
Verssel, zenével ünnepelte a
város a költészet napját április
11-én. A városi könyvtár meghí-
vására a Garabonciás együttes lá-
togatott el Zalakarosra. A Csor-
náról érkezett énekesek elõbb a
diákoknak, majd a felnõtteknek
adtak mûsort megzenésített ver-
sekbõl, mindkét alkalommal nagy
sikert aratva.

Az iskolai ünnepségen került
sor a könyvtár által meghirdetett
Írjunk rajzhoz verset, mesét! címû
pályázat alkotásainak értékelésé-

re is. A pályázat során Varga
Attiláné mûvésztanár alkotásai
alapján  kellett a jelentkezõknek
prózát vagy verset írniuk. A felhí-
vásra 22-en adtak be pályamun-
kát, a zsûri ezekbõl választotta ki
korcsoportonként a legjobbnak
ítélt mûveket. A versenyzõk vala-

mennyien meghívást kaptak a Ga-
rabonciás együttes koncertjére,
mely után Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezetõ köszönte meg
munkájukat és értékelte a pályá-
zatokat, hasonlóan a felnõttek-
nek szóló elõadás után azokat a
munkákat is, melyeket a felnõtt
pályázók nyújtottak be.
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PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2014

Nagyarányú Fidesz–
KDNP gyõzelem

A Fidesz-KDNP gyõzelmével zárultak az
április 6-i parlamenti választások hazánk-
ban. A zalai 2. számú választókörzetben
pedig ugyancsak a párt jelöltje, Manninger
Jenõ gyõzött. Hogy miként alakultak a sza-
vazati arányok településünk választókörze-
teiben, arról a 2. oldalon adunk részletes
tájékoztatást.

VERSSEL, 
ZENÉVEL, SAJÁT 
ALKOTÁSOKKAL

A Garabonciás együttes
meg-zenésített versekkel érke-
zett (fent). A vers- és prózaíró
pályázat díjazottjait is köszön-
tötték a költészet napján
(balra). 

Gyimesi asszonyok mutatták meg a tojásírás hagyományait a húsvéti
készülõdés jegyében a közelmúltban a városi könyvtárban. Kesicével va-
rázsolták a tojásokra a szebbnél szebb viaszmintákat, majd piros tojásfes-
tékbe tették õket. Elárulták, hogy náluk csak pirosra festett tojás kerül a
húsvéti asztalra, s mindig kerül a tálba egy minta nélküli, csupán csak pi-
ros tojás is. A tojásfestékkel meg is mossák egy kicsit az arcukat, hogy
egész évben pirosak, azaz egészségesek maradjanak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS

Tojásírás, borkóstolás

A költ
ünnep



Az április 6-án lezajlott or-
szággyûlési választásokon Zalá-
ban mind a három választási kör-
zetben FIDESZ-KDNP gyõzelem
született. A legmagasabb szava-
zati aránnyal Manninger Jenõ
(FIDESZ–KDNP) jelöltje nyert és
jutott be a parlamentbe.

Ami a választókerületünket illeti,
a jelöltek sorrendje az alábbiak sze-
rint alakult:

1. Manninger Jenõ (FIDESZ-
KDNP) - 49,35 százalék, 21.355 sza-
vazat

2. Selmeczy Zsuzsanna (JOBBIK)
- 24,44 százalék, 10.577 szavazat

3. Szermek Zsolt Ottó (MSZP-
EGYÜTT-DK-PM-MLP) - 19,56 száza-
lék, 8.466 szavazat

4. Németh Áron Csaba (LMP) -
3,80 százalék, 1.644 szavazat

5. Balázs Árpád Mátyás (A HA-
ZA NEM ELADÓ MOZGALOM
PÁRT) - 0,84 százalék, 362 szavazat

6. Berkenyés István (FÜGGET-
LEN KISGAZDAPÁRT) - 0,67 száza-
lék, 289 szavazat

7. Szarvas István (SMS) - 0,38
százalék, 163 szavazat

8. Fenyvesi Tibor (MCP) - 0,31
százalék, 133 szavazat

9. Sütõ János Zoltán (JESZ) -
0,29 százalék, 125 szavazat

10. Kottán Krisztián (ÚMP) -
0,22 százalék, 94 szavazat

11. Nagy Richárd (ÚDP) - 0,08

százalék, 35 szavazat
12. Raffai Eszter Evelin (MRPP)

- 0,08 százalék, 33 szavazat.

Városunkra koncentrálva az
alábbiak mondhatók el: Zalakaros
001. számú szavazókörében 859 vá-
lasztópolgár jogosult szavazásra,
közülük 540-en éltek szavazati jo-
gukkal (62,86%).

Az átjelentkezett állampolgárok
is ebben a szavazókörben voksol-
tak, a 126 átjelentkezettbõl 124
meg is jelent a szavazáson. Mivel az
átjelentkezettek szavazatait késõbb
számolják össze, a névjegyzékben
szereplõ, a szavazókörben lakcím-
mel rendelkezõ választópolgárok

szavazatainak eredményei állnak
rendelkezésre. E szerint 538 érvé-
nyes szavazólapot adtak itt le, a
legtöbb (248) szavazatot
Manninger Jenõ Vilmos, a Fidesz-
KDNP jelöltje kapta. Selmeczy Zsu-
zsanna, a Jobbik jelöltje 149 szava-
zatot, Szermek Zsolt Ottó, az
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP jelöltje
111-et. A pártok közül ebben a sza-
vazókörben a Fidesz-KDNP 246, a
Jobbik 145, az MSZP-Együtt-DK-
PM-MLP 111 szavazatot kapott.

A 002. számú szavazókörben
828 állampolgár szerepel a név-
jegyzékben, közülük 490-en
(59,18%) jelentek meg a szavazá-
son, az érvényes szavazatok száma
486 volt.

A jelöltek közül itt is Manninger
Jenõ Vilmos (Fidesz-KDNP) kapta a
legtöbb, 192 szavazatot, Szermek
Zsolt Ottó 151, Selmeczy Zsuzsanna
99 voksot kapott.

A pártlistás szavazatoknál 488
érvényes szavazólap volt az urná-
ban. A Fidesz-KDNP itt 193, az
MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 152, a
Jobbik 96 voksot gyûjtött.

Szabóné dr. Csányi Mariann, a
Helyi Választási Iroda vezetõje el-
mondta: Zalakaroson az újonnan
megválasztott szavazatszámláló bi-
zottságok nagyon jó és gyors mun-
kát végeztek. A Helyi Választási Iro-
da vezetõjeként már a választás éj-
szakáján köszönetet is mondott
mind a választott, mind a delegált
tagoknak, hiszen a zavartalan va-
sárnapi szavazásban az õ munkájuk
meghatározó volt.

Zalamerenyén és Zalaszabarban
a korábban megválasztott helyi vá-
lasztási bizottságok látták el a sza-
vazatszámláló bizottsági feladato-
kat. Az õ jó munkájukat a több ta-
pasztalat is segítette – mondta a
HVI vezetõje.

2014. április 17.2

(Folytatás az 1. oldalról.)

Miközben meséltek magukról, kikerültek a festõlébõl a tojások.
Meleg rezsóra tették õket és egy ruhával törölték le róluk a viaszt. A
tojásírás után Vig Zsolt miháldi borász tartott elõadást Az ünnepi asz-
tal borai címmel. Aki akarta meg is kóstolhatta az általa ajánlott fi-
nom nedûket.

Tojásírás, borkóstolás

VÉDÕOLTÁS

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestülete a 22/2011.
(VI. 10.) önkormányzati rendeletével a humán papilloma vírus el-
leni védõoltás támogatásáról rendelkezett.

A rendelet hatálya Zalakaros Városban lakóhellyel rendelkezõ,
és életvitelszerûen is a törvényes képviselõvel együttesen,
Zalakaroson lakó, az adott évben 13. életévüket betöltõ leányok-
ra terjed ki. 

Az oltás beadása iránt kérelmet, szülõi beleegyezõ nyilatkoza-
tot és a háziorvos által kiállított nyilatkozatot kell benyújtani a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalba.

A kérelem benyújtásának határideje 2014. április 30-ig. E ha-
táridõ elmulasztása jogvesztéssel jár.

Érdeklõdni lehet személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal 1.
számú szobájában, vagy telefonon (93/340-100 / 112 mellék).

A pályázati adatlapok átvehetõk a Közös Önkormányzati Hiva-
tal 1. számú szobájában, valamint letölthetõ a http://www.
zalakaros.hu/subal_docs/HPV%20kerelem.doc internetcímrõl.

LEZAJLOTTAK A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK, FIDESZ-KDNP GYÕZELEM

Rendben, gördülékenyen
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Elkészült az a német nyelvû
mesekönyv, melynek történeteit
lengyel, osztrák és magyar gye-
rekek álmodták meg, vetették
papírra és illusztrálták.

A színes, mutatós kiadvány a
Tempus Közalapítvány Comenius
programjának pályázata keretében
Zalakaros, Olesno és Weissenbach
iskolái diákjainak közremûködésé-
vel jött létre, a kötetet a projekt
zalakarosi vezetõje, Várnagy
Szabolcsné mutatta be a költészet
napján.

A kötetet korábban Lengyelor-
szágban már bemutatták az ottani
tavaszünnep programjainak kereté-
ben. Az eseményre a karosi diákok
és kísérõik is hivatalosak voltak, a
gyerekek egy Kovácsné Balogh
Gabriella által betanított rene-
szánsz tánccal lepték meg a ven-
déglátókat.

Várnagy Szabolcsné elmondta:
mivel a projekt munkanyelve a né-
met, ezért minden beérkezett me-
sét lefordítottak német nyelvre, a
fordításban maguk a diákok is se-

gédkeztek. A mesék alatt azonban
magyar és lengyel nyelven is ott ta-
lálható a történetek rövid tartalma.
A Móra-iskolából tizenkét diák me-
séje került a könyvbe, melyeket
más diákok illusztráltak is.  Június
12-13-án a városunkban megrende-
zésre kerülõ nemzetközi találkozón
bemutatják a könyvet, illetve egy
közös produkcióval is készülnek a
gyerekek és a pedagógusok.

KEDVES SZÜLÕK, BARÁTAINK, ISMERÕSEINK!
A zalakarosi Szülõi Munkaközösség ismét megrendezi a szülõk-

nevelõk bálját, melyre nagy tisztelettel és szeretettel várjuk Önö-
ket. Máris jegyezzék be naptáraikba: 2014. 04. 26. (szombat)!

Belépõ és pártoló jegyeket a bölcsiben is lehet vásárolni.

A Turizmus Trend országos tu-
risztikai szaklap által meghirdetett
versenyre utazási irodák, nonprofit
szervezetek, szállodák, továbbá az
általuk megbízott kreatív és rek-
lámügynökségek nevezhettek.

Ebben az évben közel 60 db ne-
vezés érkezett a versenyre. Nevezni
6 kategóriában lehetett: print, web,
eseménymarketing, kommunikáció
az eladás helyén, hirdetések és rek-
lámkampányok. A felsorolt kategó-
riák díjazása mellett a zsûri különdíj-
jal és fõdíjjal is díjazta a legjobb
kampányokat. A beadott munkákat
szakmai zsûri is értékelte a Turizmus
Trend szerkesztõségében. A zsûri
tagjai voltak: Déri Szilvia, marketing-
igazgató, Tensi Holiday, Krémer Juli-
anna, mûvészeti vezetõ, Professional
Publishing Hungary, Körömi Csenge,
senior grafikus, Professional

Publishing Hungary, Lunczner Ádám,
onlinemarketing-szakértõ, Mráz
Gergõ, key account manager, Turiz-
mus Trend, Szántó Zoltán, fõszer-
kesztõ, Turizmus Trend.

A Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Jámbor Tímea stratégiai marketing
vezetõ által összeállított és koordi-
nált integrált kampánya elnyerte a
2013 Legeredményesebb Reklám-
kampánya különdíjat, amely az új
beltéri Vízipók–Csodapók gyer-
mekvilág  beruházás bevezetõ
kampánya volt.  Jámbor Tímea el-
mondta: a kampány közös munka
volt, melyben aktív szerepet és
költséghányadot vállalt a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt., Bogdán Amanda
által összeállított online, print és te-
levíziós kampányrész. Az értékesí-
tés-központú marketing lebonyolí-
tásában Kálmán Péter, a
Neckermann Magyaroszág marke-
ting vezetõje, valamint a kampány
tartalmát jelentõ Neckermann Klub

Oázis gyermekanimációs program
szakmai vezetõje, Béres Alexandra
vállaltak aktív szerepet. A beruhá-
zás bevezetõ kampányának PR ak-

tivitásában oroszlánrészt vállalt az
MT Zrt. közremûködésével létrejött
országos újságírói tanulmányút és
azt követõ publikációk.

A LEGEREDMÉNYESEBB REKLÁMKAMPÁNY VÍZIPÓKÉ

Különdíj Zalakarosnak
A turisztikai szakma legjobb

kommunikációs megoldásait ju-
talmazta a közelmúltban a Turiz-
mus Trend, a versenyrõl
Zalakaros különdíjjal távozha-
tott. Április 7-én ünnepélyes ke-
retek között vehették át elisme-
réseiket a 2014-es Iránytû turisz-
tikai kommunikációs verseny dí-
jazottjai Budapesten a Hotel
Benczúrban.

Elkészült a német
nyelvû mesekönyv

NYERTES PÁLYÁZAT AZ ISKOLA, AZ
ÓVODA ÉS A BÖCSÕDE FEJLESZTÉSÉRE

A Belügyminisztérium részérõl döntés született a Kötelezõ
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítá-
sa címû, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fej-
lesztési támogatásról (4/2014. (I.31.) BM rendelet), melyre az ön-
kormányzat márciusban nyújtott be pályázatot. A döntés alap-
ján Zalakaros Város Önkormányzata 8.782.000 Ft támogatásban
részesül, melynek folyósításához szükséges Támogatási Szerzõ-
dést Novák Ferenc polgármester írta alá Budapesten. A támoga-
tásból befolyt összeget az oktatási-nevelési intézmények fej-
lesztésére szeretnék felhasználni. Az egyik kiemelt megvalósí-
tandó cél az iskolai konyha villamosenergia-hálózatának felújítá-
sa, valamint az óvoda és bölcsõde épületeit összekötõ átjáró
átalakítása, ahol ÖKO-kuckót hoznának létre, valamint berende-
zési tárgyainak bõvítése. A pályázatban elnyert összeg felhasz-
nálásának feltétele, hogy a beruházás megvalósításához a pályá-
zó a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig közfoglal-
koztatottakat köteles alkalmazni. A fejlesztési munkálatok vár-
hatóan a nyári szünet végére fejezõdnek be. 
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Novák Ferenc polgármester kö-
szöntõ szavait követõen Bangó-
Rodek Viktória, a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara szakkép-
zési csoportvezetõje igyekezett fel-
hívni a fiatalok figyelmét a szak-
képzésben rejlõ lehetõségekre és
tájékoztatást adott az új duális kép-
zési rendszerrõl.

A találkozón a szakmák képvise-
lõi elmondták, hogy miért válasz-
tották ezt a foglalkozást, beszéltek
szakmájuk szépségeirõl és nehézsé-
geirõl és személyes élményeikkel
színesítették tájékoztatójukat.

A fiatalok két szakmacsoport
bemutatójába kapcsolódhattak be.
A szakács szakma rejtelmeibe Csécs
Judit avatta be az érdeklõdõket, a
szakácspalánták tojásos fasírozot-
tat és palacsintát készítettek, ami
olyan finomra sikerült, hogy gyor-
san el is fogyott. A diákok az egész-
ségügyi szakmacsoport képviselõi-

vel: Dömötör Balázzsal és kollégájá-
val a Magyar Vöröskereszt részérõl
is találkozhattak, ahol az elsõsegély

alapismereteket vették át egy
ambu babán szemléltetve. A gyógy-
masszõr szakma fogásait Várnagy
Szabolcs mutatta be a diákoknak. A
kozmetikus szakma szépségérõl az
51 éve szakmájában dolgozó Harcz
Lajosné, Marika néni beszélt, s látta
el tanácsaival az érdeklõdõket. A
mûszerész szakmaismertetõt kü-
lönbözõ eszközök kézbevételének
lehetõségével Horváth Attila mû-

szerész tartotta.
A gépipari szak-
m a t e r ü l e t r õ l ,
azon belül is a
CNC gépkezelõ
szakmákról Gróf
Zsolt cégtulajdo-
nos tartott pre-
zentációt. A cuk-
rász szakma
alapjaiba Mikola
Veronika cukrász
avatta be a lelke-
sen segédkezõ
leendõ cukrász-
tanoncokat (ké-
pünkön), akik
oroszkrém tor-
tát töltöttek és
díszítettek saját
kézzel készített

rózsamarcipánokkal.
– Kamaránk fontosnak tartja a

pályaorientációt és a szakképzést,
hogy minél több tanulóval megis-
mertessük a szakmákat és a késõb-
biekben a gazdálkodók számára a
munka-erõpiaci igényeknek meg-
felelõ tanulók kerüljenek ki a
szakképzésbõl – mondta el a talál-
kozó végén a szakképzési csoport
vezetõje.

Mi leszel, ha nagy leszel?
SZAKMABEMUTATÓ NAP AZ ISKOLÁBAN

A zalakarosi iskola felsõ tago-
zatos tanulóinak szakmabemuta-
tó napot szervezett a  Right
Profession – Megfelelõ szakmát
a fejlõdésért (SI-HU-2-2-015/01)
projekthez kapcsolódóan a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara.

Pintyõke Fesztiválon
a Búzavirág csoport

Az idén 15. alkalommal rendezte meg a nagykanizsai Pipitér Óvoda az
óvodások népi játék fesztiválját. A zalakarosi óvodát a Búzavirág csoport
képviselte „Ki játszik ilyet?” címû mûsorával. 

Novák Ferencné irányításával a gyerekek több hétig nagy szorgalommal
készültek, tanulták új mûsorukat. A hagyományõrzõ ruháikat a dadusok
mosták, keményítették, vasalták elõadásra kész állapotba.  A játékfûzés nagy
sikert aratott a jelenlevõk körében. A háromtagú szakmai zsûrit néptánc pe-
dagógusok és a Zenemûvészeti Fõiskola adjunktusa, Zsákai Gyõzõ népzenész
képviselte. A tanár úr gratulált a csoport szakmai felkészítéséhez és példa ér-
tékûnek emelte ki a gyerekek ruházatát. Mindhárman a profi koreográfiát, a
gyerekek egyöntetû és szemet gyönyörködtetõ ruházatát, a színes eszközö-
ket és a játékos elõadását dicsérték és emelték ki.

A tavasz hangulatát hozták el a népes számmal fellépõ ze-
neiskolás növendékek az óvodásoknak.

A különbözõ hangszereken megszólaló rövid, a gyerekek
életkorához igazodó zenemûveket a kicsik figyelmesen hallgat-
ták.  A zenén kívül rácsodálkoztak a hangszerekre, a jellegzetes
hangjukra is. Az elõadást és látványt nagy tapssal jutalmazták.

Novák Ferencné

Tavaszi Mini koncert
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Az idei évben Kossuth-díjat ka-
pott Vujicsics együttes volt a ven-
dége a Filharmónia hangversenyso-
rozat idei harmadik, befejezõ elõ-
adásának. A hazánkban élõ délszláv
nemzetiségek, elsõsorban a szer-
bek és horvátok változatos és gaz-
dag népzenei hagyományának
ápolását tûzte ki céljául az országo-
san ismert és népszerû együttes;
mûsoruk, a számunkra különleges
hangzásvilág hatalmas sikert ara-
tott a hallgatóság körében. Az is-
kolában tartott elõadást a gyere-
kek vastapssal köszönték meg,
õszinte örömmel fogadva a nagy-
szerû játékot. Az együttes „külön-
legessége”, hogy tagjai között szû-
kebb hazánkból, a Nagykanizsáról
származott Vizeli Balázs is játszott.

Délszláv népzene a Vujicsics együttestõl

Új székhellyel mûködik tovább
a Zala Sporthorgász Egyesület. A
szervezet a közelmúltban áttette
székhelyét Zalakarosra, a Gyógy-
fürdõ tér 10. szám alá.

– A horgászegyesület célja to-
vábbra is a helyben lakók kultu-
rált horgászlehetõségeinek bizto-
sítása és a Zalakaroson nyaraló tu-
risták horgászjeggyel ellátása, a
horgászlehetõségek bemutatása
és biztosítása – mondta Szécsényi
Szabolcs, az egyesület elnöke. –
Ugyanakkor szeretnénk a közeljö-
võben saját önálló vízhasználati
jogot is szerezni, ezzel kapcsolat-

ban már tárgyalásokat folytatunk
a megyei kormányhivatal képvise-
lõivel.

A horgászegyesület önkéntes
munkát is végez: legutóbb a Kis-Bala-
ton déli partszakaszának tisztítását
vállalták magukra, és sajnos, akadt is
dolguk bõven, több zsáknyi szemetet
szedtek össze a part mentén.

Szécsényi Szabolcs felhívta a
figyelmet arra is, hogy a hor-
gászegyesület napi, heti és éves
jegyeket kínál a Kis-Balatonra, a
Balatonra, a Zala folyóra , a Csó-
nakázó-tóra és a Murára, s az
egyesület berkein belül lehetõ-
ség nyílik horgászvizsga letételé-

re is, aki pedig már rendelkezik
horgászvizsgával, az meghosz-
szabbíttathatja az egyesület
székhelyén.

A legfrissebb hír pedig az, hogy
a Zala Sporthorgász Egyesület hor-
gászversenyt is szervez 2014. június
9-én, Pünkösd hétfõn a nagykani-
zsai Csónakázó-tóhoz. Jelentkezni a
Tourinform irodában lehet.

Önálló vízhasználati jogot szeretnének
KAROSI SZÉKHELLYEL MÛKÖDIK A HORGÁSZEGYESÜLET

Színházban is
jártak

Február 22-én az iskola
aulájában búcsúztattuk a far-
sangot élõzenés bállal. Kató
néni három pösze lányával
tréfás jelenetet adott elõ,
majd utána egy férfi és há-
rom hölgy kvartettje cigány-
dalokat énekelt, jelmezes ci-
gányasszony háttéréneke-
sekkel. Páran egyéni jelmez-
ben arattak sikert.

Március 8-án összevont
nõ- és férfinapot tartottunk.
Elõször a férfiak köszöntöt-
ték a nõket csodálatos szép
versekkel és tûzpiros rózsa-
szállal. Ezután a hölgyek kö-
szöntötték egyenként a
megjelent kilenc urat sze-
mélyre szabott tréfás versi-
kékkel és üveg itallal. Tangó-
harmonikás, mulatós, nótás
zenével folytatódott az ün-
nepség, virslis vacsorával,
pezsgõs koccintással.

Következõ klubnapunkon
színházi elõadás megtekinté-
se volt a program a zalaeger-
szegi Hevesi Színházban. Cso-
portterápia volt az elõadás cí-
me, melynek egyik rendezõje
a tévébõl jól ismert Szente
Vajk volt. Énekes, zenés, tán-
cos mûsort láthattunk, renge-
teg humorral. Nagy volt a da-
rab népszerûsége, hosszú
tapssal jutalmazta a közönség
a színészeket.

A Költészet Napja elões-
téjén hangulatos teadélután
keretében költõk és amatõ-
rök verseit adtuk elõ, olvas-
tuk fel. Bárki elmondhatta
kedvenc versét, vagy maga
alkotta sorait. Versek közben
ének közbeiktatásával, köl-
tõk megzenésített verseivel
tettük hangulatosabbá a dél-
utánt, s megemlékeztünk Jó-
zsef Attiláról, akinek emlé-
kére jött létre ez a nap.

Pataki Jánosné

Kérjük, adója 1%-val támo-
gassa A Zalakarosi Iskoláért
Alapítványt! A befolyt össze-
get céljainknak megfelelõen
használjuk fel. Adószámunk:

18962183-1-40
Köszönettel: 

az alapítvány kuratóriuma

AZ ISKOLÁKAT IS
BEKAPCSOLNÁK

Fejlett környezetvédelmi
technológiák megvalósítása és
szabadban történõ kreatív kuta-
tás címû pályázat Starse és
Zalakaros városban megvalósult
LED- es közvilágításának kapcsán
látogathattak el a zalakarosi
gyerekek Szlovéniába.

A program célja az iskolák
bekapcsolása a kutatási tevé-
kenységbe, tudatosabbá tenni a
határ menti térség lakosságá-
nak törekvését az innovatív,
egészséges, az élethez és mun-
kához kedvezõbb feltételeket
nyújtó környezet fenntartására.

A látogatáson a Móra-iskola
7. és 8. osztályosai vettek részt
pedagógusaik kíséretében.

EZÜST KLUB
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AZ ORSZÁGOS NÉMET NYELVI
VERSENY MEGYEI FORDULÓJA

1. helyezést ért el: Grendel Pé-
ter 8. osztály. Felkészítõ tanára:
Bocskor Tünde.

ORSZÁGOS DARTS 
DIÁKOLIMPIA DÖNTÕ

Egyéni verseny: I-II. fiú korcso-
portban: 13. helyezés Neumajer
Gergõ 4. osztály. 

III-IV. leány korcsoport: 9. he-
lyezés  Neumajer Kitti 7. osztály.

BENDEGÚZ NYELVÉSZ 
MEGYEI DÖNTÕ

2014. 03. 28. Zalaegerszeg
6. helyezett Horváth Tamara 7.

osztály. Felkészítõ tanár: Benkõné
Gulyás Edit.

„KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR
SZÖVEGÉRTÕ” MEGYEI VER-

SENY 2014. márc. 18.
2. helyezést ért el: Molnár Atti-

la 5. osztályos tanuló. Felkészítõ
tanár: Bakonyi Rita.

ÜNNEPI SZERTARTÁSREND
a galamboki plébánián – 2014. húsvét

ÁPRILIS 18. NAGYPÉNTEK
8.00 Garabonc keresztút
9.00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templ. keresztút
10.00 Galambok keresztút
11.00 Zalamerenye keresztút
17.30 Galambok
19.00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom

ÁPRILIS 19. NAGYSZOMBAT
1730 Galambok
2000 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom

ÁPRILIS 20. HÚSVÉTVASÁRNAP
6.30 Zalakaros Szent Anna templom ételszentelés
7.00 Garabonc ételszentelés
7.15 Zalamerenye ételszentelés
8.15 Galambok ételszentelés
8.45 Zalaszentjakab
10.00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom
11.30 Galambok
18.00 Garabonc

ÁPRILIS 21. HÚSVÉTHÉTFÕ
8.30 Zalamerenye
10.00 Zalakaros Isteni Irgalmasság templom
11.30 Galambok
17.00 Kisrada

Áldott húsvéti ünnepeket!

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradta-
tok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”
(Máté 11:28) 

Református istentiszteletek
húsvéttól heti rendszerességgel

a fürdõvárosban
Zalakaros, mint a maga nemében egyedülálló fürdõváros, állandó la-

kosságával és több százezres üdülõvendégével, különös hangsúlyt kell,
hogy hordozzon a végzett református szolgálat során. Az elmúlt évben
is mûködött a hitoktatás az óvodában és iskolában, viszont „csak” házi
istentiszteletek tartására volt mód, mivel nincs állandó gyülekezeti helyi-
ségünk Zalakarosban. Karosi gyülekezeti tagjaink a galamboki vasárna-
pi istentiszteletre járnak, amit nagy örömmel veszünk, ám szeretnénk
Zalakarosban is állandó gyülekezeti alkalmat meghonosítani, ezzel
megadva a lehetõségét annak, hogy akár a helyi, akár a pihenését itt
töltõ testvéreink lelkileg is megújulhassanak, feltöltekezhessenek, vala-
mint, hogy gyülekezetünk ez által is gyarapodhasson. 

Ehhez kellett utat találnunk! Novák Ferenc polgármester úr nagyon
készséges volt útkeresésünkben az istentiszteleti helyiség ügyében.
Míg Isten vezetéseként több irányból – polgármester úr támogatásá-
val és Szászfalvi László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úr se-
gítségével – eljutottunk dr. Burján Richárdhoz, a Gránit Gyógyfürdõ
igazgatójához. Akinek hozzáállása példaértékû volt, hiszen a fürdõ te-
rületén felajánlott egy helyiséget alkalmaink megtartására. Sokat nyo-
mott a latba, hogy február közepén egyházkerületünk és egyházme-
gyénk „vezérkara” (püspök úr, fõjegyzõ úr, esperes úr) látogatást tett
a városban, s jelenlétükkel, szavaikkal is elõmozdították a megoldást
az istentiszteleti hely kérdésében. 

Húsvét vasárnapján 10 órakor lesz az elsõ istentisztelet, melyre szere-
tettel várjuk helybõl, a környékbeli településekrõl érkezõket, ill. akik pi-
henésüket töltik itt Zalakarosban. Az istentisztelet pontos helye a
Zalakarosi Fürdõ (Termál út 4.) területén lévõ külön épületben lesz, utcai
megközelítéssel, hogy bárki számára elérhetõ legyen. A terem a strandi
bejárat 2. emeletén található (lift van), ahova a Gyógyfürdõ térrõl, a Ho-
tel Damona felõl juthatunk be. Bõvebb információ kapható Kovács István
református lelkipásztortól (Mobil: +36-30-903-26-69; E-mail:
ist.kovacs68@gmail.com; Honlap: www.galambok.refdunantul.hu).

Kérjük, jöjjenek minél többen, sok szeretettel várunk mindenkit, aki
lelki felüdülést, erõt, vezetést szeretne kapni Istentõl és egy igazi kö-
zösségre vágyik! 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK!

Kovács István református lelkipásztor
(Galambok, Zalakaros)

VERSENYEREDMÉNYEK



Befejezõdtek a Zalakaros kör-
nyéki települések amatõr tekézõi
számára kiírt amatõr csapatbaj-
nokság küzdelmei.

A Zalakarosi Bölcsõde, Óvoda,
Közösségi Ház és Könyvtár szerve-
zésében és Baranyai József vállalko-
zó (tekepálya tulajdonosa) irányítá-
sával megrendezett küzdelemben a
kistérség településeinek 11 csapata
mérte össze tudását. Stégli János el-
mondta, hogy immár 15 éve annak,
hogy ezt a versenysorozatot elindí-
tották, a kistérség legsikeresebb
sportrendezvénye, ahol évek óta
szinte ugyanazon települések csa-
patai versenyeznek közel száz mér-
kõzést legurítva egymás ellen. 

Az õszi munkák befejezése és a
tavaszi munkák megkezdése között
lebonyolított bajnokságban termé-
szetesen városunk csapata is részt
vesz, akiknek tavaly sikerült elõször

a dobogón vé-
gezni. Az el-
múlt bajnok-
ságban ezt a
sikert igyekez-
tek megismé-
telni, ami rész-
ben sikerült is,
hisz a tavalyi
második hely
után ezúttal a
dobogó legal-
só fokára áll-
hatott fel a
Török László,
Horváth Fe-
renc, Szilágyi
István és Vé-
kony Zsolt al-
kotta csapat. A
mezõnybõl ez-
úttal is kima-
g a s o d o t t
Zalakomár csa-

pata, akik sorozatban negyedik
gyõzelmüket aratták, ezúttal Nagy-
récse csapata elõtt.

A sportág népszerûsítésére, va-
lamint a sportbaráti kapcsolatok
ápolására, erõsítésére megrende-
zett bajnokság végén a korábbi
évek hagyományainak megfelelõen
egyéni kupa rendezésére is sor ke-
rült, ahonnét Vékony Zsoltnak kö-
szönhetõen 2 egyéni díj (legjobb
dobó, legjobb telizõ) is Zalakarosra
került.

Valamennyi csapat oklevelet ka-
pott, míg a legjobbak kupát is átve-
hettek Baranyai József fõszervezõ-
tõl. A díjakat a Zalakarosi Bölcsõde,
Óvoda, Közösségi Ház és Könyvtár
biztosította.  A bajnokság ünnepé-
lyes díjátadóval zárult, ahol a csapa-
tok vendéglátásban is részesültek.
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PARKERDEI KALANDTÚRA
A Sportolj és Nyerj! akció programjaként került megrendezésre 2014. április 12-én a parkerdei kalandtú-

ra. A kellemes, kirándulóidõben megrendezett sportesemény reggel 10 órakor kezdõdött egy könnyû gya-
logtúrával, melynek során a résztvevõk megtekinthették a Kilátót. A túrázók ezután leereszkedtek a park-
erdei pihenõhöz, ahol rövid pihenés után Stégli János fõszervezõ ismertette a túrázás felszereléseit, az er-
dõ veszélyeit (kullancsok), valamint a tûzgyújtás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az ismertetõ és jótanácsok
meghallgatása után kezdõdött az igazi kalandtúra. A „kalandozás” során gombákat, állati csontokat vizs-
gáltak meg az érdeklõdök, majd pedig a száz lépcsõ melletti szurdokban a természet alakította tájat száj-
tátva csodálták meg, mely egyszerre volt gyönyörû és félelmetes. Az évszázadok alatt kivájt 10-15 m magas
falak vették körbe a résztvevõket. Az útvonalba bedõlt fák átmászása, a domboldalak leküzdése kihívás volt
mindenki számára. Az akadályok leküzdése után a Zalaerdõ által épített iszapfogó gátakat tekintették meg,
amelyek településünk védelmét szolgálják. Természetesen a száz lépcsõ fokai is megszámolásra kerültek. A
kirándulás a mindenki által várt tûzrakással és szalonnasütéssel végzõdött. 

A kalandtúrán ezúttal 12-en vettek részt, elsõsorban a Sportolj és Nyerj! akcióban már korábban is részt-
vevõ fiatalok, de találkozhattunk felnõttekkel is.  Reméljük, hogy a jól sikerült kirándulás eredményeként a
Sportolj és Nyerj! akció következõ programjában, mely a Kis-Balaton kerékpártúra lesz, még több gyerek
vesz részt, s bízunk benne, hogy a családok is élnek a program nyújtotta sportolási lehetõségekkel. 

A kistérség legsikeresebb sportrendezvénye
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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

18. APRIL (FREITAG)
11:00: Aquafitness (Erlebnisbad)
13:00: Kreative für Kindern (Bas-
teln Stunde im Thema Ostern)
14:00: Turnen für Kinder und
Erwachsene
15:00: „Die Hase rutscht!“ – Rut-
schen Wettbewerb

19. APRIL (SAMSTAG)
11:00: Aquafitness (Erlebnisbad)
13:00: Kreative für Kinder (Bas-
teln Stunde im Thema Ostern)
14:00: Ostern – Eier Jagd für
Kinder 
15:00: Turnen für Erwachsene
(Fitnessraum)
16:00: Ostern-tanz
16:30: Mini Disco

20. APRIL (SONNTAG)
11:00: Aquafitness (Erlebnisbad)
13:00: Kreative für Kinder (Bas-
teln Stunde im Thema Ostern)
14:00: „Die Hase schwimm!“ –
Schwimm Wettbewerb
15:00: Turnen für Erwachsene
(Fitnessraum)
16:00: Clown-Show

21. APRIL (MONTAG)
11:00: Aquafitness (Erlebnisbad)
13:00: Kreative für Kinder (Bas-
teln Stunde im Thema Ostern)

14:00: Wettbewerb für die Familie
15:00: Puppentheater (Spielraum)
Osternfest in Park von Freiluftkino

19. APRIL 2014. (SAMSTAG)
14:00: Folkstanzvorführung
14:00-18:00: Kreative für Kinder
(Basteln Stunde im Thema
Ostern)
14:00-18:00: Streichelzoo, Pony
reiten
15:00-17:00: Wettbewerb für die
Familie
15:30: Clown-Show
16:00: Turnen für Erwachsene
17:00: Hasenjagd Wettkampf für
Kinder

Die Veranstaltung ist kostenlose!
Handwerkermarkt und Hand-
werkeraufführungen sind ganzen
Tag im Programm!
Bei schlechtem Wetter finden die
Programme im Bad statt. 
Das Recht auf Programmän-
derung ist vorbehalten!

Die Programme werden vom
„Zalakarosi Turisztikai Nonpro-
fit Kft.“ organisiert.
+36 93 340 421
www.zalakaros.hu

Osternfest in Zalakaros
Programme in Kinderwasserwelt:

18. April 2014. (Freitag) – 21. April 2014. (Montag)

FÜR UNSERE DEUTSCH-
SPRACHIGE LESER

Liebe Leserin, Lieber Leser, 
wie wir in unserer letzten Ausgabe versprochen haben, wir möcht-

en unsere deutschprachige Leser über die aktuellen Verantsaltungen
zu informieren. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wie
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns bitte unter
der Nummer +36 93 340 421. (Tourinform Büro).

Wir wünshen Ihnen ein frohes Ostern und erholsame Feiertage!
Ferenc Novák

Bürgermeister der Stadt Zalakaros

PROGRAMMÜBERBLICK

Datum Programm Ort
16-22. April Frühlingsferien Programme Strandbad, Zalakaros

für Kinder im Bad
19. April Ostern Kinderspiele im Bad Strandbad, Zalakaros
19. April Osternfest Bei schönem Wetter im

Freiluftkino, bei schlechtem
Wetter im Bad Zalakaros

26. April Wettkampf für Läufer Nagykanizsa - Zalakaros
26. April Reinigung des Parkwaldes Parkwald, Zalakaros

mit freiwillige Teilnehmer
26. april Zalakaros - Pogányszent- Sportzentrum,

péter Fussballspiel Zalakaros
1. Mai Eröffnung des Strandbades Strandbad, Zalakaros
1. Mai Aufstellung des Maibaumes Gyógyfürdõ Platz,  Zalakaros
1-3. Mai Maifest Gyógyfürdõ Platz, Zalakaros
2. Mai Badeparty in der Nacht Erlebnisbad, Zalakaros
11. Mai Fahrradtour Zalakaros
11. Mai Schach-Wettbewerb Zalakaros

WICHTIGE NOTRUF UND SERVICE TELEFONNUMMERN
Feuerwehr: 105, Polizei: 107, Rettung: 104,
Ärztenotdienst: +36 -92 321000, Apothekenruf: +36-93/340-393


