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Május elsõ napján hagyományosan megnyitotta kapuit a Zalakarosi Für-
dõ strandi része is. Az elsõ vendégeket Novák Ferenc polgármester és
Czimondor Nándor, a turisztikai egyesület elnöke pezsgõvel köszöntötte.

A polgármester elmondta: a strand a megszokott jó színvonalon kívánja
nyújtani szolgáltatásait idén is, melyhez hozzájárul a megújított gasztronómi-
ai egységek átadása, a fürdõ területe egyes részlegeinek megújítása. Számí-
tanak Vízipók vonzerejére ez évben is a családosok körében, sõt, a pihenni
vágyókat a jó idõ miatt már a jóval korábban megnyitott gyógykert is várja.

Zalakaros, mint a Balaton régió családi üdülõje csatlakozott az idei év-
ben május 1. és 11. között meghirdetett Nyitott Balaton akcióhoz. A prog-
ram célja megmutatni, hogy a balatoni régió nem csak a nyári, fürdõzésre
alkalmas idõszakban jelenthet vonzó úti célt, hanem a tavaszi idõszakban
is képes tartalmas kínálatot biztosítani a turisták számára – közölte Novák
Ferenc. Mint mondta: Zalakaros három programelemmel járul hozzá az ak-
ció sikeréhez: a kerékpáros turizmus népszerûsítése céljából ebben az idõ-
szakban egy kerékpár kölcsönzése esetén a másodikat térítésmentesen
bocsátják a turisták rendelkezésére; kedvezményes belépõvel látogatható
a fürdõ, és a 12 év alatti gyermekek apró ajándékban részesülnek.

Évekkel ezelõtt még nálunk is szokás volt,
ma már csak helyenként van jelen, hogy a lá-
nyos házaknál az ifjak a május elsejére virra-
dó éjszaka fát állították, így hozva a lány
tudtára, hogy valamelyik fiatal bizony kerül-
getni szeretné a háza táját. 

A fa állítása nem volt egyszerû feladat, a fi-
úkba némi alkohol öntött plusz erõt (vagy épp
elvette a meglévõt, de, hogy pontosan melyik
az igaz, arról nem írnak a történelemkönyvek).
Zalakaros mostani ifjai is megtapasztalhatták,
hogy a faállítás igenis tudomány, és lehet, hogy

azért is ment nehezebben, mert nem erõsítet-
ték magukat megfelelõ módon és alkalmas ne-
dûkkel. A lényeg, hogy a májusfa azért csak ál-
ló helyzetbe került, a Bottal-fogó együttes re-
mek mûsorral szolgált a hagyomány életre kel-
tését végignézõ és tapsoló közönségnek, s a
táncosok borral is kínálgatták a nagyérdemût.

A vidám hangulat a további napoknak is
folytatódott, hiszen Zalakaros éjszakai él-
ményfürdõvel, a Zalakarosi Fúvós Együttes
koncertjével várta vendégeit a hosszú hétvé-
ge estéin.

Kinyitott a strand, indul a szezon

Májusfát állítottak a téren

Nem ment könnyen, sem gyorsan, de legalább józanul – május elsején a szokáso-
kat felelevenítve májusfát állítottak a zalakarosi ifjak a Tourinform-iroda elõtti téren.

TURISZTIKAI MELLÉKLETTEL

Nem volt egyszerû feladat a faállítás. Kulturális
mûsor emelte a majális hangulatát (jobbra fent).

A strand elsõ vendégeit köszönti a polgármester 
és a tursiztikai egyesület elnöke.
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ELHUNYT

DR. HEGEDÜS

FERENC

Megrendüléssel vettük a
hírt, hogy  április 26-án elhunyt
dr. Hegedüs Ferenc József, vá-
rosunk háziorvosa, reumatoló-
gus szakorvos, a képviselõ-tes-
tület korábbi tagja, volt alpol-
gármester.

Dr. Hegedüs Ferenc  1982
óta élt Zalakaroson, 1998 és
2002 között töltött be alpol-
gármesteri tisztet Zalakaros
élén, 2006–2010-ig a képviselõ-
testület tagjaként tevékenyke-
dett, megalakulása óta a
Zalakarosi Vállalkozók Szövet-
ségének elnökségi tagja, az
Egészséges Városok Magyaror-
szági Szövetségében Zalakaros
képviselõje.

Kiemelkedõ szakmai tevé-
kenysége elismeréseként Pro
Sanitate-díj elismerésben ré-
szesült 2010-ben.

Bár hosszú idõ óta beteges-
kedett, háziorvosi teendõit az
utolsó pillanatokig ellátta.

Zalakaros Város Önkor-
mányzata tisztelettel adózik dr.
Hegedüs Ferenc emléke elõtt.

Novák Ferenc polgármester

Néma fõhajtással kezdõdött a
képviselõ-testület április 28-i ülé-
se; a jelenlévõk dr. Hegedüs Fe-
renc háziorvos emléke elõtt tisz-
telegtek. A testület úgy határo-
zott, hogy az elhunytnak díszsír-
helyet adományoz, ezzel is elis-
merve azt a több mint három év-
tizednyi munkát, melyet orvos-
ként a településen végzett.

A testület ezt követõen a meg-
szokott rendben folytatta munká-
ját, többek között a város elmúlt
évi pénzügyi mérlegét tárgyalva
meg.

Magyarné Kovács Judit pénzügyi
osztályvezetõ arról tájékoztatott,
hogy az elmúlt évi szabad pénzma-
radványa a városnak 104 millió fo-
rint, ennek nagy része már kötele-
zettségekkel terhelt. 

Megalkották az életvitelszerûen
megvalósuló közterületi tartózko-
dást szabályozó rendelet is. Lénye-
ge, hogy az, aki hajléktalan életmó-
dot folytat a város közterületein, és
helyét rendõr vagy közterület-fel-
ügyelõ felszólítására sem hagyja el,

szabálysértést követ el, így pénzbír-
ságra vagy közérdekû munka vég-
zésére kötelezhetõ. Ha fél éven be-
lül két alkalommal is ugyanolyan
okok miatt bünteti az illetõt a ható-
ság, elzárást is alkalmazhatnak a
hajléktalannal szemben.

Módosították a közterület hasz-
nálatról szóló rendeletet is a képvi-
selõk úgy,  hogy nagyobb érdeklõ-
dés esetén a kézmûvesek árusítása
a rendezvénytér keleti oldalán is le-
hetségessé válhat.

Változott a kitüntetõ címek át-
adásáról, odaítélésérõl szóló rende-
let is.  Jelentõs módosulás, hogy
ezentúl minden kitüntetést a város
napján adnak át, tehát az eddig de-
cemberben átadottakat is. A
Zalakaros közmûvelõdése díj helyé-
be a Zalakaros kultúrájáért díj lép,
és lényegi változás, hogy ezentúl a
választójoggal rendelkezõ,
Zalakaroson lakcímmel rendelkezõ
állampolgárok is javaslatot tehet-
nek kitüntetõ címekre. A polgárok
két százalékának aláírása elegendõ
ahhoz, hogy bárkit is javasolhassa-
nak bármelyik kitüntetõ címre. Vál-

tozás még, hogy a nagykorúak kö-
szöntésére is a város napján kerül
eztán sor. Igazgatási szünet elren-
delésérõl is szavaztak a képviselõk,
ilyenre a város napot követõen és a
karácsonyi ünnepek elõtt kerül sor,
a tájékoztatást a város jegyzõje
minden alkalommal közzéteszi.

Tárgyaltak a közös önkormány-
zati hivatal 2013. évi munkájáról és
elfogadták a hivatal tevékenységé-
rõl szóló beszámolót is. Utóbbi so-
rán informatikus négy órás foglal-
koztatásának kérdésérõl folyt vita,
a következõ ülésre várják a képvise-
lõk a foglalkoztatás szükségességé-
nek és anyagi vonzatának részletes
tájékoztatóját.

Ez évben is kiemelt figyelmet
fordít a város a parlagfû mentesí-
tésre, s meghirdetik a lakossági par-
lagfû gyûjtõ akciót is, s csatlakozik
Zalakaros a Virágos Magyarorszá-
gért versenymozgalomhoz is – ho-
zott döntést a testület.

Tárgyalták a nonprofit szerveze-
tek támogatási kérelmeit az ülésen,
a kérelmek egy része kisebb ös-
szeggel került elfogadásra.

A lakosság is tehet javaslatot
kitüntetõ címekre
A TESTÜLET ÁPRILIS DÖNTÉSEIRÕL

ZÁRT ÜLÉSEK DÖNTÉSEI
� A „Termáltó és Ökopart”címû NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosí-

tó számú beruházás környezetrendezési munkáira, illetõleg mesterséges
tó kialakítására” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyil-
vánította a testület, nyertes ajánlattevõként a SZABAU-SZABADICS közös
ajánlattevõ 143.511.553 Ft + Áfa összegû ajánlatát fogadták el.

� Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye Község Önkormányzata, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület, a Zalaerdõ Zrt. és a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park turisztikai közös  együttmûködésének kialakításával értett egyet a testület.
A térség turisztikai céljainak fejlesztéséhez, a források bõvítésére az önkormány-
zat támogatási szerzõdés keretében 3,5 millió forint vissza nem térítendõ, fej-
lesztési célú támogatást biztosított Zalamerenye Község Önkormányzata részé-
re. A támogatás célja olyan turisztikai, szabadidõs és sport fejlesztések létreho-
zása Zalamerenyén, ami mindkét település turisztikai szolgáltatásait bõvíti.

� A képviselõ-testület elfogadta az Üdülõsor–Újfalu között építendõ
kerékpárút II. ütemének engedélyezési terveinek módosított árajánlatára
adott bruttó 622.300 forint összegû ajánlatot. Az összeget a 2014. évi ter-
vezési céltartalékból biztosítják.

� Dr. Burján Richárd azzal a kérelemmel fordult a képviselõ-testülethez,
hogy munkaviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetéséhez
járuljon hozzá 2014. június 30-ával, mivel új szakmai kihívás elé néz. A
képviselõ-testület a kérelmet elfogadta és javasolta a fürdõ köz-
gyûlésének ennek elfogadását. A vezérigazgatói feladatok ellátásával
december 31-ig Krampek Mihályt javasolták megbízni azzal, hogy a meg-
bízás szükség esetén meghosszabbítható. A vezérigazgató tisztségének
betöltésére vonatkozó pályázat kiírási határidejét 2014. szeptember 10-
ben, a pályázat elbírálását pedig 2014. december 31-ben javasolták megál-
lapítani.

TÁJÉKOZTATÓ HÁZI-

ORVOSI ELLÁTÁSRÓL
Helyettes háziorvos 

Kalászné Dr. Pintér Anna
zalakomári háziorvos

Május 5–9 közötti idõszak-
ban május 5-én hétfõn és május
8-án, csütörtökön 13–16 óra kö-
zött rendel Zalakaroson a Fõ ut-
ca 6. szám alatti orvosi rendelõ-
ben a doktornõ.

Sürgõs esetekben a doktor-
nõ a zalakomári orvosi rendelõ-
ben 8751 Zalakomár Árpád utca
14. alatt rendelési idõben várja a
betegeket.

A doktornõ zalakomári
rendelési ideje: hétfõ 08.00 –
11.30, kedd 14.00 – 16.00, szerda
08.00 – 11.30, csütörtök  14.00 –
16.00, péntek 08.00 – 11.30.

A változásokról az orvosi
rendelõ hirdetõtábláján és a vá-
ros honlapján a www.zala-
karos.hu/varoshaza/ címszó alatt
értesülhetnek.

KÖSZÖNET
A Szülõi Munkaközösség

ezúton mond köszönetet a
Locsolóbál szervezõinek,
szponzorainak, a felajánlók-
nak és mindenkinek, aki tá-
mogatta a bál sikeres meg-
valósulását!
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A példaértékû kapcsolatrend-
szer újabb állomásaként a  bajor
partnertelepülés meghívására
utazott ki Puchheimbe a Zöld Ág
Táncegyüttes tagjai és  a hivata-
los delegáció: Novák Ferenc pol-
gármester, Torma László aljegy-
zõ, Biczó Tamás a Karos-Park Kft.
és Szécsényi Szabolcs a
Tourinform Iroda vezetõje.

A karosiak München nevezetes-
ségeivel ismerkedtek, ezt követõen
a település egyik legnagyobb ünne-
pének számító Volksfest ünnepség-
sorozatának keretén belül megren-
dezett  partnertelepülési napon
vettek részt, ahol Zalakaros, Nagy-
kanizsa, a finn Salo és az osztrák
Attnang, Puchheim testvértelepülé-
sei mutatták be kulturális,  asztro-
nómiai kínálatukat.

Településünk bemutatkozásán
Novák Ferenc polgármester néme-
tül köszöntötte a megjelenteket,
amelyet  a település bemutató ké-
pek követtek.

A néptánccsoport tagjai pedig
finom falatokkal kínálták a nagyér-
demût, majd bemutatták tudásu-
kat. A hivatalos delegációk a nap
zárásaként óvodai és iskolai fejlesz-
téseket látogattak meg a települé-
sen.

A júniusi, településünkön meg-
rendezendõ nemzetközi partnerte-
lepülési találkozóra két puchheimi
kulturális csoport fogadta el a
meghívást, a hivatalos delegációt
pedig Norbert Seidl polgármester
vezeti majd.

Hivatalos látogatás Puchheimben

MÁJUS 1-TÕL DR. OLÁH ESZTER BORBÁLA FOGORVOS

LÁTJA EL ZALAKAROSON A FOGORVOSI FELADATOKAT
Zalakaros városban a fogorvosi alapellátási feladatokat 2014. április

30. napjáig dr. Bogdán Gertrúd Magdolna fogszakorvos látta el a
Zalakaros Város, Pat, Galambok, Miháld, Sand, Zalaszentjakab, Zalaújlak
községek önkormányzataival kötött megbízási szerzõdés alapján.

Bogdán Gertrúd doktornõ az említett települések vegyes fogászati
körzetére vonatkozó praxisjogát eladta dr. Oláh Eszter Borbála részé-
re, melyrõl tájékoztatta az önkormányzatot is.

Fenti települések önkormányzatai a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelõen megkötötték a feladat ellátására vonatkozó elõszerzõ-
dést, majd a végleges feladat-ellátási szerzõdést dr. Oláh Eszter Borbála
fogorvossal, aki 2014. május 1. napjától biztosítja a fogorvosi alapel-
látást az említett települések vegyes fogászati körzetében, a 8749
Zalakaros, Fõ út 6. szám alatti rendelõben.

Dr. Oláh Eszter Borbála fogorvos elérhetõsége: 06-70/603-7776 
e-mail: fogorvos@zalakaros.hu

Rendelési idõ: Hétfõ, szerda: 9:00 – 15:00
Kedd, csütörtök: 12:00 – 18:00, Péntek: 8:00 – 14:00

SULINYITOGATÓ

2014. április 14-én délután sok kis érdeklõdõ nagycsopor-
tos óvodás járt az iskolában – szülei kíséretével.

Sulinyitogató rendezvényt tartott a Móra Ferenc Általá-
nos Iskola a leendõ 1. osztályos tanulók és szüleik részére.

Az igazgatónõ köszöntõje után a 4. osztályosok színjátszó
csoportja adta elõ Móra Ferenc: Kótyonfitty király almája c.
meséjét, melynek végén táncba hívták a gyerekeket. Ezt kö-
vetõen a szülõk az iskoláról kaptak információkat, valamint
az egyházak képviselõi mutatkoztak be. Ez idõ alatt a kicsik
kézmûves foglalkozáson vettek részt az 1. osztály termében,-
húsvéti díszeket  készítettek a tanító nénik és néhány tanuló
segítségével-, majd pedig a szolfézs teremben próbálhatták
ki a hangszereket.

Az esõs idõjárás nem szegte kedvüket, csillogó szemmel,
élményekkel telve indultak haza.

Biczó Henrietta

Zalakaros hivatalos küldöttsége Puchheimben.

A Zöld Ág Táncegyüttes ismét nagy sikert aratott német barátaink körében.
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A sajtótájékoztatón  Novák Fe-
renc hangsúlyozta, hogy az egyik
legfontosabb része a projektnek a
nemzetközi együttmûködés maga.
A korszerûsítés kapcsán elmondta: az
új lámpáknál átlagosan 70%-os meg-
takarítás várható a fogyasztást te-
kintve, 3,8 tonna széndioxiddal keve-
sebb kerül a levegõbe, nõtt a látható-
ság, ezáltal csökkent a balesetveszély;
a lámpák „intelligenciáját (vezérelhe-
tõség, adatszolgáltatás,forgalomsz-
abályozás lehetõségei) pedig  szeret-
nék a jövõben kihasználni.

A konferencián a  projektben
résztvevõk bemutatták a települési
eredményeket, azt, hogy Szlovéniá-
ban miképpen lehet megvalósítani
pénzügyileg és jogilag megfelelõ

eljárásokat a köz-és magánszféra
közötti együttmûködés keretében
a közvilágítás területén.

Izgalmas és futurisztikus volt a
konferenciát követõ szakmai rész, a
LED- lámpákat gyártó üzem megte-

kintése. Itt többek között a külön-
bözõ típusú féklámpákat, jelzõket
gyártottak a legmodernebb tech-
nológiával.

A találkozó második napján a
projektpartnerek a további, gya-
korlati teendõket egyeztették.

Április 25-én pedig szintén az
egyik szlovén partnertelepülésrõl,
Starsébõl érkezett több mint fél-
száz fõs nõi küldöttség városunkba
megtekinteni  a felszerelt lámpá-
kat, ismerkedni a településsel, a für-
dõvel. õket Czimondor Nándor, a
Turisztikai Egyesület elnöke fogad-
ta a Városházán.

Korábban, a  program keretében
sor került iskolás gyerekek kölcsönös
látogatására is, a hozzánk látogató
szlovén gyerekek a fürdõ gyermekvi-
lágával is megismerkedtek.

Hatékony közvilágítás
ZÁRÓKONFERENCIA MARIBORBAN

A szlovéniai Mariborban tar-
tották azt a nemzetközi konfe-
renciát, mely a LED-lámpatestek
telepítésével is foglalkozó pályá-
zatot zárta le. 

Településünket Novák Ferenc
polgármester, Szabóné dr. Csányi
Marianna jegyzõ asszony, a téma
gondozója és Kelemen Lilla pro-
jektmenedzser képviselte.

A Pesti Elsõ Bölcsõdei Egylet által létrehozott elsõ magyar bölcsõ-
de 1852. április 21-én, Budapesten nyitotta meg kapuit. A Brunszvik
Teréz által alapított elsõ kisdedóvó létrehozásának tiszteletére ápri-
lis 21. a Bölcsõdék Napja hazánkban.

Köszönet a bölcsõde
dolgozóinak

Ezen a napon a bölcsõdéket
fenntartó szervezetek, a bölcsõdék
szakmai szervezetei méltó keretek
között ünneplik a bölcsõdéket.

A zalakarosi bölcsõde szakmai
nap keretében ünnepelte e napot,
az intézmény dolgozóit azonban
az önkormányzat és a Zalakarosi
Blokk vezetõje is köszöntötte.
Novák Ferenc polgármester és

Grófné Csatos Andrea oklevéllel,
egy szál virággal kedveskedett az
ünnepelteknek, s a polgármester
megköszönte azt az áldozatos
munkát is, melyet az itt dolgozók
nap mint nap végeznek a gyerekek
ellátásában, fejlesztésében, s vállal-
ják, hogy szülõk helyett a nap nagy
részében gondos szülõi legyenek a
rájuk bízott kisgyermekeknek.

Szent György napján, április 24-én ünnepelik a rendõrök nap-
ját 1992 óta. Ezen a napon a településünkön mûködõ rendõrõs
tagjait Novák Ferenc polgármester is köszöntötte.

Az ünnepségre a Városháza dísztermében került sor. A polgár-
mester a rendõrök mellett a közterület-felügyelet munkatársai-
nak is megköszönte lelkiismeretes munkáját. Mint mondta:
Zalakaros egyik fõ vonzereje megnyugtató közbiztonsága, mely-
nek megtartásában, javításában oroszlánrészt vállalnak a rend-
védelmi szervek munkatársai. A jó közbiztonság a helyben lakók-
nak is nagy érték, az is lényeges azonban, hogy a turisták
úticéljuk kiválasztása során a rendet, a nyugalmat részesítik
elõnyben, Zalakaros ebbõl a szempontból tehát kiváló esélyekkel
indul a turisták megszólításában.

A polgármester elismerést és ajándékot adott át Bán Valér és
Simon Tamás rendõrök részére kiemelkedõ munkájukért. Az elis-
merések adományozására a nagykanizsai rendõrõrs parancsnoka
javaslatának alapján került sor.

Az õrs munkatársait mûsorral is megajándékozták, melyben a
Móra-iskola diákjai mûködtek közre.

A RENDÕRÖK MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL 
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A gyógyászati részleg szakem-
berei képviselték a fürdõt, ahol az
érdeklõdõk elsõ kézbõl kaphattak
tájékoztatást a Zalakarosi Fürdõn
igénybe vehetõ kezelésekrõl, az
igénybe vétel módjáról. 

Csöndör-Köves Otília gyógyá-
szati vezetõ elmondta, nagyon ke-
vesen tudják, hogy vehetik igénybe
az egyébként mindenkinek alanyi
jogon járó TB támogatást a gyógy-
kezeléseinkre vonatkozóan. Csupán
a háziorvostól kell beutalót kérni,
és ellentétben a nagyvárosokban

jellemzõ több hetes várólistával,
Zalakaroson azonnal elkezdheti a
páciens a kúrát, amely komoly ver-
senyelõnyt jelent számunkra. Ami
az árakat illeti, elõ-utószezonban a
TB támogatott kezelésekkel együtt
megváltott belépõ párszáz forintos
költséget jelent csak a gyógyulni
vágyók számára.

A rendezvény alatt a látogatók
kézbe vehették a fürdõ saját 12 ol-
dalas összefoglaló füzetét, a
„Gyógyászati kisokost”, amelyben a
témát érintõ minden kérdésre
megtalálja a választ az olvasó.

Emellett lehetõség volt kipróbál-
ni a kuriózumnak számító,
zalakarosi gyógyvíz hozzáadásával
készült saját márkás kozmetikumo-
kat, valamint a wellness kezelések-
hez használt anyagokat. 

A rendezvényt követõen a ta-
vaszi gyógyászati hét folyamán el-

sõ alkalommal került sor a fürdõn
a Háziorvosok Szakmai Találkozó-
jára.

– A programot hagyományte-
remtõ szándékkal indítottuk, cé-
lunk, hogy megvalósítsuk a haté-
kony információáramlást a folya-
matban részt vevõ szereplõk: az
orvos, beteg, szolgáltató között.
Mindemellett fontosnak tartot-
tuk, hogy megismerjék a közel-
múltban megvalósult gyógyásza-
ti részleget érintõ fejlesztéseket
is. A rendezvényen a környezõ
települések mellett Nagykani-
zsáról, Zalaegerszegrõl is érkez-
tek  háziorvosok. A kezdeménye-
zés fogadtatása nagyon pozitív
volt, tervezzük a folytatást, a
következõ szakmai találkozót
szeptemberre tervezzük – foglal-
ta össze Bogdán Amanda, a fürdõ
marketingese.

Fókuszban a gyógyászat
2014. április 10–13. között elsõ

alkalommal került megrendezés-
re  a Lehel vásárcsarnok szerve-
zésében a „Gyógyfürdõk napja”.
A Zalakarosi Fürdõ mellett töb-
bek között a nyolc fürdõt üze-
meltetõ Budapest Gyógyfürdõ
Zrt. is képviseltette magát.

A Lehel Csarnok Budapest
egyik legfrekventáltabb részén
helyezkedik el, naponta mintegy
20.000 fõ látogatja a létesít-
ményt. 

RAJZVERSENY
A gyenesdiási óvoda 16.

Zöld Hetek alkalmából meg-
rendezett „Döngicsélõ” rajz-
versenyén Negreán Nóra a
zalakarosi óvodából III. helye-
zést ért el a beérkezett 140
pályamû közül. A felkészítõje:
Császár Zoltánné.

Béres Alexandra vezetésével
április 14-én intenzív kurzus kere-
tein belül indult az országos
Neckermann Klub Oázis animátor
képzõ tanfolyam Zalakaroson. 

A nyári nagy kihívásra készül-
tek a jelentkezõk, akiknek egy ré-
sze külföldön tengerparti klub
szállodákban, egy részük pedig
Zalakaroson, a Vízipók-Csodapók
gyermekvilágban várja majd a
gyermekeket állandó programkí-
nálattal, a hét minden napján.

A képzés alkalmával tematikus
napok, kreatív foglalkozás, arcfestés
mellett sok-sok mozgással összefüg-

gõ, egészséges életmód köré szerve-
zõdõ program gyakorlati lebonyolí-
tását tanulták meg a jelentkezõk. A
gyermekek körében népszerû mini
diszkó mellett dance Latino, aerobik,
aquafitness, aquasalsa teszik moz-
galmassá és érdekessé a felnõttek
számára is a programkínálatot. 

Az itt tanult technikákat alkal-
mazzák sok éve minden
Neckermann Klub Oázis szállodában,
ami Zalakarosnak is a minõség és a
profizmus garanciáját jelenti, hiszen
Bulgária, Kréta, Egyiptom, Horvátor-
szág és újdonságként 2014 nyarán a
török Riviéra után Zalakaros is beállt
a sorba: a Béres Alexandra animá-

toraiból álló csapat fogadja az apró-
ságokat a Neckermann Klub Oázis
program keretein belül a fürdõ
Vízipók-Csodapók Gyermekvilágá-
ban.

Béres Alexandra elmondta, idén
is nagyon erõs a mezõny, így a ven-
dégek maximálisan felkészült animá-
torokkal találkozhatnak mind a
Neckermann Klub Oázis szállodák-
ban, mind pedig a Zalakarosi Fürdõ-
ben. Zalakaros kiemelt húsvéti hét-
végéjén rögtön debütálhattak a fris-
sen végzett animátorok, ahol kibõ-
vült csapattal és színes programkíná-
lattal várták a vendégeket a Vízipók-
Csodapók beltéri gyermekvilágban.

Animátorok hada Karoson
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Nem kényeztette el az idõjárás
a húsvéti ünnepekre érkezõket, és
sajnos a programoknak sem ked-
vezett, többet le is kellett venni a
rendezvények sorából.

A húsvéti népszokásokat felele-
venítõ Zöld Ág-mûsort azonban

szerencsére láthatta a közönség. A
kertmozi parkjában a korábbi évti-
zedek locsolási szokásait elevenítet-
te fel a tánccsoport, a gyerekek
kreatív foglalkozáson, állatsimogató-
ban is részt vehettek, sõt Mutyi bo-
hóc mûsoráról sem maradtak le. A
többit elmosta az esõ, de a fürdõn

szervezett programok tömkelege
sokakat kárpótolt a rossz idõért.

Húsvét másnapján az önkéntes
tûzoltók is locsolni indultak, s per-
sze nem kölnivizet vittek magukkal,
hanem tömlõbõl mosdatták a lá-
nyokat. Reméljük, mindenki egész-
ségesen megúszta!

Népszokások húsvét idejénDIÁKOLIMPIA
Zalaegerszegen rendezték

2014. április 25-én a labdarúgó
diákolimpia megyei döntõjét. A
négycsapatos mezõnyben a
Móra Ferenc Általános Iskola I.
korcsoportos csapata is érdekelt
volt. Jankovics Attila, a diákok
felkészítõje elmondta, hogy már
az is nagy siker volt, hogy beju-
tottak a négyes döntõbe, hisz a
korábbi lebonyolításhoz képest
az idén eggyel több „lépcsõfo-
kot” kellett leküzdeniük. A vá-
roskörnyéki verseny megnyeré-
se után ugyanis Nagykanizsa vá-
rosának legjobbját is le kellett
gyõzniük ahhoz, hogy Zalaeger-
szegen szerepelhessenek. Ez e
lelkes kis csapatnak úgy sikerült,
hogy még gólt sem kaptak. A
városkörnyékin Zalakomár és
Miklósfa, míg a megyei elõdön-
tõben a Hevesi Iskola diákjai
hagyták el vesztesen a pályát.
Különösen ez utóbbinak örül-
tünk, hisz amellett, hogy ez a
döntõbe jutást jelentette, egy
nagymúltú utánpótlásképzéssel
foglalkozó iskolát sikerült le-
gyûrnünk. Zalaegerszegen nem-
csak az ellenfelekkel, hanem a
szakadó esõvel is meg kellett
küzdenünk. Letenye ellen 5-2,
míg Zalaegerszeg ellen 4-1 ará-
nyú gyõzelmeket arattunk,
azonban a végsõ gyõztes,
Keszthely csapata ezúttal jobb-
nak bizonyult nálunk. A gyere-
kekkel két éve megkezdett
munka meghozta gyümölcsét,
büszkék vagyunk e második
helyre is. Reméljük, hogy a csa-
pat fejlõdése töretlen marad, s
jövõben még ennél is elõrébb
végezhetünk. Végezetül a csa-
pat névsora: Gáspár Zoltán, Ger-
gely Gábor, Lechner Wellner,
Olasz Barnabás, Stampf Marcell,
Szörcsök Hunor, Varga Ákos és
Vékony Bence. Felkészítõ:
Jankovics Attila.                    (B.O.)

VÁROSKÖRNYÉKI ATLÉTIKA 
Többpróba csapat – I. korcso-

port – fiú: 1. helyezett: Móra Fe-
renc Általános Iskola - Zalakaros
(Gergely Gábor 3.o., Lechner
Werner 2.o., Stampf Marcell 2.o.,
Olasz Barnabás  2. o., Matyovszky
Péter 1.o.)

Egyéni összetett  I. korcsoport
– fiú: 2. helyezett:  Gergely Gábor
3.o. Móra Ferenc Általános Iskola –
Zalakaros  

Többpróba csapat – I. korcso-
port – leány: 2. helyezett: Móra Fe-
renc Általános Iskola – Zalakaros
(Török Petra 2.o., Tóth Petra 1.o.,
Angler Lili 2.o., Tálos Csenge 3.o.,
Strobl Anna 1.o.)

Többpróba csapat – II. korcso-
port – fiú: 3. helyezett: Móra Fe-
renc Általános Iskola – Zalakaros
(Strobl Áron 4.o., Balogh Levente
3.o., Novák Lázár 4.o, Kodela Krisz-
tián 4.o., Novák Máté 4.o.)

Többpróba csapat – II. korcso-
port – leány: 1. helyezett: Móra Fe-
renc Általános Iskola Zalakaros
(Horváth Hanna 5.o., Ács Linett 4.o.,
Sair Sopia 4.o., Tóth Jázmin 3.o.,
Pálfi Lilla 4.o., Horváth Hilda 4.o.)

Egyéni összetett – II. korcso-
port – leány: 1. helyezett: Horváth
Hanna 5.o. Móra Ferenc Általános
Iskola – Zalakaros. 2. helyezett: Ács
Linett 4.o. Móra Ferenc Általános
Iskola – Zalakaros.

Többpróba csapat – III. korcso-
port – fiú: 2. helyezett: Móra Fe-
renc  Általános Iskola – Zalakaros
(Kánnár Máté 6.o., Szenyéri Márk

7.o., Koma Bence 6.o., Péter Bence
6.o., Tresó Ádám 7.o.)

Többpróba csapat – III. korcso-
port – leány: 1. helyezett: Móra Fe-
renc Általános Iskola – Zalakaros
(Darnai Réka 6.o., Horváth Hanna
5.o., Szabó Kata 6.o., Neumajer Kit-
ti 7.o., Turkovics Rebeka 7.o.)

Egyéni összetett – III. korcso-
port – leány: 1. helyezett: Darnai
Réka. 3. helyezett: Horváth Hanna.

Többpróba csapat – IV. korcso-
port – fiú: 3. helyezett: Móra Fe-
renc  Általános Iskola – Zalakaros
(Negreán József 7.o., Kocsis Dániel
8.o., Présel Roland 8.o., Lukácsi
András 7.o., Gáspár Roland 7.o.)

Többpróba csapat – IV. korcso-
port: 1. helyezett: Móra Ferenc Általá-
nos Iskola – Zalakaros (Kovács Luca
7.o., Lukácsi Renáta 7.o., Bogdán Vivi-
en 7.o., Péter Réka  8.o., Horváth Ta-
mara 7.o.). Felkészítõ tanárok:
Jankovics Attila és Kovács Tamás.

ALSÓS TANULMÁNYI VERSENY
Zalakomár, olvasás: 2. helyezett:

Neumajer Gergõ 4. osztály. Felké-
szítõ tanár: Biczó Henrietta. 3. he-
lyezett:  Tálos Csenge 3. osztály. Fel-
készítõ tanár:  Bakonyi Rita.

Helyesírás: 2. helyezett: Horváth
Kornél 3. osztály. 3. helyezett: Far-
kas Abigél 3. osztály. Felkészítõ ta-
náruk: Bakonyi Rita. 2. helyezett:
Tálos Laura 4. osztály. Felkészítõ ta-
nár: Biczó Henrietta.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS DIÁK-
OLIMPIA MEGYEI DÖNTÕ

2. helyezett az I. korcsoportos
csapat: Gergely Gábor, Vékony
Bence, Olasz Barnabás, Lechner
Werner, Gáspár Zoltán, Szörcsök
Hunor, Stampf Marcell, Varga
Ákos. Felkészítõ tanár: Jankovics
Attila.

„SOKAT TUD AZ ÉN KEZEM” 
– RAJZPÁLYÁZAT

Zalaegerszeg, Ady Endre Gimná-
zium és Általános Iskola – Nívódíjat
kapott: Kis - Berkes Beatrix 1. osztá-
lyos. Felkészítõ tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
JÁRÁSI ELSÕSEGÉLY VERSENYE 

Nagykanizsa, 2. helyezett csapat:
Miháczi Rebeka 8. o., Téczely Brigit-
ta 8. o., Ozsvárt Alexandra 7.o., Or-
sós Bianka 7.o., Bali Szabolcs 6. o.
Felkészítõ tanár: Grófné Csatos
Andrea.

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK TE-
RÜLETI TANULMÁNYI VERSENYE

Zrínyi Miklós – Bolyai János Álta-
lános Iskola, Nagykanizsa.

Környezetismeret: 1. helye-
zett: Farkas Abigél  3. osztály.
Felkészítõ tanár: Kovács Zol-
tánné. 3. helyezett:  Strobl Áron
4. osztály. Felkészítõ tanár: Biczó
Henrietta.

Versenyeredmények



2014. május 8. 7

Kilencedik alkalommal rajtolt
el 2014. április 26-án délelõtt 10
órakor a Nagykanizsa–Zalakaros
futóverseny mezõnye, mely
Nagykanizsa Város Napjának leg-
nagyobb sporteseménye.

A félmaratoni hosszúságú ver-
senyre az idén is több mint száz ne-
vezés érkezett, ezúttal 78 egyéni in-
duló, valamint 37 háromfõs csapat
teljesítette a 21,1 kilométeres,
Nagykanizsa, Erzsébet tér – Petõfi
Sándor utca – „Régi 7-es út” –
Nagyrécse – Csapi – Galamboki tó –
Zalakaros, Dísz tér közötti távot.
Örömteli, hogy az indulók között
zalakarosi, illetve zalakarosi kötõ-
désû versenyzõket is évrõl évre fel-
fedezhettünk. Ez idén sem volt
másként és a régi ismerõs arcok
mellett találkozhatunk új zalakarosi
indulókkal is.

A legjobb zalakarosi helyezést a
tavalyi évhez hasonlóan Antal Ani-
ta érte el, aki a nõk szenior verse-
nyében az 5. helyezett lett, de ter-
mészetesen dicséret illeti a többi in-
dulónkat (Léránt Brigitta, Tóth-
Gáborné Sas Anikó, Szutor Gábor,

Halász Máté, Deutsch Szabolcs) is.
A célnál a futók befutócsoma-

got, valamint gyümölcsöt és frissí-
tõt is kaptak, valamint a Gránit
Gyógyfürdõ Zrt. jóvoltából ingyen
látogathatták meg a fürdõt is. A
szervezõk ezúttal 9 kategóriában

(abszolút egyéni, férfi váltó, nõi vál-
tó, általános iskolai váltó, középis-
kolai váltó,  férfi – nõi egyéni, sze-
nior férfi – nõi (2-2 kategória) férfi
– nõi váltó, iskolai és középiskolai
váltó) hirdettek gyõztest. A szerve-
zõk a legjobbaknak serleget, ér-

met, valamint ajándékcsomagot
adtak.

Dobogósok és a zalakarosiak
eredményei: abszolút egyéni: 1.
Korpics Attila, 2. Fehér László, 3.
Tóth Gábor, Nõi felnõtt: 1. Vajda
Anita, 2. Magyar Éva, 3. Dara Haj-
nalka Nõi Szenior: 1. dr. Lubics Szil-
via, 2. Hadnagy Ágnes, 3. Gazda Ri-
ta, 5. Antal Anita, 13. Léránt Brigit-
ta, 14. Tóth-Gáborné Sas Anikó,
Férfi felnõtt: 1. Korpics Attila, 2.
Kovács Balázs, 3. Gorza István, 10.
Halász Máté, 21. Deutsch Szabolcs,
Férfi Szenior: 1. Fehér László, 2.
Tóth Gábor, 3. dr. Trencséni Gyula
20. Szutor Gábor, Váltók: Nõk: 1.
Macskabajsza, 2. A-Tomsport, 3.
Fürge Nyulak, férfiak: 1. Futapécs,
2. Forrest Gump, 3. Pókok Általá-
nos Iskolák: Keresztúri Zrínyis Für-
ge Lábak 2. Gelsei Gyaloggalopp,
3. Miklósfa, Középiskolák: 1. Csery,
2. Zrínyi Középiskolások, 3. Cserhá-
ti.

Nagykanizsa–Zalakaros futóverseny

Budapesten 2014. április 26-
án rendezték a SÁFÁR OPEN
2014. CHAMP Kupát, ahol az
újonnan alakult Sensei Németh
Budoakadémia Sportegyesület
karatékái is részt vettek. A ver-
senyrõl sensei Németh Zoltán
tájékoztatta lapunkat.

– A versenyen, amely egy
német csapat részvétele miatt
nemzetközi torna volt, 11 egye-
sület közel 100 versenyzõje
mérte össze felkészültségét, mi
tizenhét karatékával és egy csa-
pattal képviseltettük az egye-
sületet. Ez számunkra összesen
32 versenyszámot jelentett. A
versenyen formagyakorlatban
(kata) és küzdelemben (kumite)
hirdettek eredményt. A kupán
minden versenyzõ a korosztá-
lyának, illetve a felkészültségi
szintjének (öv színének) megfe-
lelõ kategóriában küzdött a
hatévesektõl kezdve egészen a
veterán korosztályig bezáróan.
Mi a 6-13 éves korosztály, illet-
ve a 35 év feletti veterán kor-
osztályban voltunk érdekeltek.
Egyesületünkben nagyon sok a
fiatal, akik még csak most is-
merkednek a karatéval, még na-
gyon az út elején járunk, még
nincs igazán versenyrutinunk,
ezért is fontos számunkra, hogy
e nyílt tornán részt vegyünk,

hisz versenykörülmények kö-
zött ilyen tornákon van lehetõ-
ségünk megméretni magunkat.
Mindezek ellenére karatékáink
remekül szerepeltek, hisz 14 ér-
met sikerült elhoznunk. Remél-
jük, hogy a 2014 õszén megren-
dezésre kerülõ Országos Baj-
nokságon is indulhattunk, és
onnét is hasonlóan sikeresen

térhettük majd vissza – zárta
beszámolóját a felkészítõ.

A Sensei Németh
Budoakadémia SE eredményei:
kumite: 6-8 évesek „A”
kategória:: 1. Kurucz Gergõ, 3.
Kovács Hunor, 11-12 évesek „B”
kategória: 1. Satmann Gergõ,
12-13 évesek „A” kategória: 1.
Molnár Botond, 3. Hóbor Péter,

veterán: 3. Horváth István, csa-
pat: 3. Sensei Németh BSE kata:
6-8 évesek „C” kategória: 3.
Horváth Rebeka, 6-8 évesek „A”
kategória: 1. Szálka Krisztián, 2.
Gerencsér Ábel, 3. Kovács Hu-
nor, 4. Büki Iván, 9-10 évesek
„B” kategória: 1. Marton Bálint,
2. Kurucz Gergõ, Csapat: 3.
Sensei Németh BSE.

14 érmet szereztek a karatékák

Balról jobbra: Antal Anita, Halász Máté, 
Tóth-Gáborné Sas Anikó, Deutsch Szabolcs, Léránt Brigitta.

A Sensei Németh Budoakadémia Sportegyesület karatékái az érmekkel.



2014. május 8.8

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

Az ünnepet hosszabb készülõdés, érzelmi ráhangolódás elõzte
meg. A fiúk locsolóverset tanultak. A gyerekek az óvónõk irányításá-
val tavaszi és nyuszis dalokat, mondókákat, énekeket mondogattak. 

A hagyomány szerint régen a fi-
úk a mennyasszonyuknak vagy a
nekik tetszõ lánynak állítottak
úgynevezett májfát a barátaikkal
az éjszaka leple alatt. A fiúk  a kö-
vetkezõ mondókával „adták át” a
feldíszített fát valamennyi  kislány-
nak:

„ Gyere rózsám, itt a májfa,

Jó éjszakát, vigyázz rája!”
Ezúton mondunk köszönetet

Gál Sándor erdésznek a gyönyö-
rû májusfáért, valamint id. Ko-
vács Zoltánnak, aki a fát legaly-
lyazta, az oviba szállította és
segített nekünk a felállításában
is.

Novák Ferencné

Húsvét az oviban

Az óvodapedagógusoktól hall-
hattak a húsvéti ünnepkör hagyo-
mányairól: kiszézés, locsolkodás, ko-
matál küldés. A z elõkészület során
a gyerekek megformázták a húsvét
jelképeit: bárányka, csibe, nyuszika.
Hímes tojást többféle technikával
készítettek: festés, márványozás,
hagyományos piros tojás festése
tojás festékkel. A nyusziról naponta

hallgattak mesét. Húsvét elõtti
utolsó óvodai napon locsolták meg
a fiúk a lányokat a Maci és Pillangó
csoportban kölnivel, a lányok ezért
csoki tojást adtak. A Katicabogár
csoportban hagyományhoz illõen a
fiúk vízzel tették frissebbé és
egészségesebbé a lányokat. õk pe-
dig az oviban festett piros tojással
ajándékozták meg a fiúkat.

Májusfát állítottak
Az óvoda néphagyományt ápoló tevékenységei között szerepel a

májusfa állítása. Április utolsó napján a fiúk szorgalmasan kötözget-
ték a színes szalagokat csokorba, melyre még a jelüket is felragasz-
tották, melyeket  a fára kötöztünk. 










