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Az avatás ünnepélyes külsõsé-
gek között történt március 22-én:
már reggel óta számos program-
mal és természetesen termelõi kí-
nálattal várták a látogatókat a pia-
con, kora délután azonban Cser
György kisbíró ki is dobolta a nyitás
tényét, illetve üdvözölte a vendé-
geket. A meghívottak sorában
Manninger Jenõ országgyûlési kép-
viselõt, a megyei közgyûlés elnökét,
Cseresnyés Pétert, Nagykanizsa me-
gyei jogú város polgármesterét,
Ódor Lászlót, a pályázatot koordi-
náló Innovatív Dél-Zala Vidékfej-
lesztési Egyesület elnökét, Novák
Ferenc polgármestert, valamint a
városunkban ez idõben itt tartóz-
kodó puchheimi testvértelepülés
képviselõit.

Köszöntõjében Manninger Jenõ

hangsúlyozta: a kormányzati szán-
dék a vidék fejlesztése és támoga-
tása, melyhez operatív program is
készül. A helyi termelõk rendkívül
fontos szerepet töltenek be az ér-
tékek õrzésében, a hazai kínálat
erõsítésében, nagyon fontos a

tényleges piacra juttatásuk, bemu-
tatkozási lehetõségeik megterem-
tése.

Ódor László a pályázat elõzmé-
nyeirõl szólt, mint mondta: két éves
folyamat zárul le a piac átadásával.
Novák Ferenc arról beszélt, hogy a

turizmusban is mennyire fontos he-
lyet foglalnak el a helyi termelõk,
hiszen specialitásaik a gasztronómi-
ai kínálatot bõvítik és színesítik, s
nem utolsó sorban a piac kikapcso-
lódási lehetõséget is kínál.

Mindazoknak, akik a termelõi
piac megnyitásakor vállalták, hogy
áruikat bemutatják, ajándékkal kö-
szönték meg együttmûködésüket.
A létesítményt dr. Háda László plé-
bános áldotta meg.

Kistermelõk portékáit kínálják
Felavatták városunkban azt a

termelõi piacot, melyet Leader-
pályázat segítségével sikerült
életre hívni, s mely a helyi és kis-
térségi termelõk áruit kínálja.

A zalakarosi Lidvin Sándorné házi készítésû tökmagolajat kínál.

Kordély Gábor zalakarosi keramikusnak köszöni meg igényes
munkáit Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ.

A vásárt Cser György kisbiró is kidobolta.
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TISZTELT VÁLASZTÓ-
POLGÁROK!

Az országgyûlési képviselõk
választására 2014. ÁPRILIS 6-ÁN
6 ÓRA ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT kerül
sor. A választás kapcsán szeret-
ném a figyelmüket felhívni az
alábbi fontos tudnivalókra:

ÁLTALÁNOS SZAVAZÁSI 
INFORMÁCIÓK

Szavazni egy egyéni választó-
kerületi jelöltre és egy országos
listára lehet.

Az országgyûlési választáson
nemzetiségiként regisztrált vá-
lasztópolgár pártlista helyett
nemzetiségi listára szavazhat. 

A szavazáshoz szükséges
okmányok:

A választópolgárnak a szava-
zás megkezdése elõtt igazolnia
kell személyazonosságát az aláb-
bi érvényes okmányok bemuta-
tásával

• érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, útlevéllel vagy ve-
zetõi engedéllyel, és

• a lakcímigazolvánnyal (lak-
címét vagy személyi azonosítóját
igazoló okmány) 

Szavazóhelyiségek címe:
• 1. számú szavazókör- Zala-

karos, Városi Könyvtár, Liget u. 28. 
• 2. számú szavazókör- Za-

lakaros, Kerékpáros ház , Gyógy-
fürdõ tér 10.

A mozgó urnás kérelem
nyomtatványok elérhetõk:
http://www.zalakaros.hu/varos-
haza/2014-evi-orszaggyulesi-
valasztasok/ valamint a Nemzeti
Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu) is, mely a
megjelölt oldalról is elérhetõ
(Választási információk címrõl). 

A választással kapcsolatos
bármely kérdésben a Helyi Vá-
lasztási Iroda tagjai közül az aláb-
bi személyekhez fordulhatnak:

Szabóné dr. Csányi Mariann,
HVI vezetõ (93) 540-062

Torma László, HVI vezetõ 
helyettes (93) 340-100/104

Tótivánné dr. Kulcsár Edina,
HVI jogi munkatárs (93) 340-100/125

Kánnár Éva, HVI munkatársa
(93) 340-100/112

Bodor Johanna HVI 
munkatársa (93) 340-100/119

Zalakaros, március 27.

Szabóné dr. Csányi Mariann 
HVI vezetõ 

A Magyar Fürdõszövetség által kezdeményezett Víz
Világnapja alkalmából szervezett kampányhoz ismét
csatlakozott a Zalakarosi Fürdõ.

A világnap alkalmából izgalmas programokkal vár-
ták a felnõtteket és a gyermekeket. A vendégek töb-
bek közt kipróbálhatták a saját gyógyvíz hozzáadásával
készült fürdõtermékeket, megismerkedhettek a fürdõ
wellness kezeléseivel, sõt hasznos életviteli tanácsokkal
gyarapodhattak. Mindeközben az animátorok a
Neckermann Klub Oázis program keretein belül vidám,

tematikus programokkal gondoskodtak a gyerkõcök
felhõtlen szórakozásáról. Rajzverseny, arcfestés és
egyéb kreatív foglalkozások, manótorna, kvíz játék, mi-
ni disco várta a legkisebbeket, de a felnõtteket is meg-
mozgatták aquafitnessel, alakformáló tornával. A Víz
Világnapját egyébként egy 1992-es Rio de Janeiro-i kör-
nyezetvédelmi konferencián kezdeményezték.  Ennek
hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította a Víz Vi-
lágnapjává, felhívva a kormányok, szervezetek és ma-
gánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére éle-
tünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s
ezen belül a Föld vízkészletét.

A VÍZ VILÁGNAPJÁN
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Az együtt töltött négy nap során
a két város lakosai számára ismét re-
mek alkalom nyílt, hogy kölcsönösen
megismerjék egymást és még szoro-
sabbá fûzzék a két település már ed-
dig is példaértékû kapcsolatát. 

A zalakarosi vendéglátók ismét
színes programsorozattal készültek
bajor barátaik fogadására. A pár nap
során a vendégeknek bemutatták a
megújult és megszépült Zalakarosi
Fürdõ legújabb fejlesztéseit, valamint
lehetõséget kaptak arra is, hogy ki-
próbálják azokat. 2014. március 21-
én Novák Ferenc polgármester tar-
tott tájékoztatót a leendõ partnerte-
lepülési találkozóról. 

A helyszínt ehhez Godinek Má-
ria, a Csönte Udvarház családi gazda-
ságának egyik vezetõje biztosította.
A program célja a partnerek közötti
kapcsolat erõsítésén kívül az volt,
hogy a puchheimiek Zalakaros szlo-
genjéhez híven „erõt merítsenek a
természet csodáiból”, ezért a péntek
délutánt Csöntepusztán töltötték,
ahol csodálatos természeti környe-
zetben kerülhettek közelebb a zalai
hagyományokhoz és történelemhez.
Természetesen a gasztronómiai élve-
zetek és a jó borok sem maradhat-

tak ki a prog-
ramból, hiszen
a vendégek
részt vettek a
zalakarosi ter-
melõi piac
szombati meg-
nyitóján. A ka-
nizsai múze-
umlátogatást
követõen a
p r o g r a m o t
szombat este a
tûzoltó õrsön
tartott rendkí-
vül hangulatos
és sikeres est
zárta, ahol a
r é s z t v e v õ k
megkóstolhat-
ták a radai hí-
res-nevezetes
Asszonyfekte-
tõ nevû bort is.  Novák Ferenc pol-
gármester - aki a kezdetektõl fogva
részt vesz a két település közötti
együttmûködésben - áttekintette a
partnerkapcsolatok eddigi meghatá-
rozó eseményeit. 

A testvérvárosi kapcsolat motor-
ját jelentõ Német-Magyar Egylet jö-

võre a kapcsolatok „ezüstlakodal-
mát” ünnepli, de mindeközben a két
település polgárai rendületlenül dol-
goznak azon, hogy a jó viszony még
legalább ilyen hosszú ideig fennma-

radjon. A kapcsolatépítés következõ
állomása április 11. és 13. között lesz,
amikor a zalakarosi hivatalos és kul-
turális küldöttség egy puchheimi kul-
turális eseményen fog részt venni. 

Zalakaros Város Önkormányzata
az „Európa a polgárokért” program
keretében a „Testvértelepülések ta-

lálkozója Zalakaroson a kultúra és a
turizmus jegyében” tárgyú pályázat
keretében 2014. június 12-15. között
testvérvárosi találkozót szervez,
amely találkozó keretén belül vendé-

gül látja Puchheim, Asperhofen,
Olesno és Nedelisce város mûvészeti
csoportjait. A program célkitûzése,
hogy a testvérvárosi lakosok megis-
merhessék egymás szokásait, múlt-
ját, kultúráját, illetve népszerûsítsék a
települések idegenforgalmát, turisz-
tikai attrakcióit. 

Még szorosabbá fûzték a kapcsolatot
PUCHHEIMI BARÁTAINK LÁTOGATÁSA

A jövõre negyed évszázados testvérvárosi kapcsolat Zalakaros és
Puchheim között egy újabb állomásához érkezett a múlt héten, ezút-
tal a zalakarosi vendéglátók köszöntötték a németországi
Puchheimbõl érkezõ polgárokat. 

A csöntepusztai találkozó pillanata – Novák Ferenc és Anna Nagel.

Interneten keresztül adatokat
továbbító LED-lámpákat szerel-
tek fel egy szlovén-magyar eu-
rópai uniós projekt keretében
városunkban, a beruházással

mintegy 60 százalékos ener-
giamegtakarítás érhetõ el.

A program  zárása kapcsán a
Freya Hotelben tartott konfe-
rencián Novák Ferenc polgár-

mester elmondta: a város terü-
letén 162 közvilágítási lámpates-
tet cseréltek le LED-lámpákra,
amelynek révén mintegy 60 szá-
zalékos költségmegtakarítást
tudnak elérni. Eddig évente kö-
zel 3,2 millió forint volt a közvi-
lágításra fordított költség,
amely a korszerûsítés után nem
éri el az 1,9 millió forintot.

A polgármester hozzátette:
nem elõzmények nélküli az
energiamegtakarítást célzó be-
ruházás, korábban ugyanis a vá-
ros összes transzformátorállo-
mására feszültségszabályozókat
szereltek fel. Ezzel úgy tudnak
költséget csökkenteni, hogy az
éjszakai pihenõidõben a veze-
tékhálózaton megnövekvõ fe-
szültséget mérséklik.

A projektrõl kiadott sajtó-

anyag szerint a LED-lámpák fel-
szereléséhez a Szlovénia-Magyar-
ország Határon Átnyúló Együtt-
mûködési Program keretébõl kö-
zel 175 ezer euró támogatást
nyert az önkormányzat, amely 5
százalékos önrésszel egészítette
ki a beruházás költségét.

Az új LED-lámpákba olyan
kommunikációs technológiát
építettek be, amely vezeték nél-
küli internetes hálózat segítsé-
gével a villamosenergia-fo-
gyasztásáról és a lámpa állapo-
táról küld adatokat az önkor-
mányzatnál mûködõ szerverre.
A LED-lámpákat a jövõben moz-
gásérzékelõ szenzorokkal, me-
teorológiai egységekkel, forga-
lomszámlálóval és más techno-
lógiákkal is ki tudják egészíteni. 

(MTI)

INTERNET SEGÍTSÉGÉVEL TOVÁBBÍTANAK ADATOKAT A LÁMPÁK
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A közelmúltban nyolcan tet-
tek szauna mesteri vizsgát, akik
közül hárman – a Zalakarosi Für-
dõ dolgozói – a továbbiakban
ezen a területen dolgoznak majd.

A fürdõ május folyamán foly-
tatja a szauna udvar bõvítését,
mely után az eddig is rendkívül
sikeres és keresett szauna sze-
ánszok számát is bõvíteni tud-

ják, így a szakembe-
reket már erre a lehe-
tõségre készítették
fel.

A jelentkezõknek
elméleti és gyakorlati
képzésen egyaránt
részt kellett venniük,
illetve 25 órás gya-
korlatot is elvégeztek

a Zalaka-
rosi Für-
dõ szau-

na mestere, Takó Ferenc irányí-
tásával. A vizsga szakértõ sze-
mek elõtt zajlott, hiszen a tan-

folyamon részt vevõket a büki
fürdõ országosan is kiemelt sza-
una mesterei vizsgáztatták.

Szauna mesterekké váltak
LEZÁRULT AZ ELSÕ SZAUNA MESTER KÉPZÉS A FÜRDÕN

– Rendkívül jól esett mikor
megtudtuk, hogy az utazók véle-
ménye alapján két kategóriában
is rangos elismerést kaptunk im-
már másodszor – számolt be la-
punknak Tóth Zoltán, az Art Hotel
vezetõje.

Mint mondta: a „legjobb ár-ér-
ték arány” díj azt bizonyítja, hogy a
szálloda üzletpolitikája jó irányba
halad és áraik a megfizethetõ kate-
góriába tartoznak, a vendég azt
kapja, amit ígértek neki.

– A legjobb reklám a visszaté-
rõ, elégedett vendég, aki legköze-
lebb hoz magával újat és ez így
megy tovább! Szerencsére sok
ilyen vendégünk van!

A „Legbarátságosabb szálloda”
díjról Tóth Zoltán így nyilatkozott:
családias szállodának hirdetjük
magunkat, ami annyit jelent, hogy
a vendég igényeit valóban szeret-

nénk a barátságos fogadtatástól a
finom ételeken keresztül (néha
kívánságra is készítünk ételt) a
tiszta szobáig, a sportolási lehetõ-
ségek megteremtéséig, a gyermek
játékszerek sokaságának kínála-
tán át a wellness sokszínûségéig
kielégíteni. 

Nálunk a szabályok nincsenek
kõbe vésve, azokat rugalmasan
kezeljük, szem elõtt tartva, hogy a
lehetõségek határán belül mindig
a vendég az úr! 

Szívesen megkóstoljuk és mi-
nõsítjük vendégeink „saját kifõ-
zésûjét”: borát és egyéb finomsá-
gait, amivel sokszor kedveskednek
nekünk.

Ezúton köszönjük meg minden
kedves Vendégünk megtisztelõ
szavazatát, és remek akciókkal, fi-
nom ételekkel várjuk Önöket to-
vábbra is!

Nívós díjak
az Art Hotelnek

Az Art Hotel szálloda két nívós díjat is besöpörhetett a közelmúlt-
ban. Õk lettek a „Legbarátságosabb szálloda”, de a „legjobb ár-érték
arány” díjat is elnyerhették az utazo.hu oldal szavazatai alapján.

Sulinyitogató rendezvényünkön (2014. április 14-én 16.30
órakor, a Móra Ferenc Általános Iskolában, Zalakaros, Liget u.
28.) találkozhatnak a kedves érdeklõdõk az egyházak
képviselõivel is. Tájékoztatást kaphatnak a 2014-2015 tanévre
vonatkozó hitoktatásról is.
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Tizenhatodik alkalommal ke-
rült sor a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskolában a Móra-na-
pok versenyeinek lebonyolítá-
sára. Ebben az évben is szép
számmal jöttek el a tanulók a
megye több iskolájából, hogy
megméressék tudásukat. Móra
történetének címével élve:
„Megjöttek a fecskéink”.  S va-
lóban, hiszen az aula tavaszias-
fecskés dekorációja is ezt mu-
tatta, hogy úgy vártuk õket eb-
ben az évben is, mint az újra
visszaérkezõ fecskéket.

Március 26-án délután a színját-
szó találkozóval indult a rendez-
vénysorozat. A megnyitó az elsõ
osztályosok közös versmondásával
kezdõdött. Móra Ferenc Zengõ
ábécéjét adták elõ. Õket Dékány
Ábel 7. osztályos tanuló zongorajá-
téka követte, majd Demény Petra 2.
osztályos tanuló szavalta el Zelk
Zoltán: Erdõben-berdõben címû
versét. A zsûri (Szatmári Lászlóné,
Zsigmond Istvánné és Novák Ferenc
pedagógusok)  is elfoglalta helyét, s
tanulóink már izgatottan várták,
hogy az ideiglegesen színpaddá át-
alakult aulában megelevenedjenek
a Móra történetek. Elsõként a Ta-
lentum Mûvészeti Iskola
Iharosberényi Csoportja a Bécsi diá-
kok, majd a nagykanizsai Zrínyi-Bo-
lyai Általános Iskola Zrínyi székhely-
intézményének Regélõk csoportja,
a Sündisznócska lovagol, végül a
zalakarosi iskola 4. osztályosaiból
alakult Kótyonfitty Társulat Kó-
tyonfitty király almája címû mûvét
adta elõ. Mindhárom csoport kivá-
lóan szerepelt. A zsûri az iharos-
berényi csapatnak bronz, a nagyka-
nizsaiaknak ezüst, a zalakarosiak-
nak pedig arany minõsítést adott.
A legtehetségesebb színészpalánta
címet a nagykanizsai Gável Zsóka és
a zalakarosi iskola 4. osztályos tanu-
lója, Novák Máté Ákos érdemelte
ki. 

Március 27-én délután egy újabb
megnyitóval folytatódott a prog-
ramsorozat. Horváth Petra 6. osztá-
lyos tanuló zongorajátékával csen-
dültek fel Hradecky: Medvetangó-
jának dallamai. A közel kétszáz
megjelentnek a Kótyonfitty Tár-
sulat elõadta az elõzõ napi Móra
történetet. A vendégeket, köztük
Novák Ferencet, Zalakaros város
polgármesterét az iskola igazgató-
nõje, Grófné Csatos Andrea kö-
szöntötte. Bemutatta a versenye-
ken értékelõ zsûri tagjait.

(Rajz: Varga Attiláné, Balogh
Andrea, Hajmásiné Török Gyöngyi
pedagógusok. Prózamondás:
Szermek Tímea, Shaffer Szilvia,
Tóthné Szincsák Mária, Borbás
Sándorné, Hatos Tiborné, Perényi Il-
dikó, Halmos Ildikó, Hatos Eszter,

Tánczos Laura és Novák Ferenc pe-
dagógusok.) 

Ezután minden szereplõ elfog-
lalta a versenyhelyszíneket. A kis-
aulában kiállításmegnyitóra került
sor. Tizennégy iskolából kétszáz pá-
lyamû érkezett. A zsûri már elõze-
tesen kiválasztotta kategóriánként
a legkiválóbb illusztrációkat, s a
meghívott helyezetteknek átadta a
megérdemelt okleveleket és jutal-
makat.

1. osztály: 1. helyezett: Eisen-
schreiber Anna, Zalakaros. 2. helye-
zett: Kiss – Berkes Beatrix, Zala-
karos. 3. helyezett: Zsobrák Zsófia,
Pacsa.

2. osztály: 1. helyezett: Budai Vi-
vien, Murakeresztúr. 2. helyezett:
Szabó Letícia, Zalaapáti. 3. helye-
zett: Kele Soma, Kiskanizsa. 3. he-
lyezett: Tompos Tamara, Nagykani-
zsa – Zrínyi Általános Iskola. 3. he-
lyezett: Szalóki Piroska, Gyenesdiás.

3. osztály: 1. helyezett: Lévai
Emília Lilla, Zalaapáti. 2. helyezett:
Balázs Orsolya, Hévíz. 2. helyezett:
Vidman Noémi, Gyenesdiás. 3. he-
lyezett: Borsos Eszter, Nagykanizsa
– Piarista Általános Iskola.

4. osztály: 1. helyezett: Horváth
Patrícia, Pacsa. 2. helyezett: Kodela
Krisztián – Novák Lázár, Zalakaros.

5. osztály: 1. helyezett: Tóth Ni-
kolett, Zalaapáti. 2. helyezett: Balázs
Fanni, Zalakomár. 3. helyezett:
Miháczi Márton, Zalakaros.

6. osztály: 1. helyezett: Csöndör
Kamilla, Zalakaros. 2. helyezett:
Horváth Stefánia Réka, Zalakomár.
3. helyezett: Gál Gergely, Zalakaros.

7. osztály: 1. helyezett: Kovács
Luca, Zalakaros. 2. helyezett: Fischer
Fruzsina, Zalaapáti.

8. osztály: 1. helyezett: Balogh
Boglárka, Zalakaros. 2. helyezett:
Zámbori Cintia, Zalaszabar. 2. helye-
zett: Illés Roland, Zalaszabar. 3. he-
lyezett: Dely Dorottya, Zalaapáti.

Különdíjat kapott: A nagykani-
zsai Szivárvány Általános Iskola és
EGYMI 1-8.osztályos csoportjának
közös pályázata.

A prózamondás helyszíneken a
sorszámok kihúzása után elkezdõd-
tek a szebbnél szebb Móra történe-
tek. Sokszor meghatottan, néha
megmosolyogva, idõnként elámul-
va hallgattuk a remek elõadásokat.
Nem volt könnyû helyzetben egyik
csoportnál sem a zsûri. Nehéz volt
választani, a kiváló prózamondók
közül. Végül a 15 iskolát képviselõ
58 diák között a következõ ered-
mény született:

1. osztály: 1. helyezett: Szlávec
Gréta, Nagykanizsa – Zrínyi Általá-

nos Iskola, 2. helyezett: Horváth Sá-
ra, Zalakaros. 3. helyezett: Horváth
Katalin, Nagykanizsa - Péterfy Álta-
lános Iskola. 

2. osztály: 1. helyezett: Bogdán
Attila, Zalakomár. 2. helyezett:
Neumajer Sára, Kiskanizsa. 3. helye-
zett: Orosz Gergõ, Nagykanizsa -
Zrínyi Általános Iskola.

3. osztály: 1. helyezett: Gyuricza
Barbara, Nagykanizsa –Bolyai Álta-
lános Iskola. 2. helyezett: Lekszikov

Napsugár, Murakeresztúr. 3. helye-
zett: Nagy Szonja Boglárka Zala-
szentgrót – Deák ÁGM.

4. osztály: 1. helyezett: Vug-
rinecz Kinga, Kiskanizsa. 2. helye-
zett: Horváth Szabina, Pacsa. 3. he-
lyezett: Õry Klaudia, Kiskanizsa. 3.
helyezett: Bruncsics Bernadett
Keszthely – Csány – Szendrey Álta-
lános Iskola.

5. osztály: 1. helyezett: Puskár
Panna, Nagykanizsa – Bolyai Általá-
nos Iskola. 2. helyezett: Csom Péter,
Nagykanizsa -  Zrínyi Általános Iskola.

6. osztály: 1. helyezett: Söjtöri
Sára, Sümegcsehi. 1. helyezett:
Andróczi Anna Regina, Becsehely.

7–8. osztály:
1. helyezett: Vugrinecz Alex,

Kiskanizsa. 1.   helyezett: Simon Ni-
kolett, Murakeresztúr.

A díjazottak oklevelet és könyv-
jutalmat vehettek át.

A könyvtári játékra 6 iskolából
18 tanuló jelentkezett. Az 5-6. osz-
tályosok Szabó Magda: Tündér Lala
címû regényébõl töltöttek ki fel-
adatlapot. A végeredmény:

1. helyezett: Szabó Bálint
(Zalaapáti Gábor Áron Általános Is-
kola). 2. helyezett: Fehér Donát
(Zalaapáti Gábor Áron Általános Is-
kola). 3. helyezett: Horváth Hanna
(Móra Ferenc Általános Iskola,
Zalakaros).

A 7-8. osztályosok Móricz Zsig-
mond: Légy jó mindhalálig címû re-
gényének ismeretébõl versenyez-
tek. A 45 percben kitöltött feladat-
lapot legsikeresebben megoldók:

1. helyezett: Besze Brigitta (Zala-
apáti Gábor Áron Általános Iskola).
2. helyezett: Farkas Adél (Deák Fe-
renc Általános Iskola, Zalaszent-
grót). 3. helyezett: Köncz Csilla
(Zalakomári Általános Iskola).

A könyvtári verseny eredmény-
hirdetésén is oklevél és könyv volt a
legjobbak jutalma.

A versenyek szünetében ivólével
és pogácsázással, filmvetítéssel, já-

tékos foglalkoztatóval tölthették el
az idõt a gyerekek.

A versenyzõknek átadott okle-
veleken és emléklapokon, a felké-
szítõ tanárok emléklapjain Csöndör
Kamilla, iskolánk 6. osztályos tanu-
lójának rajza emlékeztetheti a Mó-
ra-napok résztvevõit erre az együtt
eltöltött, kellemes hangulatú, s re-
méljük sokaknak szép élményt
nyújtó zalakarosi délutánra.

KÖNYVTÁRI JÁTÉK

5–6. OSZTÁLY
Szabó Magda: Tündér Lala

1. Szabó Bálint 78 p. 2. Fehér Do-
nát 74 p. 3. Horváth Hanna 68 p. 4.
Debrei Veronika 66 p. 5. Lakatos
Rebeka 57 p. 5. Molnár Anna 57 p.
6. Kulcsár Balázs 39 p.

7–8. OSZTÁLY
Móricz Zsigmond: Légy jó 

mindhalálig

1. Besze Brigitta 79 p. 2. Farkas
Adél 71 p. 3. Köncz Csilla 65 p. 4.
Klepács Milos 63 p. 4. Vass Fanni 63
p. 5. Lõrincz Jázmin Fanni 62 p. 6.
Pozsegovits Balázs 59 p. 6. Dénes
Adrienn 59 p 7. Tóth Csenge 34 p.
8. Zsovár Kinga 19 p.

Horváthné Nagy Elvira

Móra-napok 2014

A színjátszók versenyén a karosi Kótyonfitty Társulat 
arany minõsítést szerzett.
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TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a lakosságot, hogy Zalakaros város területén 

2014. ÁPRILIS 12-ÉN (SZOMBATON) 

HÁZTARTÁSI LIM-LOM 
GYÛJTÉSE TÖRTÉNIK.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
elektronikai hulladékot ill. veszélyes hulladékot (vegyszer, festék,
gyógyszer, autógumi)!

Kérjük, hogy a feleslegessé vált holmikat április 12-én reggel 7
óráig helyezzék el a lakóházuk elõtti területen, a szemétszállító
gépjármû haladási útvonala mentén.

2014. április 12-én elektronikai hulladék (TV, hûtõ, háztartási kis-
gépek), valamint személygépkocsi autógumi gyûjtése is történik.

Kérjük, hogy ezen hulladékokat április 12-én reggel 7 – 10 óra kö-
zött helyezzék el kizárólag a Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti
Tûzõrség belsõ parkolójában ideiglenesen kialakított gyûjtõhelyen!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítást a közterület-felügye-
let fokozottan ellenõrizni fogja.

Amennyiben a hulladék lerakása nem a kijelölt idõben és helyen
történik, az szabálysértési eljárást von maga után.

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

I. A Duna House és Szuperinfó által meghirdetett rajzpályázaton
különdíjat kapott Bogdán György 2. osztályos tanuló. Felkészítõ taná-
ra: Erheticsné Kuklek Krisztina

II. A Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett III. Szép-
író verseny megyei döntõjén

– III. kategóriában III. helyezést ért el: Rác Kinga 5. osztályos tanuló
– IV.kategóriában III. helyezést ért el: Lukácsi Renáta 7. osztályos ta-

nuló
Õk Zala megyét képviselhetik az országos döntõn.
Felkészítõ tanáruk: Bakonyi Rita

III. Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny 7. helyezett: Horváth
Kornél  3. osztályos tanuló. Felkészítõ tanára: Kovács Zoltánné

5. helyezett: Horváth Tamara 7. osztályos tanuló. Felkészítõ tanára:
Dávid Mátyás.

Versenyeredmények

A ZALAKAROSI VÁROSI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

NYITVA TARTÁSA

Hétfõ: 12.00–16.30

Kedd: 12.00–17.00

Szerda:
9.30–10.30, 12.00–17.00

Csütörtök: 12.00–17.00

Péntek: 12.00–16.30

Szombat: 9.30–11.30
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Céljuk nem változott, a karate
és az önvédelem népszerûsítését,
oktatását tûzték ki maguk elé. Az
egyesület elnöke Fodor Krisztina,
alelnöke Németh Zoltán, fõoktató-
ja Németh Zoltán lett. Az egyesület
a Magyar Karate Szövetséghez az
A.J.K.A. International Szövetségen
keresztül csatlakozik. Az alelnök el-
mondta, hogy továbbra is várják
azok jelentkezését, akik e sportág-
gal közelebbrõl is szeretnének
megismerkedni, erre minden héten
keddi, csütörtöki és pénteki napo-
kon van lehetõség a Hotel Venus
squash pályáján 17.00 órától.

Az újonnan megalakult egyesü-
let támogatók segítségével elsõ
versenyét is megszervezte 2014.
március 29-én. A Móra-iskola torna-
termében meg-
rendezett I.
A.J.K.A-I .-Fodor
Rekreátor Karate
Kupával vándorkupa jelleggel ha-
gyományt szeretnének teremteni.
Sensei Németh Zoltán fõszervezõ
elmondta, hogy e versenyt tavasz-
szal, márciusban szeretnék a jövõ-
ben is megrendezni, mintegy felké-
szülési versenyként az A.J.K.A által
szervezett versenyekre, országos

bajnokságok-
ra. A tornán
ezúttal két
egyesület, a
Sensei Sáfár
Shotokan Ka-
rate Egyesület
Nagykanizsa és
a Sensei Né-
meth Budo
A k a d é m i a
E g y e s ü l e t
Z a l a k a r o s
karatékái mér-
ték össze tudá-
sukat, de a ké-
sõbbiekben az A.J.K.A egyesületek
részvételével szeretnék az induló
egyesületek számát növelni, az
A.J.K.A-I Szövetség versenynaptárá-
ba Zala megyei tornaként bekerül-

ni. 
A versenyen,

melyen a nagyka-
nizsai egyesület

színeiben 15, a zalakarosi egyesület
keretén belül 32 fõ vett részt, for-
magyakorlatban (kata) és küzde-
lemben (kumite) hirdettek ered-
ményt. A kupán minden versenyzõ
a korosztályának, illetve a felké-
szültségi szintjének (öv színének)
megfelelõ kategóriában küzdött. A

zalakarosi egyesület, melynek kép-
viseletében a felsõrajki és letenyei
edzõközpont karatékái is indultak,
32 fõvel 41 versenyszámban indult,
a zalakarosiakat 15 sportoló képvi-
selte. 

A zalakarosiak eredményei: 6-8

évesek: „C” kategória leány kata: 3.
Strobl Anna; „C” fiú kumite: 1. Büki
Iván, 2. Varga Ákos, 3. Horváth Bá-
lint; 9-10 évesek: „B” fiú kumite: 2.
Marton Bálint, „B” fiú kata: 2. Mar-
ton Bálint, „C” fiú kata: 3. Árkosi
Zsombor; 11-12 évesek: „A” kumite:
4. Tóth Bálint, „A”kata: 2. Tóth Bá-
lint, „B” kumite: 2. Strobl Ábel, „B”
kata: 1. Strobl Ábel; felnõttek (vete-
rán): „A” kata: 2. Horváth István, 3.
Fodor Krisztina (egyedüli hölgyként
a férfiakkal együtt versenyzett),
„B” kata: 2. Tóth Zoltán, „C” kata: 1.
Farkas László, 2. Strobl Gábor.

Németh Zoltán fõszervezõ el-
mondta, hogy a versenyt, illetve az

eredményeket is egybevetve egy jól
sikerült kupán van túl az egyesület.
A torna remekül szolgálta az 1 hó-
nap múlva Budapesten megrende-
zésre kerülõ SÁFÁR OPEN 2014.
CHAMP Kupára való felkészülésün-
ket, az itt tapasztalt hibákat kijavít-

ják és folytatják a mindennapi mun-
kát a minél jobb eredmény elérése
érdekében. 

Az edzõ elmondta: a színvona-
las rendezvényt segítette a támo-
gatók erkölcsi és anyagi hozzájáru-
lása. Ezúton is köszönik Zalakaros
Város Önkormányzatának, Tóth
Zoltán, Gerencsér László, Tüttõ
Nándor, Farkas László vállalkozók-
nak, az A.J.K.A Szövetségen belül a
9 danos Sensei Sáfár Lászlónak, aki
a versenybírói tisztet is betöltötte,
illetve a névadó Fodor Rekreátor
Kft-nek a segítséget. 

– bognár –

Egyesületként, elsõ alkalommal

KARATE KUPA

Sensei Németh Budo Akadémia Egyesület néven új sportegyesület
alakult városunkban 2014. március 12-én. A korábban a Fodor Rekre-
áció Kft. keretein belül mûködõ Sensei Németh Karate Team
karatékái döntöttek úgy, hogy a pályázati lehetõségek, a szponzori
támogatások miatt munkájukat az eddigi gazdasági társaság helyett
egyesületi formában folytatják.

A Zalaegerszegi Triatlon Klub szervezé-
sében 2014. március 23-án Zalaegerszegen
rendezték meg a Sport XXI. Zala megyei
Aquatlon versenyt, mely az országos döntõ
elõversenye volt, és a sportolni vágyók ver-
senyzési lehetõségeit is szolgálta. A verse-
nyen a Karos Sprint Úszóklub növendékei is
részt vettek.

Stégli János, a gyerekek felkészítõje el-
mondta, hogy már korábban elhatározták,
hogy a Karos Sprint Úszóklub keretein belül
a gyerekeknek egész éves versenyzési lehe-
tõséget szeretnének biztosítani. 

– Úszóverseny rendezésére nincs lehe-
tõségünk, ezért fordultunk azon sportágak
felé, ahol az úszás kiegészítõ sportágként
(aquatlon, triatlon) szere-
pel, szabadidõsportként
ezzel is bõvítve lehetõsé-
geiket. A gyerekek a me-
gyei és országos diákolimpiai és Sport XXI.
versenyeken indulhatnak. Az idén elõször
vettünk részt aquatlon versenyen, ahol

korosztály szerint különbözõ
úszás és futás távokon mérték
össze ügyességüket a verseny-
zõk. A gyerekek szereplésérõl
összességében elmondható,
hogy szépen versenyeztek, a tri-
atlon klubok versenyzõi mellett
is megállták helyüket. Folytatás
a triatlon megyei döntõre való
felkészüléssel, ahol még ennél is
több létszámra számítok. Fontos
kiemelni e sportok élettani fon-

tosságát, hisz amellett, hogy az állóképes-
séget növelik, egész életünkben segít
egészségünk megõrzésében is – mondta az

edzõ.
A zalaegerszegi verse-

nyen, melynek az uszoda,
illetve a Vizsla park füves és

aszfaltos útjai adtak helyet, 6 korosztályban
(az óvódásoktól kezdõdõen egészen a ser-
dülõ korosztályig) osztottak ki érmeket. A
versenyen 8 egyesület mintegy 50 verseny-
zõje vett részt, városunkat 3 korosztályban
11 versenyzõ képviselte, akik valamennyien
a középmezõnyben végeztek. Eredmények:
nyílt mini futam (2007. év és utána születet-
tek): fiúk: 5. Büki Iván, 6. Horváth Benjámin,
lányok: 6. Csöndör Lili. Mini futam (2005-
2006): 5. Tóth Petra. Újonc (2003-2004): lá-
nyok: 8. Ács Linet Lúcia, 10. Horváth Lili Vi-
rág, 11. Sair Sophie, fiúk: 5. Novák Lázár, 7.
Novák Máté, 8. Marton Máté Bálint, 9.
Strobl Áron.

AZ ÚJ SPORTÁGBAN IS MEGÁLLTÁK A HELYÜKET

AQUATLON 
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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

Lieber Leser, liebe Leserin,

für uns ist es sehr wichtig, Sie als unser/e deutschprachige/r
Leser/In, von unseren Programmen und wichtigsten Neuigkeiten zu
informieren.
Ab sofort (ab der heutigen Ausgabe) unterrichten wir Sie monatlich
über Wissenswertes.
Wenn Sie selbst etwas veröffentlichen wollen, oder haben Sie eine

Mitteilung, senden Sie uns einfach ein E-Mail an zalakaros@tourin-
form.hu .
Möchten Sie eine Werbung buchen, schreiben Sie uns, wir schicken
Ihnen unsere Preisliste zu!
Im Tourinform-Büro stehen wir Ihnen jeden Tag zur Verfügung!

Ferenc Novak
Bürgermeister der Stadt Zalakaros

A Zalaerdõ Zrt. pályázatot hirdet gyerekek 
és alkotó kedvû felnõttek részére. Várunk minden olyan alkotást, 
rajzot, tervet, vagy úakár fotót, ami a fenti címnek megfelelõen 

az „értelmes újrahasznosítás” témában készül.
A pályamûvekbõl az Obornaki Nyitnikék

Erdei Iskolában kiállítást rendezünk.

A legötletesebb, legkreatívabb alkotókat 
„Zöld Ajándékcsomaggal” jutalmazzuk!

Beérkezési határidõ: április 12. (szombat)
Az elkészített remekmûveket (névvel és címmel, gyerekeknél 

életkorral megjelölve) küldhetik postán, behozhatják személyesen 
a Zalaerdõ Zrt. központjába (8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.),

vagy elhozhatják az obornaki Nyitnikék Erdei Iskola „ÉLJ ÖKOSAN”
elnevezésû nyílt napjára is 2014. április 12-én.

Kérjük, az alkotásokra vagy a borítékra írják rá a 
„Szemrevaló szemetek” jeligét!

A pályázat eredményhirdetése és a díjkiosztó 
2014. május 17-én lesz az erdei iskolában.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Szemrevaló szemetek”

VÁROSI PROGRAMOK – 2014. ÁPRILIS

KÉTLAKÁSOS, illetve két generációs családi házat keresünk saját részre, hosszú távú bér-
lésre, cirkó fûtéssel. Telefon: + 36 20 562 7115

APÁK HETE A BÖLCSIBEN… 
A hagyomány szerint március 19., Szent József ünnepe az Apák

napja. Bölcsõdénkben már hagyomány, hogy hol derûsebben, hol
meghittebben, de felköszöntjük az édesapákat. Ezen a héten a
délelõtti kezdeményezések során olyan események történtek, melyek
az édesapákról szólnak. Újra elõvarázsoltuk a „betlehemi családot”-
elmeséltük a gyerekek számára mindig kedves „betlehemi mesét”.

Megelevenedett „József, az
édesapa” kedves alakja. Majd
közösen verseltünk, társalog-
tunk: ki-ki a saját családjáról,
apukájáról beszélt, aztán a kicsik
kisgyermeknevelõikkel együtt
ajándékot készítettek, a nagyok
közösen sütit formáztak. Nagy
lelkesedéssel, vidáman szor-

goskodva teltek ezek a percek! Apák napján (március 19-én) a délutáni
hazaadás során, meghitt körülmények között történt az ajándék
átadása és a megható köszöntés. Ki ekkor, ki pedig otthon mondta el
ezeket a kedves szavakat: „Köszönöm, hogy sokat fáradoztál értem,
mindig nagyon szeret a kicsi szívem Téged…” 

Tóth Tímea bölcsõdevezetõ


