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Országos ezüst
a triatlonistáknak

Érmekkel gazdagodva, emellett kiváló egyéni
eredményekkel tértek haza diákjaink a 4. Fornetti
Egri Triatlonfesztiválról, mely Diákolimpia döntõ,
Egyetemi és fõiskolás Országos Bajnokság, nyílt
Amatõr-kupa futam és jótékonysági váltó volt egy-
ben.

(Részletek a 6. oldalon.)

Zalakaros testvértelepüléseinek:
Asperhofennek, Puchheimnek,
Olesnonak és Nedeliscének mûvé-
szeti csoportjai, valamint a Móra-is-
kola Comenius-programjában részt
vett városok diákjai vendégesked-

tek városunkban négy napon ke-
resztül.

Iskolai részrõl kétszáz, az önkor-
mányzat részérõl mintegy 300 sze-
replõje volt a két projektnek, hiszen
az iskolai mellett az önkormányzati

találkozó is pályázati támogatással
valósult meg: az „Európa a polgá-
rokért” program keretében a „Test-
vértelepülések Találkozója
Zalakaroson a Kultúra és a Turizmus
Jegyében” elnevezésû, teljes mér-

tékben uniós támogatású pályázat
segítségével rendezte meg váro-
sunk e randevút.

(Az esemény részleteirõl a 4–5.
oldalon láthatják képes beszámo-
lónkat.)

Teljes strandi kíná-
lattal mûködik már a
fürdõ, hiszen Vízipók
medencéje és a csúsz-
dapark is használható
június eleje óta. A
gyermekvilágnál ez év-
ben is animátorok vár-
ják a gyerekeket; a für-
dõ minden korosztály-
nak remek kikapcsoló-
dást ígér a nyárra,
melybõl az utóbbi he-
tekben ízelítõt is kap-
tunk. A kánikulában jól-
esett a vízben pancsol-
ni vagy az árnyas fák
alatt üldögélni.

Testvérek közt

ZALAKAROS ÉS PARTNERTELEPÜLÉSEINEK FESZTIVÁLJA

Testvérek közt

A VIZES VAKÁCIÓ

Kezdõdhet



2014. június 19.2

– Mindenekelõtt talán azt fon-
tos tisztázni, hogy az önkor-
mányzathoz mely feladatok tar-
toznak az egészségügyi alapellá-
tás biztosítását illetõen?

– Sokan azt gondolnák, hogy
mindössze a háziorvosi és fogorvo-
si ellátás biztosítása a feladatunk.
Az egészségügyrõl szóló törvény
azonban feladataink közé sorolja
az ügyeleti ellátás biztosítását, a vé-
dõnõi ellátást és az iskola-egészség-
ügyi ellátás biztosítását is. Ezen túl-
menõen, bár nem az önkormány-
zat a feladat ellátó, de a városunk-
ban mûködõ mentõállomás támo-
gatását is kiemelt célnak tekintjük. 

– A háziorvosi teendõk ellátá-
sa dr. Hegedûs Ferenc elhunytát
követõen kissé zavarosnak lát-
szik, hiszen az õt helyettesítõ or-
vos, dr. Pintér Anna május
végéig, majd ezt követõen az ön-
kormányzat felkérésére dr. Tarnai
Zsuzsanna nyár végéig vállalta a
praktizálást Zalakaroson, és egye-
lõre nagynak tûnik a bizonyta-
lanság a hogyan tovább kérdésé-
ben.

– Sajnos, ez az a helyzet, amiben
maga az önkormányzat nem tud
önállóan lépni, bármennyire is sze-

retne. Hegedûs Ferenc praxisjogát a
család örökölte, az õ lehetõségük
azt eladni másik orvosnak, önkor-
mányzatunknak pedig ehhez elõ-
zetes egyetértési joga van. A tör-
vény annyit mond ki, hogy ha egy
éven belül nem sikerül a praxisjo-
got értékesíteni, az visszaszáll az
önkormányzatra. 

Szeretnék mindenkit megnyug-
tatni, hogy mindenképpen találunk
megoldást arra az esetre is, ha
õszig a család az önkormányzat
egyetértésével nem tudja rendezni
a helyzetet. Meg kell találnunk azt
a megoldást, amelyben a praxisjog
tulajdonosa is megtalálja a maga
számításait és a település lakossága
is hosszú távon egy kiváló szakem-
bert kap.   A jelenlegi megoldáshoz
is kellett pluszforrásokat biztosíta-
nunk, mintegy 600 ezer forint ér-
tékben.

– A fogorvosi ellátást úgy tû-
nik, sikerült megoldani….

– Igen, az új fogorvossal meg-
kötötte az önkormányzat a megál-
lapodást, sõt, a rendelõ felszerelé-
séhez támogatást is biztosítottunk
a legutóbbi testületi ülésen. Az
ügyeleti feladatok ellátásáról ön-
kormányzatunk Nagykanizsa Me-

gyei Jogú Város Önkormányzatá-
val megkötött megállapodás alap-
ján gondoskodik, a heti pihenõna-
pon (szombat, vasárnap), valamint
ünnepnapon 8.30 órától kezdõdõ-
en 14.30 óráig terjedõ idõtartam-
ban. A feladat ellátásának biztosí-
tásáért az önkormányzat 50
Ft/fõ/év összegû hozzájárulás
megfizetését vállalta.

– Az egyik legnehezebb fel-
adatnak tûnik az orvosi ügyelet
biztosítása. Mi okozza a legna-
gyobb problémát ebben a kér-
désben az Ön meglátása szerint?

– A hétközi és hétvégi háziorvo-
si ügyeleti feladatok ellátását az
elmúlt év elsõ felében mint meg-
bízott önkormányzat biztosítottuk
15 másik önkormányzattal megkö-
tött szerzõdés alapján, az év máso-
dik felében a feladat ellátása a
Zalakaros Kistérség Többcélú Tár-
sulásán keresztül valósult meg. Az
önkormányzatok a feladatellátás-
hoz lakosságszámuk alapján 850
Ft/fõ/év hozzájárulást fizettek,
Zalakaros önkormányzata ezen
felül további maximum 7,7 millió Ft
összeg biztosítását vállalta. 

Az ügyelet 2013. január 1. nap-
tól központi ügyelet formájában
mûködött, azaz a lakosság részérõl
érkezõ segélyhívások egy közpon-
ti (Országos Mentõszolgálat – Za-
laegerszegi Irányítócsoport) szám-
ra futottak be, a központi diszpé-
cserszolgálat dönt mentõ vagy
ügyeletes orvos vezénylésérõl,
esetleg telefonon keresztül törté-
nõ segítségnyújtásról.

Az ügyeleten 11 háziorvos, 10
asszisztens, 3 gépjármû vezetõ tel-
jesített szolgálatot.

A probléma az orvoshiány volt

és jelenleg is az. Folyamatos or-
voshiány már a tavalyi évben is je-
lentkezett, mely azonban az idei
év tavaszára jelentette azonnali
intézkedés megtételének szüksé-
gességét, így május elejétõl az
ügyeleti feladatok ellátását a tár-
sulással megkötött megállapodás
alapján a zalaegerszegi székhelyû
KARD Kft. biztosítja. Bízom ben-
ne, hogy ezzel sikerül megoldást
találni a szakember hiányra hosszú
távon is.

– Az iskola-egészségügyi ellá-
tást a mindenkori háziorvos fel-
adata megoldani? Mi a helyzet
most nálunk ebben a kérdés-
ben?

– Igen, az iskola-egészségügyi
feladatok ellátásáról, megállapo-
dás alapján szintén a  háziorvos
gondoskodik, az OEP által biztosí-
tott  finanszírozás ellenében.

– Ugyan nem önkormányzati
alapfeladat, de nálunk gyermek-
orvosi ellátást és szemészeti
szakrendelést is igénybe lehet
venni. A várostól ez milyen
anyagi áldozatokat követel? Ho-
gyan tudja az önkormányzat itt
tartani ezeket a rendeléseket?

– Inkább úgy fogalmaznék:
több gesztust teszünk az orvosok
felé annak érdekében, hogy a
praktizálást nálunk (is) folytassák.
A gyermekorvos esetében például
mérsékeltük a rendelõ bérleti díját.
A Petõfi utcai szakrendelésekre
vonatkozóan pedig vállaltuk a
közüzemi díjak fizetését, illetve
azt, hogy a rendelõk takarítását
végzõ személyt az önkormányzat
alkalmazza. A szemészeti rendelõt
az önkormányzat felszerelte gé-
pekkel, kisebb tárgyi eszközökkel.
Ez évre vonatkozóan a szakorvos
részérõl igényként jelentkezett 1
fõ asszisztencia biztosítása illetve
új réslámpa beszerzése.

– Többször esett szó a rende-
lõk egy helyre költöztetésérõl.
Történik-e ebben elõrelépés?

– A 2014-2020 EU-fejlesztési
idõszakra vonatkozóan az önkor-
mányzat településfejlesztési tervé-
ben célként határoztuk meg az
egészségügyi intézmények egy
helyre, a Jegenye sor 8. szám alá
történõ telepítését, egészségcent-
rum létrehozását a mentõállomás
illetve orvosi ügyelet épületének
kibõvítésével, továbbá a szakorvo-
si óraszámok leigényléséhez szük-
séges modern feltételrendszerek
megteremtését. Amint pályázati
lehetõségek nyílnak e témában,
azonnal lépni fogunk.

Cél: a zavartalan ellátás
Az elmúlt idõszakban több komoly változás is bekövetkezett a vá-

ros egészségügyi ellátásában. Miként tud megfelelni az önkormány-
zat az új kihívásoknak, milyen feladatai vannak egyáltalán az egész-
ségügyi alapellátások biztosítása terén a városnak, errõl beszélget-
tünk Novák Ferenc polgármesterrel.

PARLAGFÛ AKCIÓ 
Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén

gyomnövény a PARLAGFÛ, amelynek pollenje káros hatással van az
emberi szervezetre, ezért azt még virágzás elõtt el kell pusztítani!
Zalakaros város gyógyhely, ezért közös célunk hogy megakadályoz-
zuk a város területén a parlagfû elterjedését. A parlagfû elleni véde-
kezés leghatásosabb módja a még nem virágzó parlagfû gyökérzet-
tel együtt történõ eltávolítása.

Ha kihúzza a parlagfüvet, az ott már nem tud újból kihajtani.

Mindenki nyerhet, ha gyûjti a kihúzott parlagfüvet!

A Karos Park Városüzemeltetési Kft. 
behiáki telephelyén hétköznap 7.00-9.00 óra között

2014. június 10-tõl 2014. augusztus 20-ig

50 tõ gyökeres parlagfû leadásáért igazolást kap,
amellyel ajándékutalványokat nyerhet.

Az utalványok kiosztásának idõpontjáról az akcióban részt vevõk
külön értesítést kapnak.

Novák Ferenc
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TÁJÉKOZTATÓ
PET palackok szervezett gyûjtésérõl

A ZALAISPA Nonprofit Zrt. a 2014. évben is folytatja a háztartá-
sokban keletkezõ mûanyag hulladékok térítésmentes házhoz me-
nõ szelektív hulladékgyûjtését. 

A házhoz menõ szelektív gyûjtés során a ZALAISPA Nonprofit
Zrt. a kommunális hulladék gyûjtéséhez hasonlóan a hasznosítha-
tó mûanyag hulladékokat közvetlenül az ingatlan elõl gyûjti be az
erre a célra kiosztott 120 literes emblémás sárga színû zsákokból.
Amennyiben igénybe kívánják venni a szolgáltatást, kérjük, hogy a
zsákokat a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki.

Kérjük továbbá, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat lapos-
ra taposva rakják a gyûjtõzsákokba, mert így kevesebb helyett igé-
nyelnek, megnövelhetõ a zsák befogadóképessége, és szállítása is
gazdaságosabb. Fontos, hogy soha ne tegyenek a zsákokba zsíros,
olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint
ismeretlen anyagot, egyéb szemetet. A szennyezett hulladék nem
kerül újrahasznosításra. 

Mi kerülhet a szelektív hulladékgyûjtõ zsákba?
– PET palack (ásványvizes, üdítõs flakonok) 
– PP+HDPE mûanyag, fólia, nylon szatyor
– Élelmiszer tárolására használt mûanyag flakon, kanna kimo-

sott állapotban
Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, illetve

háztartási hulladékkal szennyezett mûanyagot nem szállítanak el.

A szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékot az alább megjelölt
szombati napokon szállítják el:          

Kérjük, a szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékot kizárólag a
naptárban jelölt szállítási napon helyezzék ki.

A Gyûjtõjáraton dolgozók minden alkalommal annyi üres sze-
lektív hulladékgyûjtõ zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi
mûanyag hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett.

Felhívjuk a figyelmet, hogy üres hulladékgyûjtõ zsák Zalakarosi
Közös Önkormányzati hivatalban is beszerezhetõ.

Zalakaros, 2014. május 16.
Novák Ferenc polgármester

Városunkban az elmúlt hetek-
ben lezajlott nemzetközi sakkver-
sennyel párhuzamosan különleges
élõ sakk bemutató évek óta tradí-
ció a zalakarosi strandon. 

A verseny idején a kedvezõtlen
idõjárás miatt a bemutató elma-
radt, pár nappal késõbb azonban
bepótolták a játszmát.  

A sakk figurának öltözött nagy-
kanizsai diákok különleges bemuta-
tóval készültek: azt a meccset mu-
tatták be élõben, amelyet asztali
sakk táblán a zalakarosi fürdõ me-
nedzsmentjébõl Tóth János mûsza-
ki igazgató helyettes és Végh An-
dor szolgáltatás igazgató kollegánk
játszott le.

A Dráva Tour 2014 horvát-ma-
gyar amatõr kerékpáros verseny
résztvevõit fogadta Novák Ferenc
polgármester Zalakaroson a Kerék-
páros Centrum elõtt.

A 120 biciklist és kísérõiket frissí-
tõvel és pogácsával várták, a polgár-

mester pedig röviden köszöntötte
õket. Elmondta: Zalakaros maga is
több kerékpáros rendezvényt szer-
vez, ezek közül a legnagyobb a
Merida kerékpáros verseny, de szá-
mos, családoknak szóló bringás ki-
kapcsolódást is kínál a város.

Június 21.
Július 05.
Július 19.
Augusztus 02.
Augusztus 16.
Augusztus 30.

Szeptember 13.
Szeptember 27.
Október 04.
November 01.
December 06.

JELÖLT A FIDESZ

HELYI SZERVEZETE
A Fidesz Zalakarosi Alapszerve-

zete Novák Ferencet javasolta pol-
gármester jelöltnek az õszi önkor-
mányzati választásokra, minderrõl
a közelmúltban lezajlott jelölõ ülé-
sen döntött a tagság – tájékoztat-
ta lapunkat Deutschné Lang Erika,
az alapszervezet elnöke. A képvi-
selõ-jelöltekrõl egy újabb ülésen
döntenek, a javaslatokat a válasz-
tókerületi elnöknek, a megyei,
majd az országos választmánynak
is meg kell erõsítenie.

A Fidesz helyi szervezete e je-
löléssel hivatalosan is megnyitot-
ta az önkormányzati kampányát.  

Kerékpárosokat
fogadtak

Élõ sakkfigurák
a strandon

TISZTELT

ZALAKAROSIAK!

Zalakaros Város Önkor-
mányzata nevében nagy szere-
tettel invitálom Önöket

a 2014.július 18-án, pén-
teken 18 órakor a Kertmo-
ziban tartandó  városnapi
ünnepségünkre és  azt kö-
vetõ programokra.

A részletes eseménysor te-
lepülésünk honlapján lesz meg-
tekinthetõ.
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A négynapos találkozóra érke-
zett vendégeket Novák Ferenc
polgármester köszöntötte a kert-
mozi épületében június 12-én.

Mint mondta: Zalakaros
nagy hangsúlyt helyez a test-
vértelepülések együttmûködé-
sére, a jelenlegi önkormányzati
ciklusban sikerült minden eddi-

ginél aktívabbá tenni a kapcso-
latokat, s ebben a Móra-iskola
is tevékeny részt vállalt az
utóbbi idõben, az osztrák
Weissenbach és a lengyel
Olesno iskolájával együttmû-
ködve. A kapcsolatok mélyíté-
sében a polgároknak, illetve a
városok mûvészeti együttesei-

nek kiemelt szerepe van –
mondta Novák Ferenc.

Hangsúlyozta ugyanakkor,
hogy az összes közremûködõ
országot figyelemre méltó tör-
ténelmi hagyományok és múlt is
összeköti. Történelmi alakjaink,
párhuzamos történelmünk,
nagy hagyományú barátságaink,

akármelyik népet is említjük, ki-
emelt figyelmet érdemelnek. A
„mi” Zrínyi Miklósunk a horvát
történelemben is hõs, a lengyel
Bem apó, a lengyel szabadság-
harc a mi történelmünkben is
komoly szerepet játszik, az oszt-
rák-magyar monarchia pedig
hosszú évekig kötötte össze e

Vendégeink természetesen
megismerkedhettek városunk tu-
risztikai kínálatával is. Lehetõségük
volt kipróbálni a fürdõt: a strandi
gyerekvilágot, a csúszdákat a fiata-
lok nagyon élvezték, a felnõtt cso-
portok nyilván inkább az élmény-,
illetve a gyógyászati részleg szol-
gáltatásait próbálták ki.

A környéket is bebarangolhat-
ták a résztvevõk: Kápolnapuszta, a
Kányavári-sziget, a zalavári emlék-
park, a Cézár Pincészet, a zalasza-
bari kalandpark mind-mind a be-
mutatásra váró nevezetességek kö-
zött szerepelt a programban.

Történelmi hagyományok,

A környékkel is megismerkedtek

A nem mindennapi találkozó remek hangulat-
ban kezdõdött, ugyanis a Weissenbachi Musikha-
uptschule diákjai és pedagógusai Andreas Bartl
vezetésével tréfás zenei darabot adtak elõ a
kertmoziban.

A Nagyon gyanús címû krimi kacagtató párbe-
szédekkel, hangulatos zenei- és tánc elemekkel bû-

völte el a közönséget. Bár az elõadás nyelve a né-
met volt, és nyilván a hallgatóság közül nem min-
denki mûvelte magas fokon ezt az idegen nyelvet,
a szereplõk játéka, gesztusai, hangsúlyai, a dalbe-
tétek és a táncok, nem utolsó sorban pedig a több
nyelven is kiadott tartalmi összefoglaló élvezhetõ-
vé és érthetõvé tette a játékot mindenki számára.

Zenés krimi felsõfokon

Színpadra
állított
mesék

Most zárult le a Móra-is-
kola „A mesék tanítanak
minket, hogy éljünk” elneve-
zésû projektje is, melynek
keretében magyar, osztrák
és  lengyel diákok által írt
meséket állítottak színpadra
és mutattak be a gyerekek.

A három város két-két, a
gyerekek által már korábban
kiválasztott történetet vitt
színpadra, egy sajátot és
egy más település diákja ál-
tal írtat.

A fantázia nem ismert ha-
tárokat a mesék élõvé téte-
lében. Volt ott némajáték,
zenés darab, árnyjáték, rap-
szám, filmes feldolgozás. A
gyerekek rendkívül ügyesen
oldották meg a feladatot,
szórakoztató és igényes
produkciók kerültek a szín-
padra, a tapsot, az elisme-
rést méltán érdemelte ki
minden résztvevõ.

A projektzáró találkozón
a mesékbõl készített és il-
lusztrált könyvet is bemu-
tatták ismételten, melyet a
három iskola diákjai készí-
tettek el.
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Az önkormányzati
találkozó fénypontját je-
lentették azok a folklór-
mûsorok, melyeket két
estén át is megcsodálha-
tott a közönség. Horvát,
német, lengyel, osztrák
és magyar táncosok, fú-
vósok, énekkarok léptek
fel a Gyógyfürdõ téren,
ízelítõt adva népük kul-
túrájából, hagyományaiból. A talál-
kozó egyik legfõbb értéke éppen
ez volt: közel 300 fellépõ, 12 mûvé-
szeti csoport mutatta be népmûvé-
szetének értékeit egymásnak. 

– A tánc, a zene közelebb hoz-
za egymáshoz az embereket, ezek
azok a területek, ahol akár szavak
nélkül is megérthetjük egymást,
ugyanakkor rengeteget tudha-
tunk meg a másik nép szokásairól,
arról, hogyan építik, kezelik kö-

zösségeiket, hogyan ápolják ha-
gyományaikat – jelezte Novák Fe-
renc,

A zene és a tánc mellett azon-
ban a gasztronómiai is helyet ka-
pott a rendezvényen: a puchheimi
Német-Magyar Egylet képviselõi,
Anna és Daniel Nagel bajor külön-
legességgel, sült káposztával és kol-
básszal várta a vendégeket, melye-
ket helyben, a rendezvénytéren ké-
szítettek el.

közös múlt
két népet – sorolta csak a leg-
jellemzõbb vonásokat a polgár-
mester.

– Jó látni, hogy a múlt után
a jelenben is hogyan találnak
egymásra e nemzetek, s a ba-
rátságban különös szerepet
játszanak a fiatalok. Az õ ke-
zükben van a nemzetek közöt-

ti együttmûködés további sor-
sa. Ez a találkozó mit sem bizo-
nyít jobban, mint, hogy az Eu-
rópai Uniónak igenis van létjo-
gosultsága, s a felnövekvõ
nemzedékek határok, korlátok
nélkül építhetnek kiváló kap-
csolatokat egymással – mond-
ta.

Népmûvészet és
élõ hagyományok

A konyhamûvészet remekein túl részesei lehettek a meghívottak
a zalai borok elbírálása komoly procedúrájának is, hiszen a találkozó
keretében tartották meg városunkban a Zalai Borvidéki Borverseny
eredményhirdetését. 

A Gyógyfürdõ téri díjkiosztón Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegy-
községi Tanács elnöke elmondta: a borversenyre 48 bortermelõ 116
mintája érkezett be, 80 fehér- és 36 vörösbor mintát vizsgálhattak
meg a szakértõk. A zsûri 2 nagy arany, 21 arany, 51 ezüst és 32 bronz
minõsítést adott ki, emellett tíz oklevelet ítéltek a gazdáknak.

A legnagyobb sikert a becsehelyi Németh Géza érte el, aki hét neve-
zett borából öttel arany minõsítést szerzett. A díjakat Novák Ferenc pol-
gármester nyújtotta át, a képen Gyergyák László veszi át oklevelét.
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2014. június 10-én, kedden ér-
dekes elõadást láthattak a
zalakarosi Móra-iskolások. Fizikai
kísérleteket mutattak be nekik 80
percben, melyet élvezettel néz-
tek végig. Az Energia Suli prog-
ram 2006-ban indult, támogatója
az ELMÛ és az ÉMÁSZ. 

Általuk jött létre a Fizibusz,
melynek lényege, hogy általános is-
kolások számára közelebb hozzák
az ”emberarcú” energiát. Így került
hozzánk is el ez a mozgó szertár. A
szentendrei fizikatanár által vég-
zett kísérletekben többen segéd-
kezhettek is tanulóink közül. Füstölt
a nitrogén kézen, pólón, kalapban,
lufifújás szintén nitrogénnel, kon-
fettiszórás, fémkalapok szórása,
emberi haj égnek állítása elektro-
mos töltéssel sokszor késztette

õket csodálkozásra és nevetésre.
Köszönjük az élményt, melynek
szervezésében a zalaszabari Marga-
réta Ház mûködött közre. Kaptunk
ajándékba a kísérletekrõl segéd-
anyagot a gyakorlati fizikaoktatás
támogatására. Címe: Kísérletezz ve-
lünk! – Próbáld ki, csináld magad!
Benne olyan kísérletek leírása talál-
ható, melyet otthon is ki tudnak
próbálni a gyerekek. Ilyen például a

szívószál duda, a szivárvány, a csoko-
ládé szökõkút készítése, a CD sütés,
a táncoló fémdoboz, vízforralás hû-
téssel és még sok más érdekesség. A
könyv megtalálható és kölcsönözhe-
tõ a könyvtárunkban. Reméljük,
hogy az elõadás és a kiadvány hatá-
sára többen fordulnak majd a gyere-
kek közül a kevésbé kedvelt fizika és
kémia tantárgyak felé! 

Horváthné Nagy Elvira

A program szerinti utolsó nép-
hagyomány a pünkösd. A gyerekek
az óvodapedagógusoktól, videóról
és képek segítségével ismerkedtek
a pünkösdi népszokásokról. 

Szorgalmasan gyûjtögették a vi-
rágszirmokat, mondogatták a pün-
kösdi mondókákat és énekelték a
pünkösdi énekeket. A fiúk a lovacs-

káikat, a lányok pedig a pártáikat,
koszorúikat készítették nagy kedv-
vel. Minden csoport megválasztotta
és fehérbe öltöztette a maga kiski-

rálynéját. A hét utolsó napján aztán
népi ügyességi és erõ próbák telje-
sítése után kiderült a verseny gyõz-
tese. 

A Maci csoportban Varga Ádám,
a Pillangó csoportban Császár Dá-
vid, a Katica csoportban Nagy
Ágoston lett a pünkösdi király. Ezt
követõen a királyok és királynék
pünkösdi énekekkel körbejárták az
udvart, a többiek pedig az össze-
gyûjtött virágszirmok elszórásával
tették illatossá és széppé útjukat.

A királynéjárás végén a nagyob-
bak felemelgették a kiskirálynékat
a gyerekek hangos mondókázása
közben: 

„Ekkora legyen a kendtek ken-
dere,/Ekkora legyen a kiskirályné.”

A délelõttön kitáncoltuk a má-
jusfánkat is.

Novák Ferencné

TRIATLON
Egerben rendezte meg a

Magyar Triatlon Szövetség a di-
ákolimpiai triatlon döntõt, me-
lyen városunkból tíz diák képvi-
seltette magát, akiket Stégli Já-
nos sportszervezõ készített fel.

A gyerekek figyelemre méltó
eredménnyel zárták ezt a rend-
kívül nehéz, embert próbáló
versenyt. A 2. korcsoportos fiúk
és leányok egyaránt ezüstérem-
mel térhettek haza, s az egyéni
indulók is szép eredményeket
könyvelhetnek el, olyannyira,
hogy a szervezõk is kiemelték a
zalakarosi diákok felkészültségét
és ügyességét.

Az egri Érsekkertben rende-
zett versenyen A és B kategóriá-
ban bírálták el az indulókat, a
karosiak a B kategóriában (sza-
badidõs) mérték össze tudásu-
kat az ország minden pontjáról
érkezõ vetélytársaikkal.

Az úszás, kerékpározás és fu-
tás egymás utánisága, a gyors
reagálás, a népes mezõny, a
nem egyszerû és könnyû pálya
igazi erõpróba volt a gyerekek-
nek. A pálya elrendezésére elõre
soha nem lehet készülni, hiszen
azt csak a helyszínen láthatják a
gyerekek, így az útvonal memo-
rizálása igen fontos feladat. Aki
nem a megfelelõ helyen depó-
zik, fut be vagy indul ki, máris
idõt veszít. Mindezek mellett az
erõnlétre is óriási szükség van,
nem könnyû teljesíteni a lehetõ
leggyorsabban a három, külön-
állóan is keménynek mondható
távot.

A Mórások jól vették az aka-
dályt, így dobogóra állhatott a
leánycsapat: Ács Linett, Horváth
Lili és Turkovics Gerda, a fiúknál
pedig a Novák Máté, Novák Lá-
zár, Strobl Áron alkotta csapat.

Egyéniben Marton Bálint 10.
helyen végzett, Tresó Ádám 9.,
míg Strobl Anna 16. helyezést
ért el. Anna egyébként a legif-
jabb versenyzõje volt a népes
mezõnynek, így külön dicséret is
illeti elszántságát, kitartását.

Stégli János köszönetet mon-
dott a gyerekeknek a feszített
felkészülésért, az önkormány-
zatnak a támogatásért és a szü-
lõknek az aktív segítségért, me-
lyet a felkészülés, az utazás és a
verseny során nyújtottak.

Persze, a verseny mellett egy
kis lazítás is belefért: az ifjak
nem jöttek haza anélkül, hogy
az egri várat ne járták volna be
és ne tisztelegtek volna Gárdo-
nyi Géza emléke elõtt.

A 2013–2014-es tanév végén,
pedagógusnapon, ismét köszöntöt-
ték az általános iskola és az óvoda
pedagógusait a Móra-iskolások.
Nagyon megható mûsorral és apró
ajándékkal kedveskedtek nekik. A
mûsor összeállításában az iskola és
óvoda Szülõi Munkaközössége se-
gédkezett a gyerekeknek. Váro-
sunk polgármestere, Novák Ferenc
is részt vett az ünnepségen.
Zalakaros Város Önkormányzata
nevében a pedagógus hölgyeknek
virággal, a férfi kollégáknak a város
borával köszönte meg a tanévben
végzett munkát.

A pedagógusokat köszöntötték

Fizibusz

Pünkösd az óvodában

A pedagógusokat köszöntötték
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Akadnak, akik szerint a kosár ar-
ra való, hogy Piroska anyja abban
küldje a nagymamának a farkas sül-
tet. Az emberiség nagyobb részé-
nek azonban a kosár szóról minde-
nekelõtt az a labdajáték jut eszébe,
amelynek során két ötfõs csapat
küzd egymás ellen, hogy több pon-
tot szerezzen a másiknál. Ez az állí-
tás Zalakaroson is megállja a helyét,
hisz már az iskola elsõ osztályában
megkezdõdik a gyerek oktatása, a
kosárlabda megismertetése. 

A Móra Ferenc Általános Iskola
is csatlakozott a „Dobd a Kosárba!”
programhoz, melynek célja a Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos Szö-
vetségével kölcsönösen együttmû-
ködve a kosárlabda népszerûsítése,
a gyerekekkel történõ megismerte-
tése és a rendszeres kosárlabda
foglalkozások megtartása. 

Az elmúlt, 2013/2014. évi tanév-
ben Török Tamástól Fekete Csilla, a
Kanizsai Vadmacskák SE játékosa és
edzõje vette át a munkát, aki la-

punknak elmondta, hogy az év so-
rán húsz elsõ, illetve második osztá-
lyos diák látogatta a kosárlabda
edzéseket. Ebben a korosztályban
elsõsorban a gyerekek ügyességfej-
lesztésén van a fõ hangsúly, a diá-
kok játékos formában ismerkednek
meg a kosárlabdával.
Az edzéseken alkalma-
zott készségfejlesztõ
játékokat (fogócska
labdával, illetve labda
nélkül) a gyerekek na-
gyon szeretik, amit az
is bizonyít, hogy a heti
két alkalommal tartott
foglalkozások szinte
mindig teljes létszámmal zajlanak, a
gyerekek csak betegség esetén hiá-
nyoztak az edzésekrõl. Az aprósá-
gok ügyesek, így a programsorozat
részeként Nagykanizsán az elmúlt
hónap végén megrendezett ügyes-
ségi sorversenyen, bár a dobogóra
nem sikerült fellépniük, is helytáll-
tak. Az elsõ két évben elsajátított

alapok után a nebulók fejlõdése is
biztosított, hisz harmadik osztálytól
a munkát Kovács Magdolna irányí-
tása mellett folytathatják.

A Kanizsai DKK által városunk-
ban megrendezett utánpótlás ko-
sárlabda tornáknak, illetve a válo-

gatott edzõtáboroknak köszönhe-
tõen városunk már korábban is fel-
került az ország kosárlabda térké-
pére, de reméljük, hogy a megkez-
dett utánpótlás képzésnek köszön-
hetõen már nemcsak mint a verse-
nyek helyszínére, hanem mint az
utánpótlásképzés bázisára tekinte-
nek Zalakarosra.

Májusi számunkat úgy fejeztük
be, hogy a Letenye II. elleni ide-
genbeli gyõzelmünkkel újabb fon-
tos lépést tettünk céljaink elérése
érdekében, a hõn áhított bajnoki
cím megszerzése érdekében.

A hátralévõ három fordulóban
mindössze egy gyõzelemre volt
szükség, melyhez remek alkalmat
biztosított a Sormás elleni mérkõ-
zés. Csapatunk az idény egyik leg-
jobb félidejét nyújtva már az elsõ
félidõben eldöntötte a mérkõzést,
a hátralévõ két forduló eredményé-
tõl függetlenül megszerezve a baj-
noki címet.

A félidõ közepén két pontrú-
gást követõen 5 percen belül szer-
zett Jankovics Attila két gólt, elõbb
egy lecsurgó labdát rúgott be kö-
zelrõl a hálóba, majd pedig a ka-
pust megelõzve fejelt a kapuba. A
csapat a félidõ végét is megnyom-
ta, a 43. percben Szûcs Attila talált
a kapuba, úgy, hogy szinte vala-
mennyi védõt elfektetett, majd pe-
dig a 45. percben egy gyors táma-
dás végén Farkas Péter talált a há-
lóba. A hatalmas elõny a csapatot
túlságosan is megnyugtatta, így az
összpontosítás is lankadt, melynek
köszönhetõen a második félidõben
Sormás gárdája kétszer is betalált,
de hogy ne kelljen izgulni, arról Vé-
kony Zsolt és Csöndör Zoltán gon-
doskodott, az elõbbi szabadrúgás-
ból, az utóbbi egyéni akció végén
talált a vendégek hálójába, bebizto-
sítva ezzel az elsõ helyet.

A számunkra tét nélküli Bagola

elleni idegenbeli rangadón fél óra já-
ték után már kettõ nullra vezettünk,
azonban a hazaiak, illetve a játékve-
zetõ is úgy gondolta, hogy izgalma-
sabb lesz a bajnokság véghajrája, ha
nem gyarapítjuk gyõzelmeink szá-
mát. A csapat a ránehezedõ nyo-
mást nem bírta el, így végül minimá-
lis arányú vereséget szenvedtünk.
Utolsó fordulóban Sand látogatott
hozzánk, és bizony a tétnélküliség
ezúttal is rányomta bélyegét a mér-
kõzésre. Az edzõ valamennyi játé-

kosnak játéklehetõséget biztosított,
melynek végén ugyan vesztesen
hagytuk el a pályát, de az mit sem
számított, hisz kezdõdhetett az ön-
feledt ünneplés, a bajnoki címek át-
adása, melyeket Deutschné Lang Eri-
ka alpolgármester, Böröcz József
képviselõ és a Zala Megyei Labdarú-

gó Szövetség részérõl Lang Ferenc
adott át a csapat tagjainak. A
2013/2014. megyei III. osztály bajno-
ka Zalakaros lett. A csapat tagjai:
Biczó Balázs, Bogdán Szilárd, Bognár
Ottó, Csöndör Zoltán, Deutsch Sza-
bolcs, Farkas Péter, Farkas Vilmos, Il-
lés Imre, Imrei Balázs, Jámbor Balázs,
Jankovics Attila, Józsa Attila, Kiss Já-
nos, Koma László, Kuzma Attila,
Lechner Tamás, Nagy Péter, Novák
András, Olasz Zsolt, Schmidt Péter,
Sinkovics Norbert, Szabados Gyula,

Szilágyi István, Szûcs Attila, Török Ta-
más, Varga Zoltán, Vékony Zsolt.

A bajnoki cím nem jelentett au-
tomatikus feljutást a megyei II. osz-
tályba, ahhoz osztályozót kellett
játszani a megyei III. bajnokság ke-
leti csoportjának gyõztesével, a Hé-
víz II. csapatával. A zalaegerszegi

mérkõzés fordulatokban gazdag,
izgalmas összecsapást hozott. Nagy
Péter révén már a mérkõzés elején
megszereztük a vezetést, amit az
ellenfél egy jogos büntetõvel már
az elsõ negyedóra vége elõtt ki-
egyenlített. A félidõ hátralévõ részé-
ben voltak helyzetek mindkét olda-
lon, azonban az eredmény nem vál-
tozott.  A második félidõ az elsõhöz
hasonlóan indult, azonban ezúttal a
Hévíz jutott elõnyhöz, melyet Koma
László ugyancsak büntetõbõl egali-

zált. Az egyenlítõ találat
után Nagy Péter már
csapatunkat juttatta
elõnyhöz, azonban egy
védelmi hibát kihasznál-
va a Hévíz gyorsan
egyenlített. Szinte már
mindenki az óráját néz-
te, amikor Farkas Vilmos
egy jól eltalált lövéssel
eldöntötte javunkra a
mérkõzést, s ezzel jogot
szerzett a megyei II. baj-
nokságban való indulás-
ra. 

A csapat ezúton is köszönetét
fejezi az önkormányzatnak, amely
anyagi támogatásával segítette a
csapatot a bajnokságban, valamint
azon vállalkozóknak, akik hazai
mérkõzéseink utáni vendéglátásuk-
kal támogatták csapatunkat. Foly-
tatás õsszel.

Miénk a bajnoki cím

Az apróbbak is ismerkednek már vele

A ZALAKAROSI VÁROSI 
ISKOLAI KÖNYVTÁR 

NYÁRI 
NYITVA TARTÁSA:

2014. június 16 – 
2014. augusztus 31. között 

hétfõtõl - péntekig 9.30 órától
12.30 óráig tart nyitva.

2014. július 7- augusztus 22-ig

a könyvtár zárva tart!

ÚJRA INDUL 
A MOZI VETÍTÉS!
Július 3-án újra indul a vetítés

a kertmoziban!
Digitális premier filmek min-

den este 21 órától!

Mozizzon Ön is a környék
egyetlen kertmozijában!
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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

A Kannavirág Királynõ választás immáron második alkalommal kerül megren-
dezésre Zalakaroson. Az elõzõ évhez hasonlóan idén is a Facebookon indul a
fotópályázatos játék, amelyhez annyit kell tennie a nevezõnek, hogy like-olja
Zalakaros Hivatalos Oldalát. Ezután már fel is töltheti fotóját, és természetesen a
nevezés most is díjtalan. Jelentkezni június 22-ig lehet, majd kezdetét veszi a
szavazatgyûjtés. Szavazatokat gyûjteni egészen július 6-ig lehet. A döntõbe a 10
legtöbb szavazatot megszerzõ hölgy fog bejutni, akik egy 2 napos táborban
vesznek részt Zalakaroson július 25-26-án, melynek folyamán a szállásukat és ellátá-
sukat a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. biztosítja. A döntõ záróestjén július 26-
án mérettetnek meg a zsûri elõtt a Kannavirág Napokon, és a gyõztes sok-sok
értékes nyereménnyel lesz gazdagabb, valamint az elkövetkezendõ 1 évben õ lesz
a Kannavirág Királynõ cím birtokosa. Az már biztos, hogy a zsûritagok közt
láthatjuk majd Katus Attilát, Zalakaros egészségturisztikai nagykövetét.

Kannavirág Királynõ választás

Péterfy Sándor tanulmányi
verseny, Nagykanizsa

Mesemondás: 1. helyezett:
Horváth Sára 1. osztályos. Felké-
szítõ tanár: Hohl Lászlóné.

Népdaléneklés: 9. helyezett:
Balogh Levente 3. osztályos. Fel-
készítõ tanár: Biczó Henrietta.

Angol nyelv: 4. helyezett:  Hor-
váth Tamara 7. osztály, 4. helyezett:
Horváth Gyula 7. osztály, 7. helye-
zett: Neumajer Kitti 7. osztály. Fel-
készítõ tanáruk: Lengyel Éva.

Német nyelv: 1. helyezett:
Grendel Péter 8. osztály. Felké-
szítõ tanár: Bocskor Tünde.

Magyar nyelv: 1. helyezett:
Horváth Tamara 7. osztály. Felké-
szítõ tanár: Benkõné Gulyás Edit.

Litterátum angol nyelvi verseny
regionális döntõ, Kaposvár
1. helyezett: Bagó Laura 6.

osztály, 7. helyezett: Horváth
Gyula 7. osztály, 12. helyezett:
Horváth Tamara 7. osztály. Felké-
szítõ tanáruk: Lengyel Éva.

Alkoss egy tárgyat! – május 30.
A zalaszabari Margaréta Ház

pályázata újrahasznosítás téma-
körben. Tárgyalkotás újrahasz-
nosítható anyagokból.

Díjazottak: Nagy Martin Ivó 3.
osztályos, Kiss Regina Anna 5.
osztályos, Horváth Hanna 5. osz-
tályos, Bali Antónia 5. osztályos.
Felkészítõ tanár: Kovács Zoltánné.

„Mi leszek, ha nagy leszek”
A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara rajzpályázata

3. helyezett Gál Gergely 6.
osztályos. Felkészítõ tanár:
Erheticsné Kuklek Krisztina.
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