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Kitüntetés és városi polgárrá fogadás
ÜNNEPÉLYES ESEMÉNYEK AZ ÉV UTOLSÓ ÜLÉSÉN
Az ez évi utolsó képviselõ-testületi ülésen ünnepélyes külsõségek között került sor a testület
által alapított kitüntetések átadására.
A Zalakaros Turizmusáért és
Vendéglátásáért kitüntetõ díjat vehette át a Nagyapám Borozóját
üzemeltetõ Ujvári Gyula Zalakaros
vendéglátása magas színvonalú ellátása érdekében végzett tevékenysége elismeréséül.
A Zalakaros Közmûvelõdéséért kitüntetõ díjat a galamboki Angyalosi
család kapta: Angyalosi Dóra,
Angyalosi Gergõ, Angyalosi Dániel és
Szabó Lilla a város kulturális életében
végzett tevékenységük elismeréséül
vehették át az elismerést, mivel hosszú évek óta példaértékû és lelkes
tagjai a település mûvészeti együtteseinek, kulturális csoportjainak.
Zalakaros Sportjáért kitüntetõ díjat nyújtott át Novák Ferenc polgármester Stégli János sportszervezõ részére évtizedes, Zalakaros ifjúsági
sportjáért nyújtott kimagasló szakmai munkája elismeréséül. A
Zalakaros Ifjú Tehetsége kitüntetõ díjat Nagy Ákos részére ítélte meg a
testület kiváló tanulmányi, mûvészeti
és közéleti tevékenységének elismerésül (a díjat Ákos édesanyja vette át).

A díjazottakkal együtt köszöntötték és ünnepélyes fogadalomtétellel avatták a város felnõtt polgáraivá az ez évben 18. életévüket
betöltött ifjú felnõtteket is.
Bazsó Bence Ferenc, Tóth Erika,
Nagy Réka Judit, Bogdán Laura,
Horváth Ádám, Nagy Eszter, Balogh
Leila Bianka, Takács Zoltán Arnold,

A fiatalok fogadalomtétele.

Tóth Bettina, Bogdán Gábor, Orsós
Mária és Szabadics Adrienn nevével
ellátott szalagot kötött a város
zászlajára Deutschné Lang Erika alpolgármester, a nagykorúak a fogadalmi szöveget Novák Ferenc polgármester után mondták, aki a fogadalomtétel után immár a város
felnõtt polgáraiként köszönthette

az ifjakat. A testület tagjai a fiataloknak emléklapot és ajándékutalványt nyújtottak át, a fiatalok pedig egy szál virággal köszönték
meg szüleik fáradozását. Az ifjakat
Stégli János látta el „útravalóval”,
akinek a fiatalok többségével szoros kapcsolata alakult ki az elmúlt
évek során.

A kitüntetettek Novák Ferenc polgármesterrel.

Koccintás a város ifjú, immár felnõtt polgáraival.
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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,
egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sûrûn lakott
utcák. A fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak
ezek után kerülnek letakarításra.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetõleg ne
parkoljanak 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
idõjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek - 15/2004. (IV.21.) - megfelelõen a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az elõttük lévõ gyalogjárdán,
kerékpár-, és gyalogutakon.

A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos
bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P 700–1500
Ügyeleti telefonszámok:

93/340-924
+36/30-5523-425
+36/30-5837-240

Segítõ közremûködésüket megköszönve:

Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezetõ

Zárt ülésen történt
A legutóbbi testületi ülés zárt ülése keretében hozott határozatokról az alábbi tájékoztatást adta a Városháza:
A képviselõ-testület egyetértett
a „Termáltó és Ökopart” címû,
NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosító számú projekt megvalósítása
érdekében a támogatási szerzõdés
módosításának kezdeményezésével
a projekt összköltségének 15 %-kal
történõ emelésére.
Felhatalmazta a polgármestert az
ennek megfelelõ tartalmú kérelem
benyújtására és aláírására. Amennyiben a Regionális Fejlesztési Ügynökség elfogadja a többletköltség növelésére benyújtott kérelmet, úgy a
szükséges, 16.145.999 forintos önrészt a 2014. évi költségvetés terhére
biztosítja – döntöttek a képviselõk.
A testület felkérte a tervezõ
Konstruma Kft.-t a tervek átdolgozására, annak érdekében, hogy a kivitelezési költségek a rendelkezésre
álló forrásokból megvalósíthatóak
legyenek.

Elfogadták a Konstruma Kft. által a módosított tervek elkészítésre
adott 1.600.000 Ft+áfa összegû
ajánlatát. A módosított tervek átdolgozásának költségét a 2014. évi
költségvetés terhére biztosítják.
Hozzájárultak ahhoz, hogy a
Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonát képezõ 2105/1 hrsz.
alatti ingatlanon a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft., a 104/2013.
(XI. 14.) VM rendelet szerint Turisztikai tevékenységek ösztönzésére
kiírt pályázati felhívás alapján megvalósítandó beruházása keretében
fejlesztést hajtson végre. (Szõlõhegyen borház létesítése és parkoló
kialakítása). A Turisztikai Egyesületet a december 17-i képviselõtestületi ülésre terjeszt be anyagot a borház várható üzemeltetési és egyéb költségeire vonatkozóan.

TÁJÉKOZTATÁSOK:
– A Zalakarosi Központi Autóbusz Állomás mûszaki átadására
2013. december 20-án 10.00 órakor kerül sor.
– A termelõi piac várható nyitása 2013. december 16., legkésõbb
a térkõ burkolási munkák befejezése után történik.
– A LED lámpák felszerelése elkezdõdött. A lámpák legkésõbb
2014. február 15-ig felszerelésre kerülnek.

Ajándék a rászorulóknak

Minden bizonnyal boldog karácsonyt okoz a kistérség rászoruló családjainak a Szociális Alapellátó Központ, melynek munkatársai a karácsony elõtti napokban juttatják el a
térségi felajánlásokból összeállított
ajándékcsomagokat a rászoruló családokhoz. A központ az elmúlt hetekben hirdetett ruha- és ajándékgyûjtõ
akciót, melyre több kistérségi településrõl is érkezett felajánlás, a legtöbb
ajándékot a zalakarosi Móra-iskola
juttatta el az alapellátóhoz, illetve
Zalakaros önkormányzata vásárolt játékokat a gyerekek számára.
A segítséget a SZAK oklevél átadásával köszönte meg Novák Ferenc
polgármesternek és Deutschné Lang
Erika alpolgármesternek. A rászorulók személyét a családsegítõk ajánlásával gyûjtötték össze, ugyanõk segítenek az ajándékok eljuttatásában is.

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
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Új református lelkipásztor szolgál a településen
A közelmúltban Kovács István
személyében új református lelkész lát el szolgálatot településünkön, illetve a környezõ falvakban. A 45 esztendõs lelkipásztor
korábban a Duna-Tisza közén, a
Bács-Kiskunságban élt.
– Magánéletemben történt változás miatt vettük családommal
együtt az útirányt a Dunántúl felé, ahol rendkívül nagy szeretettel
és megbecsüléssel fogadtak. Missziói lelkészi szolgálatra kaptam
kinevezést Püspök Úrtól, hogy kutassam fel és pásztoroljam a Galambokon és a környékbeli településeken levõ reformátusokat és
mindazokat, akik igénylik Isten
Igéjét és a Róla szóló bizonyságtételt – vallja a lelkész.
Mint mondta: nem volt könnyû
a kezdet, hiszen egy teljesen új országrészben, új gyülekezetben kel-

lett elkezdeni az ismerkedést, melyben azonban nagy segítségére voltak a presbiterek, gyülekezeti tagok. Szeptembertõl indult a hitoktatás az iskolákban: Galambokon és
Zalakaroson, s októbertõl az említett települések és Nagyrécse óvodáiban is. Elindultak a családlátogatások, emellett novemberben elkezdõdött a galamboki templom
renoválása is
– Igyekszünk családommal
együtt részt venni ökumenikus alkalmakon, közösségi rendezvényeken (gesztenyés nap, alapítványi és iskolai bál, hangverseny, adventi gyertyagyújtás) is, keresem a
lehetõségeket arra, hogy minél
több helyen, fórumon megjelenjek, szolgáljak. Jó lenne, ha hívnának, igényelnék ezt a szolgálatot.
Úgy érezzük, hogy jó néven veszik
az emberek, hogy találkozhatnak
és beszélgethetnek velünk. A mi

PROJEKTTALÁLKOZÓ WEISSENBACHBAN
A ,,Märchen lehren uns leben” címû Comenius iskolai együttmûködés pályázatának keretében novemberben diákcserén vehettünk részt partneriskolánkban, Alsó-Ausztriában. A Tempus
Közalapítvány jóvoltából iskolánk 16 diákja és 3 pedagógusa
utazott a találkozóra, ahol Olesnoból, a lengyel partneriskolából
érkezõ diákokat is üdvözölhettük. A nemzetközi együttmûködés
célja egy diákok által írt, többnyelvû mesekönyv létrehozása.
Közös munkánk során a pályázat elsõ évében elkészültek a mesék, ezúttal a legjobb gyerekrajzok kiválasztására került sor a
gyerekek bevonásával. A legszebbnek ítélt rajzok kerülnek be a
mesekönyvbe illusztrációként, köztük egy-két magyar mûalkotás is. A szakmai munka mellett dákjaink egy sokszínû, gazdag
programban is részt vehettek vendéglátóinkkal együtt. Bécsbe
kirándultunk, ahol a Schönbrunn-i kastély pompájában gyönyörködhettünk, majd a Time Travel nevû múzeumban egy különleges virtuális idõutazáson
vehettünk
részt Bécs történelmét megismerve. A
bécsi program részeként az adventi vásár hangulatába is
belekóstoltunk. Este
színházba látogattunk el, ahol az
Elisabeth címû musicalt láttuk a legendás hírû Sissy császárnéról. A vendéglátó családok nagyon
kedvesek, barátságosak voltak. Felejthetetlen élményekkel érkeztünk haza,
amirõl még sokat lehetne mesélni.
A résztvevõk

számunkra pedig nyereség, ha
ezen keresztül valaki közel vagy
közelebb kerül a gyülekezethez.
Feleségem a helyi óvodában óvóA karácsonyi ünnepkör alkalmai
GALAMBOKON (helye: Galamboki Gyülekezeti Terem – Somogyi
B. út 16/B) –
Dec. 22., 11.30 óra: GYERMEKKARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Dec. 24., 17.00 óra:
SZENTESTI ISTENTISZTELET
Dec. 25., 10.00 óra:
KARÁCSONYI ISTENTISZTELET
(úrvacsoraosztás)
Dec. 26., 10.00 óra:
KARÁCSONYI ISTENTISZTELET
(úrvacsoraosztás)

nõ, aki szintén sokakkal találkozik, beszélget. Saját gyerekeinkkel együtt éljük a mindennapokat és végezzük a szolgálatot. Ikerlányaink már 18 évesek,
Kecskeméten a Zenemûvészeti Szakközépiskolába járnak, nagyobbik fiunk a Batthyány Lajos Gimnáziumban tanul Nagykanizsán, kisebbik fiunk pedig a galamboki óvodába jár.
A régi mondás szerint: „A szó elszáll, az
írás megmarad, a példa
pedig vonz.” Mint lelkészcsalád, példa szeretnénk lenni a zártabb,
tradicionálisabb Galambokon, de a bõvülõ, fejlõdõ Zalakaroson is, valamint a környezõ településseken,
hogy Krisztushoz vonzó legyen
mindaz, amit képviselünk és megélünk.
Egyéb alkalmak:
Dec. 22. kb. 12.30 óra: ADVENTI
GYERTYA-GYÚJTÁS (Galamboki
Önkormányzat elõtti téren)
Cím: 8754 GALAMBOK, Somogyi
Béla út 16/B – Mobil: +36-30-90326-69E-mail: ist.kovacs68@gmail.com
Honlap:
www.galambok.refdunantul.hu
w w w. f a c eb o o k . c o m /g a l a m bokireformatus.misszioiegyhazkozseg
Adószám: 19958750-1-20

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete az Igazgatási szünet elrendelésérõl szóló
13/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelete alapján a Zalakarosi Közös
Önkormányzati Hivatalban 2013. december 23. napjától – 2014. január 2-ig Igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünet alatt a Közös Önkormányzati Hivatal csak
ügyeletet tart. Ügyintézés kizárólag halálesetek anyakönyvezése
esetén történik az ügyeleti idõ alatt.
Az ügyelet rendje: 2013. december 23-án: 8.00–12.00 óráig
2013. december 30-án: 8.00–12.00 óráig
2013. december 31-én: 8.00–12.00 óráig
2014. január 2-án: 8.00–12.00 óráig

Zalakaros Város Önkormányzata
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Hangulatos, különleges adventi estére invitálta településünk a városlakókat és a vendégeket advent harmadik vasárnapjának elõestéjén a parkerdõhöz.
A Közösségi Ház és a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület meghívását sokan fogadták el, a parkerdei pihenõnél számosan kortyolgatták „bemelegítésként” a Demény Zsolt vállalkozó által felajánlott forralt bort
és teát. Akadtak, akik tánccal védekeztek a hideg ellen, a zenét elõbb
egy különleges, guruló és önmagától muzsikáló zongora szolgáltatta,
majd Gerócs Éva lépett közönség
elé, s a jól ismert slágerekre többen
táncra perdültek.
A vendégeket Novák Ferenc
polgármester is köszöntötte, aki –
lévén, hogy az ünnep Luca-napjához közeli idõpontban volt – a Luca-napi hagyományokról is számos
érdekességet vonultatott fel. Az
adventi koszorú harmadik gyertyá-
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Adventi fáklyás séta

jának meggyújtása után pedig a
várva várt fáklyás séta következett:
a résztvevõk a kilátóig sétáltak, so-

kan vállalkoztak arra is, hogy a kilátó legfelsõ emeletérõl is szemlézzék Zalakaros adventi fényeit. A

hangulatos séta után tábortûz és
forró italok várták még a résztvevõket.

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
Szülõk, gyerekek és lelkes önkéntesek szorgoskodtak ma délelõtt a városi könyvtárban, ahova a Zalakarosi Civilek Egyesülete
és a városi és iskolai könyvtár invitálta a családokat közös adventi készülõdésre. Papír angyalkák, ablakdíszek, szalma ajtódíszek és
rengeteg asztali dísz készült a délelõtt folyamán, mind-mind arra
hivatott, hogy az adventi készülõdés hangulatát erõsítse, s hogy a
szülõk és a gyerekek együtt kézmûveskedve hangolódjanak a karácsonyra. Az elkészült munkák az otthonokat díszítik majd, egy
részük pedig azokhoz a városlakókhoz kerül, szintén az önkéntesek segítségével, akik sajnos már nem ünnepelhetik családi körben
a karácsonyt.
A karácsonyra készülõdés örömteli pillanatait gyarapította az
óvodában a szülõk és gyermekeik közös barkácsolása is. Minden
csoportban lázasan dolgoztak együtt az anyukák, apukák, gyerekek, s készítették el a közös produktumaikat: asztali díszeket, nemeztárgyakat, kis figurákat.
Ezeket természetesen haza is vihették. A szülõk jóvoltából teázhattak és sütizhettek is a gyerekek és felnõttek. Munka közben
felcsendültek a karácsonyi dalok, versikék is.
Hagyományos betlehemi mûsorral
várta minden
adventi hétvégén az adventista egyház
az érdeklõdõket a gyógyfürdõ elõtti
sétányon felállított betlehemnél.
Az
egyház kanizsai csoportjának képviselõi
dalokkal, egyházi történetekkel léptek
közönség
elé.
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Havat ugyan nem, ajándékot
azonban rengeteget hozott a Mikulás a zalakarosi kisgyerekeknek
december 6-án.

Itt járt a Nagyszakállú

A Nagyszakállút az általános iskola tornatermében várták a gyerekek – szükség is volt a nagy helyre,
hiszen rengeteg apróság és az õket
elkísérõ szülõk voltak kíváncsiak a
Mikulás érkezésére. Amíg a várva
várt vendég be nem toppant, a gyerekeket bábszínházzal, ugrálóvárral
szórakoztatták, az igazi örömöt
azonban a fehér szakállú, jó, öreg
Mikulás megérkezése okozta.
A gyerekek türelmesen várták,
mikor kerül rájuk sor, mikor vehetik
át a finomságokkal megtömött
ajándék csomagot. Egészen biztosan csak jó gyerekek laknak
Zalakaroson, ugyanis a Mikulás senkinek nem adott virgácsot, de még
rossz szót sem kapott egy gyerek
sem!
Az óvoda apraja – nagyja is több
napon át énekkel, verssel, mondókával, ábrázoló tevékenységgel készült
a Mikulás érkezésére. A zeneiskolások is ezen a héten látogattak el az
óvodába, s elhozták hangszereiken
a Mikulás és a karácsony dallamait.
A Ziráno bábszínház színészei –
TÁMOP pályázat keretében – pedig
Jézus születésének történetét mutatták be a gyerekeknek.
Mikulás napján játék közben lepte meg a nagyszakállú az ovisokat.
Nagy izgalommal vették körbe,
megmutatták rajzaikat, építményeiket. Aztán a Mikulás örömére elénekelték a tanult énekeket, elmondták
a verseket, a mondókákat. Késõbb
hosszasan sorolták kívánságaikat,
melyet fel is írt a nagy könyvébe, s
megígérte, hogy teljesíteni fogja. A
gyermekek nagy örömére az ajándék sem maradt el.
Ha már a környéken volt, ellátogatott a bölcsõdébe és az iskolába is
a Nagyszakállú, sõt megajándékozta

Megújult a fedett fürdõ
Befejezõdött a fedett fürdõ
épületének és tereinek korszerûsítése. A fürdõ legrégibb építménye új formájában december
16-tól próbaüzemben mûködik.
A 600 millió forintos (+áfa)
beruházás
220 millió forint
pályázati támogatással valósult
meg, a fennmaradó részt saját
forrásból és hitelbõl finanszírozta a Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
Képünkön
a
felújított
pihenõtér (balra) és medencetér
(jobbra) látható.

a Karos Sprint Úszóklub tagjait is!
Náluk december 5-én este járt, a
gyerekek a Mikulást vízi játékokkal
várták. Hatalmas lelkesedéssel vették igénybe az élményfürdõ gyermek vízi világ csúszdáit, medencéit,
játékait, melyeket a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. bocsátott az úszóklub rendelkezésére ez alkalomra.
A nap végén hangos énekszóval
várták a Mikulást, aki rengeteg ajándékkal meg is érkezett. S bár akadt,
aki, miután megtudta, hogy a Mikulás a Balatont is átúszta, kételkedett
a Nagyszakállú valódiságában, mi
tudjuk, hogy a Mikulás mindenre képes, a kéménybe is befér és még a
Balaton átúszására is képes.

6

2013. december 20.

A zalakarosi Ezüstklub tagjainak kézmûves munkáiból nyílt kiállítás a zalakarosi könyvtár szervezésében a közelmúltban.

Az Ezüst Klub kiállítása

A megnyitón Novák Ferenc
Zalakaros város polgármestere
mondott beszédet. Kiemelte: az
Ezüst Klub tagjai példamutatásban
élen járnak, hiszen nagyon kevesen
vannak, akik felvállalják, hogy átadnak, továbbadnak valamit. Õk ezt
megtették, segítségükkel ápoljuk
hagyományainkat és adjuk tovább
generációról generációra.
– Látszik a bemutatott darabokon az igényesség, a szeretet,
amellyel készítették õket. E generáció szorgos kezei, amelyek évtizedeken keresztül
a
munkában, a
család nevelésében, gondozásában
jeleskedtek, s
a szorgos kezek
még
mindig, ma is
fürge ujjak.
Az a precizitás, amellyel
mindezek a
mûvek készültek, ezt
bizonyítják – hangsúlyozta.
A megnyitón Tatár Csaba és tanítványa, Németh Tamás egy spirituálét adott elõ trombitán, majd az
óvoda Búzavirág csoportja Süssünk,
süssünk valamit címmel népi gyermekjátékot adott elõ, Novák
Ferencné óvodapedagógus vezeté-

sével. Ebben a gyerekek mondókák
és énekes játékok segítségével játszották el a búza megõrlésétõl a
kenyérsütésig tartó tevékenységeket. A jelenlevõk tapssal jutalmazták a gyerekek játékos tevékenységét.
A tárlatra tizenegy alkotó küldte
be munkáját. Strifler Charlotte gyönyörû gobleinképeit, Marton
Lászlóné rábaközi, hetési és vásárhelyi kézimunkáit, Horváth Lászlóné
rongyszõnyegjeit, faragott tárolóedényeket, fonott kosarakat. Soós

gobleinjét, hímzéseit, Krémer
Jánosné 1940-es években készített
házi szõtteseit, kalocsai vert csipkéit, Ikerné Márta horgolt angyalkáit,
harangjait, borosüvegre öltöztetett
babáit, tojástartó tyúkocskáit, var-

rott ruhatáskáit. Az intézmény vezetése virággal köszönte meg,
hogy „kölcsönadták” munkáikat,
hogy azokat az iskola tanulói és a
város lakossága 2014. január 2-ig
láthassa.

ISKOLAI EREDMÉNYEK
A Pacsai Általános Iskola „ Advent fényei” mûvészeti találkozóján rajz kategóriában: 1. helyezett: Kovács Luca 7. osztályos, 2.
helyezett: Csöndör Kamilla 6. osztályos tanulók.
Mikulás készítés kategóriában: 2. helyezés: Csöndör Kamilla és
Molnár Tünde 6. osztályos tanulók.
Felkészítõ tanáruk: Erheticsné Kuklek Krisztina.
A Miklósfai Általános Iskola jubileumi évfordulója alkalmából
kiírt Az õsz színes ruhája rajzpályázaton Török Petra 2. osztályos
tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítõ tanár: Erheticsné Kuklek
Krisztina.
Diákolimpia járási játékos sportversenyen Galambokon III. helyezést ért el a Török Petra, Angler Lili, Vékony Bence, Stampf
Marcell, Lechner Werner, Horváth Lili, Tóth Jázmin, Koma Csenge,
Balogh Levente, Marton Bálint, Ács Linett, Sair Sophie, Novák
Lázár, Novák Máté, Neumajer Gergõ alkotta csapat. Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.

Tiborné fából faragott, megmunkált dombormûveit, Szabó Ferencné matyó és zalai hímzéseit, Nagy
Jánosné kalocsai, rábaközi kézimunkáit, horgolt nyak csipkéit,
Horák Györgyné horgolásait, Horák
György, Amszterdami szélmalom címû gobleinképét, Koma Istvánné

Karácsonyi gondolatok
Betlehemi csillagocska ismét felragyog
Megvilágítva egy õsi karácsonyt.
Visszapergetve az eltelt éveket,
Karácsonyváráskor a rég történteket.
Jézus születése felelevenítve,
Hajnalimisével elõkészítve.
Tiszta lélekkel, sérelmeket feledve
Harag, gyûlölködés nélkül várunk az ünnepre.
Régi adventekben nem volt neonfény, csillogás,
Csak szívünk melege: úgy vártuk a Jézuskát.
Ma is élnek a régmúlt örömök:
Bár az idõ elszaladt, de Karácsony örök!
Karácsony lett a szeretet ünnepe:
Családoké, mindenkié: a béke szigete.
Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet
Hozzon a Jézuska mindenkinek!
Pataki Jánosné

Teremlabdarúgás- diákolimpia járási döntõ II. korcsoport
Miklósfa III. helyezést ért el a Vékony Bence, Stampf Marcell,
Olasz Barnabás, Balogh Levente, Balog Máté, Strobl Áron alkotta
csapat, felkészítõ tanár: Jankovics Attila.
Teremlabdarúgás diákolimpia nagykanizsai járási döntõjén a
III. korcsoport II. helyen végzett. Csapattagok: Miháczi Márton,
Kulcsár Balázs, Kánnár Máté, Koma Bence László, Matyovszky Márton, Péter Bence Zoltán, Szörcsök Noel Szilárd, Bali Szabolcs, Illés
Zoltán György. Felkészítõ tanár: Jankovics Attila, Kovács Tamás.
Teremlabdarúgás diákolimpia járási döntõjén a IV. korcsoport
III. helyet szerzett.
Csapattagok: Koma Bence László,
Matyovszky Márton, Péter Bence Zoltán, Bali Szabolcs, Kocsis
Dániel, Szenyéri Márk, Tresó Ádám, Lukácsi András, Hegedüs
Armand, Negreán József. Felkészítõ tanár: Kovács Tamás.
Városkörnyéki asztalitenisz verseny egyéni versenyében: 1.
helyezett Flórek Tamás, 2. helyezett Flórek Viktor. Csapatversenyben 1.helyezett Flórek Viktor – Flórek Tamás.
Városkörnyéki sakkverseny (egyéni) eredmények:
1. korcsoport (fiú):
1. helyezett: Varga Ákos 2.osztály
2. helyezett: Beke Benjámin András 1. osztály
3. helyezett: Lechner Werner Herbert 2. osztály
2. korcsoport (fiú):
1. helyezett: Nagy Ádám Gelse
2. helyezett: Strobl Áron 4. osztály
3. helyezett: Marton Máté Bálint 3. osztály
4. helyezett: Horváth Kornél 3. osztály
3. korcsoport (fiú):
1. helyezett: Nagy András 6. osztály
2. helyezett: Bali Szabolcs 6. osztály
3. helyezett: Koma Bence László 6. osztály
4. helyezett: Schmidt Áron 4. osztály
4. korcsoport (fiú):
1. helyezett: Flórek Viktor 7. osztály
4. korcsoport (leány):
1. helyezett: Kovács Luca 7. osztály
2. helyezett: Takács Petra 8. osztály
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Hervis Kupa – a tél elsõ sporteseménye
A nagypályás labdarúgás szezon félidejét és az õszi szezont követõen sem maradnak játék nélkül a labdarúgás szerelmesei, hisz sorba
követik egymást a teremlabdarúgó bajnokságok, kupák. Ezek a tornák a nagypályás bajnokságok tavaszi fordulóira való felkészülést is
szolgálják, de remek kikapcsolódást jelentenek a labdarúgás iránt
rajongóknak is.
Az idei tél elsõ ilyen rendezvényére 2013. december 8-án került
sor a Móra Ferenc Általános Iskola
tornatermében. A hölgyek számára
kiírt Hervis Labdarúgó Kupa küzdelmeiben ezúttal nyolc csapat
mérte össze erejét. A megmérettetésre Zala, Somogy, és Baranya megyébõl is érkeztek csapatok, akik
kettõ négyes csoportban kezdték
meg a küzdelmeket, ahonnét az elsõ kettõ helyezett jutott az elõdöntõbe, míg a harmadikok az 5., a negyedikek a 7. helyért játszottak. Három csapat (ZTE, NTE és a PMSC)
két-két csapattal indult, és a sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy mindhárom egyesület elsõ csapata
ugyanazon csoportba került. A tornára kilátogató nézõk már a csoportmérkõzések során is színvonalas, küzdelmes mérkõzéseket láthattak, és nemcsak a hölgyek bájaiban, hanem bizony technikás megoldásaikban is gyönyörködhettek.
A küzdelem hevességére jellemzõ
volt, hogy a szervezõk néha-néha
elgondolkodtak, hogy a jövõben
amazon torna néven hirdetik meg
a küzdelmeket.
A csoportmérkõzések során Zala megye csapatai remekeltek,
mindannyian bejutottak az elõdöntõkbe, ahol egyesületen belüli csatározások következtek, melynek
végén a ZTE I. és az NTE II. jutott a
döntõbe, a ZTE II. és az NTE I. pedig
a harmadik helyért küzdött. A
bronzcsata némi meglepetésre az
NTE I. csapata sikerével zárult. A
döntõ igazi kupadöntõt hozott, az
NTE II. csapata szerzett vezetést
egy öngóllal, a mezõnyben jobban
játszó ZTE I.-nek csak a mérkõzés
vége felé sikerült egyenlíteni, így
következhettek a mindent eldöntõ
büntetõrúgások. Itt az elsõ 5 rúgó
hibázott, illetve a kapus védett, így
az utolsóként lövõ Végh Renáta találatával az elsõ hely végül Zalaegerszegre került. Végeredmény: 1.
ZTE I., 2. NTE II., 3. NTE I., 4. ZTE II., 5.
PMSC II., 6. Rózsaszín Párducok (Kaposvár), 7. PMSC I., 8. Csököly.
A szervezõk különdíjjal jutalmazták a legjobb kapust, mezõnyjátékost és a leggólerõsebb játékost
is, illetve nõi torna lévén megválasztásra került a legszebb játékos
is. A torna legjobb kapusa Balassa
Szabina (NTE I.), a legjobb mezõnyjátékos Végh Renáta (ZTE I.), míg a

gólkirály 6 találattal Köröcz Bianka
(ZTE II.) lett. A legszebb játékos címet a szervezõk szavazatai alapján
Szabó Zsuzsanna (NTE II.) kapta.
A hölgyek küzdelme utáni hétvégén a férfiak is megmérkõztek
egymással. A 2013. december 14-i
tornán egy háromcsapatos és 3
négycsapatos csoportban 15 csapat
szállt harcba a végsõ gyõzelemért.
A hagyományos Hervis Kupára megyénk több településérõl (Nagykanizsa, Szepetnek, Lenti, Zalacsány) is
érkeztek csapatok. Városunkból három csapat is indult, de találkozhattunk zalakarosiakkal más csapatokban is. Már a sorsolásnál eldõlt,
hogy mindhárman nem juthatnak
be a legjobb nyolc közé, hisz egy
csoportba kerültek. A csoportküzdelmek során mind a Zalakaros I.,
mind a Zalakaros II. legyõzte az iskola diákjaiból álló Galatasaray csapatát, és sajnos mindketten kikaptak a Vízmû gárdájától, így egymás
ellen dönthették el a másik továbbjutó kilétét. Ez Zalakaros I. csapata
sikerét hozta, így õk játszhattak a
négy közé jutásért. A többi csoport
is nagyszerû küzdelmet hozott, volt
csoport, ahol körbeverés alakult ki,
és a három csapat egymás elleni

gólaránya
döntött csak
a továbbjutásról.
A negyeddöntõben sajnos Zalakaros
I. csapatának
sem termett
babért,
így
végül a legjobb négy közé
három
nagykanizsai
(Almalé,
Szemere,
RAP) és egy
szepetneki
(F.U.C.K.) csapat jutott. A
döntõben a
szepetneki
Kollár Péter
mesternégyest ért el,
csapata mégis
kikapott 5-4
arányban az
Almalétõl. A
harmadik helyért folyó csata a Szemere sikerével ért végett.
A nõi tornához hasonlóan a szervezõk itt is különdíjjal jutalmazták a
legjobb játékost, a legjobb kapust és
a gólkirályt is. Az egész tornán nyújtott teljesítmény és döntõbeli mesternégyese után a legjobb játékos
cím megérdemelten került Kollár Péter (F.U.C.K.) birtokába, a legjobb ka-

pus Kirchner Aladár (Almalé) lett,
míg a gólkirályi címet 12 góllal Nagy
Attila (VÍZMÛ) érdemelte ki.
Mindkét tornán a dobogósok és
a különdíjasok kupa, illetve Hervis
ajándékokkal gazdagodtak, melyeket Deutsch Szabolcs, a tornák fõszervezõje adott át. Folytatás a
2014. évben.
Bognár Ottó
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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
Tisztelt Zalakarosi lakosok!

A GEORGIKON COOP ZRT.
2014.01.11-i nappal megnyitja
élelmiszer üzletét a Gyógyfürdõ tér 4 szám alatt. (MEDIUM
MARKET ABC)
Tisztelettel várunk minden zalakarosi lakost üzletünkben, mérsékelt árakkal és kibõvített áruválasztékkal – friss tõkehús és baromfi – a hét minden napján. Ízelítõ akcióinkból (amely 2014.01.11–2014.01.31-ig tart):

Termék

Ár

Egységár

Minden nap napraforgó étolaj 1L ......................................................339 Ft............339 Ft/L
Sertés virsli ..................................................................................................519 Ft..........519 Ft/kg
Gasztro sertés párizsi ..............................................................................519 Ft..........519 Ft/kg
Lángolt kolbász ....................................................................................1.089 Ft......1.089 Ft/kg
Coop finomliszt 1 kg ................................................................................99 Ft ..........99 Ft/kg
Coop „B” rizs 1 kg ..................................................................................199 Ft..........199 Ft/kg
COOP 4 tojásos száraztészta 500 g (többféle) ..............................199 Ft ........398 Ft/kg
Aranyfácán sör dobozos 0,5L ..............................................................139 Ft ............278 Ft/L
Eduscho wiener extra kávé õrölt 250g ............................................399 Ft ......1.596 Ft/kg
A nyitás hetében 2014. 01. 11–2014. 01. 19-ig minden zalakarosi
lakos aki lakcímkártyával igazolja magát TOVÁBBI 4% ENGEDMÉNYBEN részesül minden vásárlásából kivétel az akciós termékek illetve mobil egyenleg feltöltés.
Figyelje folyamatosan megújuló akcióinkat és látogasson el hozzánk.
Nyitva tartás: Hétfõ – Péntek 7.00 – 17.00
Szombat 7.30 – 13.00
Vasárnap 7.30 – 12.00

