U 11 csapat harmadik helyét is
felülmúlta azonban az U-9 korosz-
tály „A” csapata, akik veretlenül
nyerték meg az 5 csapatot felvonul-
tató (Zalakaros „A”, Zalakaros „B”,
UFC, Zalakomár, Galambok) nagy-

radai küzdelmeket. Miután a legna-
gyobb rivális UFC csapatát sikerült le-
gyõzniük, a végén már az is belefért,
hogy három gyõzelem után döntet-
lent érjenek csak el. A fiúk végig ma-
gabiztosan játszottak és megérde-
melt gyõzelmet arattak az UFC és
Zalakomár csapatai elõtt. „B” csapa-
tunk számára, akik szeptembertõl
edzõdnek a legfontosabb a játék él-
ménye és a tapasztalatszerzés volt,
õk ezúttal Galambok mögött az
ötödik helyet szerezték meg.

A szervezõk a dobogósokat ku-
pával díjazták, de díjat kaptak mind-
két korcsoportból a legjobb me-
zõnyjátékosok (U9: Mulasics Dávid –
UFC, U11: Szatmári Sándor – Gelse), a
legjobb kapus (U9: Vaska Barnabás,
U11: Berkes Dávid – mindkettõ UFC)
és a gólkirályok (U9: Vékony Bence –
Zalakaros „A” 12 góllal, U11: Józsa
Ádám – UFC 7 góllal) is. 

Ezzel a tornával befejezõdtek a
Bozsik program 2013. évi küzdelmei,
a csapatok legközelebb január-feb-
ruár hónapban találkozhatnak, szin-
tén egy teremtorna keretein belül.

BOZSIK TORNA
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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

SZILVESZTER 
A BETYÁR CSÁRDÁBAN!

TÖLTSE NÁLUNK AZ ÉV UTOLSÓ NAPJÁT!
Köszöntõital, elõétel, ínycsiklandozó 

fõételek, desszert, éjfélkor 
svédasztalos kiszolgálás,

GRATIS POHÁR PEZSGÕ, 
ÉLÕZENE, TOMBOLA!

Érkezés 18 órától, vacsora 20 órától!
Belépõjegy ára: 10.000 Ft/fõ

8749 Zalakaros, Jegenye sor 1.
www.betyarcsarda.hu

Asztalfoglalás: +36-70/615-8445

A FÜRDÕ ÉV VÉGI NYITVA TARTÁSA
2013. december 24.: 9.00–15.00

2013. december 25.–12. 30.: 9.00–19.00

2013. december 31.: 9.00–18.00
2014. január 01.: 10.00–19.00

2014. január 02.–01. 04.: 9.00–19.00
2014. január 05.: 9.00–18.00

Gyógyászat: minden nap 9.00–17.00 – kivéve:
2013. december 24.: 9.00–13.00

2013. december 25.: Nem üzemel
2014. január 01.: 10.00–17.00


