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Ismét bizalmat kapott Novák Ferenc
A TESTÜLET TAGJAI NAGYRÉSZT CSERÉLÕDTEK
Novák Ferenc második ciklusát
kezdi településünkön. A FideszKDNP színeiben indult jelölt az
október 12-i helyi önkormányzati
választáson 520 szavazattal nyerte el a polgármesteri tisztséget.
Az ugyancsak e posztért indult
Szirtes Balázs független jelölt 335
szavazatot kapott.
A képviselõtestületbe az
alábbi jelöltek
ke r ü l t e k :
Czirákiné Pakulár Judit (független) 401 szavazat, Horváth
Vencel (független) 352 szavazat, Szirtes Balázs (független)
330 szavazat,
Magyar Mária
(független) 329
s z a va z a t ,
Benkõné Gulyás
Edit (független)
325 szavazat,

Kötõ Attila (Fidesz-KDNP) 317 szavazat.
A szavazáson 2032 választópolgárból 876-an vettek részt, az
érvényes szavazatok száma 869
volt.
– Köszönetemet szeretném
kifejezni a zalakarosi választópolgárok felé, amiért ismételten
megtiszteltek bizalmukkal –
mondta a voksolást követõen Novák Ferenc. – Az
eredmény azt
jelzi számomra, hogy munkámmal elégedettek voltak
az elmúlt ciklusban. Ugyancsak megköszönöm képviselõtársaim
e d d i g i
munkáját,
amelyet a település fejlõdése
érdekében

végeztek, a most megválasztott
képviselõtársaimnak pedig ezúton is gratulálok.
A most megválasztott képviselõtársaimnak ezúton is gratulálok. Képviselõi programjuk
alapvetõen egybecseng és egye-

zik azokkal a fõ irányokkal is,
amiket magam polgármesterként megfogalmaztam. Bízom
benne, hogy hatékonyan és
együttmûködõen tudunk dolgozni az elkövetkezõ öt év során.

Duatlon: egyéniben, csapatban is remekeltek
LEVENTE HÕSIESEN KÜZDÖTT
Szeptember 28-án Zalaegerszegen rendezték meg a Duatlon Diákolimpia megyei versenyét, melyrõl a legjobbak az országos döntõbe
juthattak. A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolát az idén 13 gyermek képviselte, akik egyéniben, illetve csapatban indultak. Stégli János,
a gyerekek felkészítõje elmondta, hogy mivel a duatlon diákolimpia
versenyeire már a tanév elején sor kerül, így a nyári szünet után rövid
idõ jut a felkészülésre, a gyerekeknek minden lehetõséget meg kell ragadniuk, hogy a megyei, illetve országos versenyen minél jobb eredményeket érhessenek el.
A megyei döntõbe induló versenyzõk az idén is kitettek magukért,
hisz a tizenhárom induló közül 8-an bejutottak az országos döntõbe is.
Egyéniben a legjobban a IV. korcsoportos Flórek Viktor szerepelt, aki megyei II. helyezést ért. Csapataink viszont „taroltak”, hisz mind a II., mind a
IV. korcsoportos fiúk megnyerték a Zala megyei diákolimpiát, s így bejutottak a Balatonlelle-Rádpusztán megrendezett országos döntõbe.
(Folytatás a 9. oldalon.)

A megyei duatlon verseny résztvevõi.
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Új hulladékszállító jármûveket alkalmaznak
Új gépjármûvek beszerzésével,
a környezetvédelmi szempontokat a lehetõ legteljesebben figyelembe véve gazdagította gépjármû parkját a közelmúltban a
Zalaispa társulás.
Az új jármûveket Bali József, a
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás vezérigazgatója és Novák Ferenc polgármester mutatta be a
sajtó képviselõinek.
– A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás abból a célból
alakult, hogy a társult önkormányzatok egyre magasabb környezetvédelmi célok betartását
szolgáló hulladékgazdálkodási
feladataihoz az infrastrukturális
fejlesztéseket megvalósítsa. Ehhez kapcsolódóan közel 300 településen, így Zalakaroson is cégünk látja el 2013. január 1-tõl a
közszolgáltatási feladatokat –
fogalmazott Bali József. A minél
színvonalasabb munkavégzés érdekében a társulás legutóbb saját
költségvetésébõl mintegy bruttó
114 millió forintos beszerzéssel vá-

sárolt 2 db nagy teljesítményû
Mercedes-Benz alvázra szerelt
Variopress tömörítõ-lapos hulladékgyûjtõ gépjármûvet, amely
EURO-6-os környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ motorral
felszerelt, továbbá megfelel a
csendes üzemû kategória elõírásoknak. Ezen kívül mintegy bruttó
37 millió forintért szerzett be a
társulás egy terepes kisméretû
hulladékgyûjtõ gépjármûvet is,
amely elsõsorban a turisztikai te-

lepülések nehezen megközelíthetõ helyeinek hulladékgyûjtésében
vállal szerepet.
Városunkban ez utóbbi jármûvet mutatta be a cég vezérigazgatója, hiszen, mint mondta: a gépnek Zalakaros domborzati viszonyai miatt kiemelt szerep jut a közeljövõben.
Novák Ferenc polgármester a
cég és a város jó kapcsolatának
méltatása mellett két fontos újdonságról is beszámolt a hulladékszállí-

tás tekintetében. Az egyik, hogy
hamarosan elindul az úgynevezett
zöldjárat, amely október 13-tól november 17-ig biztosítja a lakosságnál keletkezõ biológiailag lebomló
zöldhulladék gyûjtését és elszállítását. Mindezek mellett folyamatban
van a hulladékudvar építésének
ügye, a tender kiírását követõen,
amennyiben az idõjárási viszonyok
engedik, akár már ez évben is el lehet kezdeni a tényleges munkálatokat Újmajor területén.

TÛZIFA TÁMOGATÁS
A RÁSZORULÓKNAK
A képviselõ-testület 55
m3 keménylombos tûzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ
támogatáshoz
igényt nyújtott be a Magyar
Államkincstár Zala Megyei
Igazgatóságához a közelmúltban, ez a maximálisan
igényelhetõ
mennyiség,
melyre a támogatási rendelet lehetõséget ad.
A támogatás igénybevételéhez szükséges 55.000 forint + áfa saját forrást az önkormányzat 2014. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosították. A
testület döntött arról is,
hogy vállalja a tûzifa szállításából eredõ költségeket,
azok fedezetét ugyancsak a
2014. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosítja.
A pályázati feltételekhez
igazodva a támogatásból vásárolt tûzifát, illetve szenet
2015. február 15-ig osztják ki
a rászorulók részére.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A képviselõ-testület korábbi döntése alapján a zöldhulladék elszállítása érdekében ún. „zöldjárat“ került bevezetésre. E járattal a zöldhulladék elszállítása mellett az avarégetés okozta környezetterhelést (légszennyezést) kivánjuk visszaszorítani.
A „zöldjárat“ az idei évben 2014. október 13-tól
2014. november 17-ig biztosítja a lakosságnál keletkezõ biológiailag lebomló ún. zöldhulladék gyûjtését
és elszállítását. Szállítási napok: 2014. október 13.
(hétfõ), 2014. október 20. (hétfõ), 2014. október 27.
(hétfõ), 2014. november 3. (hétfõ), 2014. november
10. (hétfõ) illetve 2014. november 17. (hétfõ)
Mindezek figyelembe vételével a zöldjárat hatékonyságának növelése és a környezetterhelés (légszennyezés) visszaszorítása érdekében Zalakaros Város Önkormányzat képviselõ-testületének a helyi
környezet védelmérõl és a közterületek tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 15. §-ában az avar és kerti hulladékok nyíilttéri
égetése szabályozásra került, mely alapján Zalakaros

város bel- és külterületén avart és kerti hulladékot
május 1-tõl november 15-ig a szabadban égetni tilos.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét e
rendeletre, melynek betartását a közterület-felügyelet fokozottan ellenõrizni fogja, és a szabálysértõkkel szemben szabálysértési eljárást fog kezdeményezni.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a zöld hulladék
külön gyûjtésére szolgáló „Zöld hulladék” feliratú biológiailag lebomló 80 l-es gyûjtõzsákokat szíveskedjenek igénybe venni, melyet a zalakarosi lakosság
180 Ft + áfa/zsák áron vásárolhat meg a Zalakarosi
Közös Önkormányzati Hivatalban. (Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.)
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A Zene Világnapján
1975 ÓTA OKTÓBER 1-JÉN ÜNNEPELJÜK
Október 1-jét, a Zene Világnapját hangversennyel ünnepelték a Móra-iskola zeneiskolás növendékei. A koncerten valamenynyi tanszak képviseltette magát.
Az osztálytársak, tanárok, vendégek színvonalas produkciókat

hallhattak a kezdõ és felsõbb éves
muzsikusoktól, az országos trombita verseny selejtezõjére készülõ
gimnazista növendékektõl és az
õket tanító zenepedagógusoktól.
A délutáni koncertet a Karos Fúvós Együttes zárta jó hangulatú zenei összeállításával.

Új felszerelésekkel

gyarapodtak
A Zalakarosi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságának pályázatán 700 ezer
forint értékû támogatást nyert, melyet szakfelszerelések megvásárlására fordított.
Az egyesület motoros fûrészt,
bevetési tûzoltóruhát, hõvédõkámzsát és védõkesztyûket vásárolt.
A pályázott eszközök nagyban
segítik az ÖTE mûködését, különösen a szélsõséges idõjárási helyze-

tekben, illetve hatékonyabban tudnak segíteni a hivatásos tûzoltóknak a különbözõ káreseményeknél.
A tûzoltó bevetési ruha és tûzoltókámzsa biztonságosabb tûzoltási
tevékenységet tesz lehetõvé – tudtuk meg Szörcsök Szilárdtól, az önkéntes egyesület parancsnokától.
Október végén 40 órás tûzoltótanfolyamon vesznek rész a karosi
önkéntesek, mely ugyancsak a bevetési feladatok ellátásában lesz segítségükre.

Polgári védelmi gyakorlatok
Az önkénteseket tömörítõ
Thury mentõcsoport minõsítõ
gyakorlatára került sor városunkban nemrégiben. A régi tsz
major területén szervezett gyakorlaton a nagykanizsai járás ön-

kénteseibõl szervezett csapatok
vettek részt, akiknek az árvízi
védekezésre való felkészülés, valamint épületekben bekövetkezett balesetek (természetesen
mesterségesen
létrehozott

problémák) megoldása volt a
feladata.
Az önkéntesek Gelse, Miháld,
Zalakaros, Nagykanizsa települések lakóiból és a Szabadics Zrt.
dolgozói álltak össze.

Az adott feladatokat a csapatok megfelelõen hajtották végre,
így a járásban a polgári védelem
magasabb szintû feladatok ellátására is alkalmassá válik a jövõben.

4

2014. október 16.

Zalakaros a Nemzeti Vágtán
Zalakaros is képviseltette magát az idei évben a Nemzeti Vágtán. A kitelepülés a port.hu-val
való közös együttmûködés keretében valósult meg. A kitelepüléssel együtt Zalakoros kapott
egy lovat is és egy lovast, aki
Zalakaros színeiben indult a futamokon. Zalakaros Detlef nevû lova Berghoffer Szandra irányításával az elõfutamon elsõ helyen ért
célba, így teljesítményével kvalifikálta magát a középfutamba, ahol
sajnos két tized másodperccel
csúszott le továbbjutó pozícióról.
Míg Detlefért a Hõsök terén izgultak a szurkolók, addig a
zalakarosi Tourinform iroda két
munkatársa, Fekete Csilla és Molnár
Veronika Zalakarost népszerûsítették a Vágta korzón kihelyezett települési standon.
– Nagyon nagy volt az érdeklõdés Zalakaros standja iránt. Közel
1000 db prospektust osztottunk ki
a két nap alatt. Lehetett szerencsekereket is pörgetni, amivel kü-

lönbözõ szállásutalványokat és
Zalakaros ajándéktárgyakat lehetett nyerni. Jelentõs reklámcélú
cím-anyagott gyûjtöttünk össze.

Életmód tanácsadás
Katus Attilával

A standon a szere n c s e ke rék mellett
helyi termelõk termékeit leh e t e t t
megkóstolni és helyi
k é z m û ve sek tárgyait állítottuk ki.
S z e re t nénk köszönetet mondani a termelõknek és kézmûveseknek,
hogy támogattak minket: Kordély
Gábor – fazekas, Lidvin Sándorné
– tökmagolaj készítõ, Karáné

Nagy Magdolna – csuhé baba készítõ, Takács József – fatányér készítõ, Molnár Tiborné – gyümölcsfeldolgozó, Tóber József – méhész – mondta Molnár Veronika.

Kutyabarát karosiak
Szálloda kategóriában a Hotel Villa Natura, panzió kategóriában
pedig a Szent Orbán Panzió és Borozó nyerte el az „Év kutyabarát
szálláshelye” címet.

Katus Attila életmód tanácsadásán vehettek részt a Zalakarosi
Fürdõ vendégei a Magyar Fürdõk Napján. A fürdõ gyógyászati
részlegének kollégái ezen a napon állapotfelmérést végeztek
(vérnyomásmérés, testzsírszázalék mérés), valamint tájékoztatást nyújtottak a fürdõn igénybe vehetõ gyógyászati kezelésekrõl, a vendégek pedig kipróbálhatták a zalakarosi gyógyvíz hozzáadásával készült krémeket, amelyek a fürdõ wellness
shopjában megvásárolhatók.

Elsõ alkalommal hirdette meg és
kereste a 2014-es év kutyabarát
szálláshelyét a Kutyabarát.hu és az
Index utazási melléklete, a Travelo.
Az „Év kutyabarát szálláshelye” pályázaton olyan szálláshelyek jelentkezését várták, melyek
felfigyeltek arra, hogy hazánkban
is már egyre több kutyatartó szeretné kedvencével együtt a vendéglátóhelyek
szolgáltatásait
igénybe venni, és szívesen is fogadják õket. A pályázat nyertesei

büszkén viselhetik az „Év kutyabarát szálláshelye” elnevezést, melyet Magyarország legnagyobb
kutyabarát közössége szavaz meg
számukra.
A pályázók közül az internetezõk szavazatai választották ki a
kategória gyõzteseket. A kategóriánként elsõ három helyezettet öszszesen 3 millió forint értékû marketingkampánnyal
díjazzák
a
kutyabarat.hu, a travelo.hu és az
Index.hu oldalain.
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Az Idõsek Világnapja alkalmából október elsõ hétvégéjén köszöntötték az idõseket városunkban. Az önkormányzat által szervezett rendezvényen az ezüst korúakat Novák Ferenc polgármester köszöntötte, aki a hagyományokhoz híven a város ez évi történéseirõl is tájékoztatta a vendégeket, majd méltatta a most már
nyugdíjas korban lévõknek a városért tett fáradozását.

Az idõseket ünnepelték
MEGTANÍTOTTÁK, AMI SZÉP ÉS NEMES
kapaszkodók az igazi emberek
számára – mondta.
Az idõseket arra buzdította: ha
tehetik, minél többet mozduljanak
ki otthonról, beszélgessenek, vigyenek derût az életükbe.
– Kívánom Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be
hétköznapjaikat és ünnepeiket,
ajándékozzák meg Önöket vidámsággal, békességgel, figyelmükkel,
szeretetükkel.
A polgármester emléklapot
adott át a város legidõsebbjeinek,
jelképesen Ambrus Ferencnének
köszönte meg (képünkön) mindazt,
amit az idõsek a városért tettek; az
ünnepség vidám mûsorral és vendéglátással folytatódott.

– Minden karosi polgár nevében köszönetet szeretnék mondani Önöknek! Példát adtak nekünk
arra, hogy mi is megmutassuk és
megtanítsuk azt fiainknak és lányainknak, ami a világban szép és
nemes. Köszönjük, hogy tovább
adták és olyan értékeket bíztak
ránk, mint a munka becsülete, az
otthon melege, a család biztonsága és a mindennél erõsebb és önzetlenebb szülõi szeretet. Ezekre
az úgynevezett régi, konzervatív
eszmékre, értékekre igenis szükség van, hiszen ezek tartópillérek,

TÉRSÉGI HELYI TERMÉK SZEMLE

Az aradi tizenhárom
emlékére
Az aradi vértanúk emléke elõtt
tisztelegtek a Móra-iskolások október 6-án. A szokásokhoz híven az
idei tanévben is az 5. osztályosok
készültek emlékmûsorral.
A megemlékezésre ünneplõbe
öltözött gyerekek egy gyertyaláng mellett idézték fel versekkel
és prózai szövegekkel az aradi
eseményeket és a hõsök nevét.

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület és Zalakaros
Város Önkormányzatának közös szervezésében tartották meg a
hagyományos térségi helyi termék szemlét, mely a térségben
mûködõ kézmûvesek, iparosok, õstermelõk termékeit vonultatta
fel, s itt mutatkoztak be térség kulturális csoportjai is, melyek –
ha úgy tetszik – ugyancsak helyi termékei a térségnek. A rendezvényt szakmai fórum elõzte meg, melyen többek között bemutatták a Dél-zalai Helyi Termék Katalógust, a Vásárlói Kisokost és
az Ízkínáló címû szakácskönyvet, melyek az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület gondozásában jelentek meg.

Zenei aláfestés mellett, kivetítõn
láthatták a diákok a tábornokok
fényképét is. A gyerekek felkészítõ tanára Várnagy Szabolcsné
volt.
Az ünnepség végén Novák Ferenc polgármester adta át a 4. és 8.
osztályosoknak
Magyarország
Alaptörvényének egy gyermekek
részére készült kiadványát.
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Az idei évben október 3-án
került sor a Magyar Diáksport
Napjára. A Magyar Diáksport
Szövetség felhívásához a Móraiskola is csatlakozott, sõt ebben
az évben több szülõ is részt vett
a rendezvényen.
A felsõ- és az alsó tagozatosokat külön gyakorlatokkal, zenés
mozgással Katus Attila melegítette
be, majd a gyerekek 2014 métert
futottak le, a legkisebbek távja ennek a fele volt. Vállalkozó kedvû
pedagógusok, szülõk és a karosi
Futrinkák futóklub tagjai is kísérték
õket. A lazítás, nyújtás, pihenés is
Katus Attila vezényletével történt,
majd a délután is mozgással telt. A
felsõsök futó, foci- és kézilabda versenyeken mérhették össze erejüket, ügyességüket. A kisebbek pedig egy nagy sétát tettek a településen.

A Magyar Diáksport Napja
SZÜLÕK, TANÁROK, DIÁKOK TORNÁZTAK EGYÜTT

Három bajusz gazdát keres DÖK-nap a suliban
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ VIG BALÁZZSAL TISZTSÉGVISELÕKET IS VÁLASZTOTTAK
Fantasztius hangulatú találkozón vehettek részt a könyvtárban a
3-4. osztályosok, s néhányan a második osztályból. Vig Balázs író Budapestrõl látogatott hozzánk, aki

vos és a Puszirablók címû gyerekregényeknek a bemutatására már
csak pár mondattal maradt idõ. Aki
akart, névre szóló dedikált könyvet
vásárolhatott. Mindenki kapott egy

nagyon játékos, interaktív módon
mutatta be nekik Három bajusz
gazdát keres címû meseregényének elsõ fejezetét. Volt bemelegítés az olvasásra, bajuszmustra, s
szerepjáték is. A vigyorgóizmok folyamatosan dolgoztak felnõttnél és
gyereknél egyaránt. Közben megismerhettük a meseregény szereplõit, helyszínét. Az író maga olvasta
fel a történet elsõ fejezetét, melyet
nagy figyelemmel kísért a hallgatóság. Szinte észre sem vettük, hogy
elröppent az idõ. Így az író másik
két regényének: A rettegõ fogor-

emlékkönyvjelzõt, melyet szintén
aláírt Vig Balázs.
Könyvtárunk is vásárolt a könyvekbõl, s az elõzetes bejelentkezések szerint nagy érdeklõdésre számíthatunk a kölcsönzõk körében.
Reméljük, hogy még sok ilyen remek magyar meseíró és mesekönyv jelenik meg a magyar könyvkiadásban, akik személyiségükkel és
alkotásaikkal magukkal ragadják a
gyerekeket, s csábítják õket az olvasásra.
Horváthné Nagy Elvira

A hagyományokhoz híven idén
is vidám, egész napos programmal
ünnepelte a Móra-iskola a Diákönkormányzat Napját.
Bocskor Tünde, a DÖK vezetõ
tanára elmondta: a délelõtt folyamán fórumot tartottak a diákok részére, melynek során meghallgattuk a DÖK szabályzatát, ezután az
osztályok képviselõi felolvasták a
gyerekek köszöneteit, javaslatait és
kéréseit az iskola felé. A DÖK-ös
tisztségekre megszavazott diákok
nevét is felolvasták. A megválasztott tisztségviselõk a 2014-2015-ös
tanévre a következõ diákok lettek:

diákpolgármester: Neumajer Kitti
8.o., szervezõ-kultúros: Csöndör
Kamilla 7.o., gazdaságis: Flórek Viktor 8.o., környezetvédelmi felelõs:
Kovács Luca 8.o., sportos Koma
Bence: 7.o.
A fórum után a felsõsöknek vicces vetélkedõ, az alsósoknak játékos sorverseny következett.
Délután pedig túrára invitálták
az iskolásokat. A gyerekek teljes
erõbedobással vágtak neki a feladatoknak. A vicces vagy gondolkodtató, sportosabb és könnyebb
fejtörõk is mind-mind nagyon szórakoztatóak voltak számukra.

Középiskolai tanulmányi ösztöndíj pályázatokat bírált el a
testület soros ülésén. A döntést
a humánpolitikai bizottság elõzetes állásfoglalása után hozták meg. A
támogatást e tanévben nyolc tanulónak ítélték meg, valamennyien 12
ezer forint havi önkormányzati támogatásban részesülnek.

ÖSZTÖNDÍJAT KAPNAK
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TAKARÍTÁSI
VILÁGNAP

Szüreti felvonulás

Minden esztendõben a
szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik a takarítás napját. Jelszava: gondolkodj világméretekben és cselekedj otthon!

Az ovisok elsõ alkalommal
emlékeztek meg errõl a napról. Elõzõleg különbözõ anyagú hulladékokat gyûjtöttek. A
gyerekek ezeket válogatták,
ismerkedtek az anyag tulajdonságaival, verseny és ügyességi játékokban is részt vehettek. Mindhárom csoportban
szorgos kezek tisztítottak le
minden tárgyat, bútort, játékot. Nemcsak a csoportszobában, hanem a teraszokon, udvari babaházban is takarítás
folyt. A gyerekek a lombgereblyékkel a lehullott leveleket
és füvet is összegyûjtötték.
Hallhattak arról, hogy a környezet tisztasága, a hulladékok kezelése szorosan összefügg az élõvilág védelmével.

Az új tanév elsõként felidézett
hagyománya a szüret, a szüreti felvonulás. Egy héten át készülõdtek a
gyerekek különbözõ tevékenységekkel. A közeli szõlõhegyen megfigyelték az õsz gyümölcseit, különösen a vidéken hagyományos szõlõt. A szülõk támogatásával ezeket
gyûjtötték, megismerkedtek színükkel, alakjukkal, ízükkel, illatukkal, majd az óvónõ irányításával érzékelõs játékokat is játszottak. Az
összegyûjtött gyümölcsökbõl a felszeletelés, a szõlõfürt szemezgetése után gyümölcssaláta készült. A
belekerült diót a gyerekek maguk
törték, tisztították kitartóan. Természetesen jóízûen el is fogyasztották. Szülõi támogatásból a must
ízét is érzékelték. A mesék, szüreti
kikiáltó mondókák, versek, énekes
– dalos játékok, egyéb foglalkozási
ágak (matematika, ábrázolás, testnevelés) tevékenységei is a szüret
témakörében teltek. A Katica és
Pillangó csoportosok pogácsát is

Könyvtári foglalkozások
Az „Állatok világnapja” apropóján a könyvtár mindhárom óvodai
csoport számára foglalkozásokat
szervezett. A gyerekek sok érdekes

feladatot kaptak: háziállatok hangját a nevük hallatán utánozták le,
majd cd-rõl hallott állathangokat ismertek fel. Nem bizonyult nehéz
feladatnak találós
kérdések
alapján felismerni
az adott állatot.
Egy kiskutya életébe is betekinthettek egy film
rövid részletébõl.
A foglalkozást
különbözõ állatos könyvek nézegetése és a képekrõl való beszélgetés zárta le.

sütöttek a felvonulást megtekintõ
vendégek megkínálására, de természetesen a gyerekek is fogyasztottak belõle. A hét utolsó napján a
felvonuló óvodásokat az õsz gyönyörû idõjárással ajándékozta meg.
A gyerekek és felnõttek hagyományõrzõ kellékekbe öltöztek, a
felvonuló kocsik, traktor és tûzoltó
autó is szüreti díszt kapott. A menet elindulása elõtt a felnõtt bíró a
gyerekbírók közremûködésével dobolta ki az óvoda eseményeit a jelenlévõ szülõknek, érdeklõdõknek.
A menet hangos mondóka és
énekszóval vonult végig a városon.
Az óvoda ezúton is köszönetet
mond mindazoknak, akik hagyomány felidézés sikerét segítették:
Pem László, Vénusz Hotel igazgatója - Virágné Bálint Mária, Gulyás Attila, Önkéntes Tûzoltó Egyesület
Zalakaros. Külön köszönetet tolmácsolnak a helyi rendõrõrsnek, melynek dolgozói jelenlétükkel ügyeltek
a kicsik biztonságára.

ÕSZI TÚRÁN
A KATICA CSOPORT
Szülõi kezdeményezésre és
segítséggel jó hangulatú, a gyerekek számára igazán emlékezetes túrát tehetett a Katica
csoport a közelmúltban. A cél a
Parkerdõ volt, az útirányt az
anyukák által kihelyezett katicabogarak jelezték.
Az utat is már rengeteg
meglepetés feladat tarkította,
melyeket a kicsik hatalmas lelkesedéssel és jókedvvel oldottak
meg. A célban a szülõk által terített asztal várta a kis csapatot,
melynek tagjai a jóízû falatozás
után ismét mozgásba lendültek,
a tisztásra helyezett farönkök
segítségével tornáztak, mozogtak. A játékba az anyukák, nagymamák is bekapcsolódtak.
A sok mozgás után jólesett
egy kis pihenés és mese hallgatás. A túra teljesítéséért hazaindulás elõtt mindenki katicás
oklevelet kapott.
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Népszerû a szaunavilág
A TIZENÖTEZREDIK VENDÉGET FOGADTÁK

MEGHÍVÓ
OKTÓBERI FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC KÖSZÖNTÉSE
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola
Ideje: 2014. október 23. csütörtök 10 óra
Ünnepség és koszorúzás a kopjafánál
(rossz idõ esetén iskola aula)
Program: Himnusz, koszorúzás, ünnepi beszéd,
ünnepi mûsor, Szózat.

A több mint egy éve átadott szaunaudvar tizenötezredik látogatóját köszöntötte Novák Ferenc polgármester a közelmúltban a fürdõ vezetésével együtt.
A látogató, Baksa Károly saját
elmondása szerint a szaunázás
szerelemese, a munkával teli hétköznapok után szinte minden hétvégén Zalakaroson töltõdik fel, szaunázással, pihenéssel, fürdõzéssel
tölti a napot.
Az ajándékot és az emléklapot
Novák Ferenc adta át Baksa Károly
részére. A polgármester úgy fogalmazott: maga is rendszeres vendége a fürdõnek, gyógykezeléseket

zet megõrzéséhez. A köszöntés során elhangzott: a szaunaudvart
alig több mint egy éve, 2013 nyarán nyitotta meg a Zalakarosi Fürdõ, azóta a népszerûsége töretlenül növekszik. A fürdõ programkínálata is bõvült, a szaunaudvarban
naponta kétszer szauna szeánszokat tartanak, a szaunamester segítségével pedig megismerkedhetnek a vendégek a szaunázás helyes technikájával. A helyszínen

vesz igénybe. Fontosnak tartotta
kiemelni, hogy a test karbantartása
mellett a kezelések, a szaunázás, a
fürdõszolgáltatások a lelket is kényeztetik, hozzájárulnak a jó közér-

minden adott a tökéletes kikapcsolódásra, hiszen a fürdõ legnyugodtabb részén, a gyógycentrum
közvetlen közelében helyezkedik
el.

Az ünnepségre városunk minden polgárát
és vendégét tisztelettel várjuk!
Zalakaros Város Önkormányzata,
Zalakarosi Óvoda, Bölcsõde, Közösségi Ház és Könyvtár

Zalakarosi

A nyár legnagyobb sportteljesítménye fûzõdött a
Zalakarosi Futrinkák
futócsapatához azzal, hogy körbefutották a Balatont. Közelmúltban sportolói nagyságuk mellett
emberi nagyságukról is tanúskodtak.
A szepetneki falunapon egy
kemoterápián átesett kislánynak
szerveztek jótékonysági futást,
melynek nevezési díjával, illetve a
megtett kilométerek megvásárlásával segíthették a gyógyulást. A
futáson 299-en vettek részt, köztük a Zalakarosi Futrinkák csoport-

ja is. Szabadics Attila, aki
Szabadicsné Madaras Katalin,
Szabadics Adrienn, Hegyi Mónika
és Halász Máté mellett szintén
részt vett a futáson elmondta,
hogy ilyen célokért, rendezvényekért érdemes futni, hisz így nemcsak másokon segítenek, de saját
egészségük érdekében is tesznek.
A csapat a kilométerek vonatkozásában az elsõk között volt a
megtett 56 km összteljesítménynyel, de a jelképes nevezési díj
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A Zöld Gömb Sportklub és
Stégli János szervezésében immár tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a Kis-Balaton
Kör. A 2014. október 5-i sportesemény a Sportolj és nyerj! akció
második próbatétele is volt.

Kis-Balaton kör

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen az indulók az idei
évben 2, 5, 9, 21 (félmaraton) és 30
km-es távokon mérhették össze

népszerûbb. A gyerekek közül kiemelendõ Józsa Zétény, aki ovisként szüleivel együtt teljesítette a 2
km-es távot, valamint Szörcsök Noel, aki az iskolások közül egyedüliként birkózott meg a 9 km-es távval.

teljesítményüket, de a legkitartóbbak akár a Kis-Balatont is megkerülhették. A szervezõk a futóversenyen kívül lehetõséget biztosítottak gyalogtúrán (10 és 25 km), illetve a Kis-Balaton körbetekerésével
(34 és 68 km) kerékpár túrán való
részvételre is.
Stégli János szervezõ elmondta,
hogy az idei verseny minden elõzetes várakozást felülmúlt, hisz a rekordszámú (156 fõ) nevezés mellett
sikerült minden korábbi apró hibát
is kijavítania a szervezõknek, így
mindenki megelégedéssel zárhatta
a napot.
A Sportolj és nyerj! akciónak is
köszönhetõen a futóversenyen sok
gyerek vett részt, az alsósok között
a 2 km-es (itt összesen húszan indultak), míg a nagyobbak között az
5 km-es táv (10 induló) volt a leg-

A Zalakarosi Futrinkáknak is köszönhetõen nemcsak a diákoknál
találkozhattunk helyiekkel, hanem
a felnõttek között is. Az idei évben
öszszesen 35 (!) zalakarosi futó teljesítette a különbözõ távokat, és
nem is akármilyen eredményekkel,
hisz a különbözõ korosztályokban
és távokon összesen 10 elsõséget sikerült elérniük. A felnõttek közül
ezúttal Léránt Brigitta teljesítményét kell megemlítenünk, aki a teljes mezõnyben egyedüliként futotta körbe a Kis-Balatont.
A futás mellett népszerû volt a
gyalogtúra is, ezt 61-en választották, ahol 48-an 25 km-en, a rövidebb távon 13-an indultak. A kerékpártúrán összesen 29-en vettek
részt.
A futóverseny helyezettjei: 2
km: lányok: 6–10 évesek: 1. Strobl

Futrinkák
mellett további pénzadománynyal
segítettek, sõt akadt olyan is, aki a
futáson nem tudott részt venni, de
utalással támogatta a többiek által
felkarolt kezdeményezést.
Köszönjük!
A Zalakarosi Futrinkák egy másik csapata sportteljesítménnyel
hívta fel magára a figyelmet. Budapesten rendezték meg a 2014.
szeptember 14-én a 29. Wizz Air
Budapest félmaratonit, melyen
minden korábbinál többen, 13 500-

an vettek részt. A rendezõ Budapest Sportiroda
(BSI) tájékoztatása szerint a tavaly felállított 12
850-es részvételi csúcsot sikerült
most megdönteni, s az egyéni indulók számát tekintve is új rekord
született, 9250 futóval.
A teljesítõk között a Futrinkák
három hölgye is megtalálható
volt. Tóthné Szalai Viktória elmondta, hogy elõször teljesítette
ezt a távot, a hatalmas élmény
volt ilyen nagy tömegben futni, s
talán ennek is köszönhetõ, hogy
most érte el a legjobb eredményt.
Farkasné Bodnár Eszterrel mint-

Anna, 2. Koma Csenge, 3. Koma
Lujza, 11–14. év: 1. Ács Linett, 2. Sair
Sophie, 3. Horváth Hilda, fiúk: 6 év
alatt: 1. Józsa Zétény, 6–10 évesek:
1. Novák Lázár, 2. Novák Máté, 3.
Hobor Ferenc, 11–14 év: 1. Strobl
Áron.
5 km: lányok: 15–18
év: 1. Balogh Fanni, nõk:
19–39 év: 1. Prémecz Judit, 2. Prémecz Orsolya, 3.
Wágner Ágnes, 50 év fölött: 1. Tar Veronika, fiúk:
1. Florek Viktor, 2. Koma
Bence, 3. Tresó Ádám.
9 km: nõk: 19–39 év: 1.
Baloghné Prémecz Hajnalka, 2. Dr. Józsa Zsanett, 3.
Fehér Beatrix, 40–49 év: 1.
Mátésné Decskó Mónika,
2. Oláhné Grand Andrea,
férfiak: 18 év alatt: 1.
Szörcsök Noel, 19–39 év:
1. Szörcsök Szilárd, 2.
Szécsényi Szabolcs, 3.
Józsa Attila, 40–49 év: 1. Trencsényi
Gyula, 2. Oláh Attila, 3. Szabadics
Attila.
21 km: nõk: 19–39 év: 1. Ferk
Anikó Erika, 2. Tóthné Szalai Viktória, 3. Hegyi Mónika, 40–49 év: 1.
Szabadicsné Madaras Katalin, 2.
Harcz Judit, 3. Kovács Renáta, 50 év
felett: 1. Szabó Csabáné, férfiak:
19–39 év: 1. Fonódi Tamás, 2. Keszthelyi Roland, 3. Hóbor Ferenc,
40–49 év: 1. Borsitzky Balázs, 2.
Angyalosi Dániel, 50 év felett: 1.
Szabó Csaba.
30 km: nõk: 19–39 év: 1. Kovács
Imola, 2. Kakuk Ágnes, 3. Pénzes
Enikõ, 50 év felett: 1. Korcsmárosné Víg Rozália, férfiak: 19–39 év: 1.
Kovács Attila, 2. Borbás Tibor Szabolcs, 3. Mosolygó Attila.
Kis-Balaton kör: 1. Léránt Brigitta.

egy másfél éve kezdtek el futni, e
versenyen is egymást segítve értek a célba. A sok, kitartó munka
meghozta gyümölcsét, s büszke e
teljesítményre. A két említett hölgyet kissé megelõzve Léránt Brigitta is teljesítette a félmaratont.
Mindhárom hölgy a több mint 21
km-es távot közel 2 óra alatt teljesítette, mellyel a népes mezõny
elsõ tizedében értek célba, külön
is gratulálunk.
A Budapest Maratonon pedig
Szabadicsné Madaras Katalin és
Szabadics Attila vállalta a több
mint 42 km-es táv lefutását, melyhez ezúton is õszintén gratulálunk!

DUATLON
(Folytatás az 1. oldalról.)
A megyei diákolimpia
zalakarosi eredményei: 1.
korcsoport Leány: 6. Eisenschreiber Anna, 14. Kulcsár
Zsófia, Fiú: 16. Kulcsár Benedek, 2.kcs: Fiú: 3. Novák Lázár
Ernõ, 6. Novák Máté Ákos, 8.
Balogh Levente, 9. Stampf
Marcell, 3.kcs.: Leány: 8. Ács
Linett Lúcia, 13. Sair Sophia
Sonia, Fiúk: 2. Flórek Viktor, 4.
Koma Bence László, 5. Kánnár
Máté. Csapatverseny: II. kcs.
fiú: 1. Móra Ferenc Általános
Iskola Zalakaros (Balogh Levente, Novák Máté Ákos,
Novák Lázár Ernõ, Stampf
Marcell), IV. kcs. fiú: 1. Móra
Ferenc
Általános
Iskola
Zalakaros (Koma Bence László, Flórek Viktor, Kánnár Máté, Tresó Ádám).
Az október 11-én megrendezett országos döntõre sûrített edzésekkel készült a csapat, melynek meg is lett az
eredménye.
A IV. korcsoportos fiúk a
94 fõs mezõnyben a középmezõnyben végeztek (51.
Flórek Viktor, 60. Koma Bence
László, 65. Tresó Ádám, 68.
Kánnár Máté.
A II. korcsoportban egy
szinte emberfeletti teljesítménynek lehettünk tanúi,
hisz Balogh Levente a rajt
utáni kavarodásban elesett,
így sérülten, az utolsó helyrõl vágott neki a versenynek,
azonban igazi sportemberként küzdve szinte az egész
mezõnyt „leiskolázva” végül
a legjobb zalakarosiként a
13. helyen ért célba a 118 fõs
mezõnyben. Levente hõsies
versenyzésének is köszönhetõen a II. korcsoportos fiúcsapat végül 19 megye és a
fõváros csapatai közül a 6.
helyezést szerezte meg, s ezzel pontszerzõ helyen végzett. A csapat tagjai: Balogh
Levente (egyéniben: 13.),
Novák Lázár Ernõ (19.),
Novák Máté Ákos (26.),
Stampf Marcell (42.)
A diákoknak, illetve felkészítõjüknek, Stégli Jánosnak
ezúton is gratulálunk, illetve
köszönjük a szülõk áldozatos
segítõkészségét, akik a felkészülés mellett a versenyen is
segítették gyermekeiket.
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Tök jó Zalakaroson!
2014. OKTÓBER 22. – NOVEMBER 2. – EGY „TÖK JÓ” PROGRAM AZ ÕSZI SZÜNETRE!
OKTÓBER 22. (SZERDA)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Ország-város óriás társasjáték (Fedett
gyermekvilág)
14.00: Ügyességi sorverseny (Fedett gyermekvilág)
16.00: Kérdezz-felelek (Fedett gyermekvilág)
OKTÓBER 23. (CSÜTÖRTÖK)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Manótorna kicsiknek (Fedett gyermekvilág)
14.00: Csúszdaverseny (Fedett gyermekvilág)
16.00: Klub Oázis táncverseny (Fedett gyermekvilág)
OKTÓBER 24. (PÉNTEK)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: „A Karib-tenger kalózai” kvízjáték (Fedett gyermekvilág)
14.00: Kalóznap, kincskeresés (Fedett gyermekvilág)
16.00: Memóriajáték (Fedett gyermekvilág)
OKTÓBER 25. (SZOMBAT)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Teke bajnokság (Fedett gyermekvilág)
14.00: Családi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)
OKTÓBER 26. (VASÁRNAP)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Csúszdaverseny (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Vizes 7-es”- vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)
16.00: Klub Oázis Kölyökparty (Fedett gyermekvilág)
OKTÓBER 27. (HÉTFÕ)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Óriástársas (Fedett gyermekvilág)
14.00: Lovagok és hercegnõk napja (Fedett
gyerekvilág)
16.00: Családi activity (Fedett gyermekvilág)
OKTÓBER 28. (KEDD)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Twister bajnokság (Fedett gyermekvilág)
14.00: Vízi ügyességi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
16.00: Mese-kvíz (Fedett gyermekvilág)
OKTÓBER 29. (SZERDA)
10.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
11.00: Manótorna kicsiknek (Fedett gyermekvilág)
13.00 – 16.00: Tökfaragás, madárijesztõ és
madáretetõ készítés tökbõl (Élményfürdõ Déli bejárat, Fedett gyermekvilág)

14.00: Családi ügyességi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)
16.00: Klub Oázis táncverseny (Fedett gyermekvilág)
16.30: Hugi néni bábszínháza (Fürdõ fogadóépület galéria, játszóház)
18.30: Karos Fúvós Együttes fellépése (Fürdõ
elõtti sétány)

NOVEMBER 1. (SZOMBAT)
10.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
11.00: Mese-kvíz (Fedett gyermekvilág)
13.00: Csúszda verseny (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Vizes 7-es”- vízi vetélkedõ (Fedett
gyermekvilág)
15.30: Alakformáló torna (Fitness terem)
16.00: Családi activity (Fedett gyermekvilág)

OKTÓBER 30. (CSÜTÖRTÖK)
10.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, gesztenyefigura
készítés, Halloween-i arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
11.30–12.30: Kerékpártúra Katus Attilával
(Tourinform iroda, Kerékpáros centrum)
13.00–16.00: Tökfaragás, „szellemtökök” készítése (Élményfürdõ Déli bejárat, Fedett
gyermekvilág)
14.00: Vízi viadal Katus Attilával (Fedett
gyermekvilág)
15.00–18.00: Tökös, pókos csillámtetoválás
(Élményfürdõ Déli bejárat, Fedett
gyermekvilág)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)
16.30: Hugi néni bábszínháza (Fürdõ fogadóépület galéria, játszóház)
17.00–19.00: „Szellemirtók party” – mini diszkó gyerekeknek (Fürdõ fogadóépület)
18.00–18.30: Kié a legtökösebb jelmez?
Jelmezverseny gyerekeknek otthoni, saját
készítésû jelmezekkel! (Fürdõ fogadóép.)

NOVEMBER 2. (VASÁRNAP)
10.30: Aquafitness (Élményfürdõ)
11.00: Memóriajáték (Fedett gyermekvilág)
13.00: Manótorna kicsiknek (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Pöttyös labdák viadala”- vízi vetélkedõ
(Fedett gyermekvilág)
15.30: Zsírégetõ torna (Fitness terem)
16.00: Mini diszkó (Fedett gyermekvilág)

OKTÓBER 31. (PÉNTEK)
10.30: Aquasalsa (Élményfürdõ)
11.00: Kreatív foglalkozás, gesztenyefigura
készítés, Halloween-i arcfestés (Fedett
gyermekvilág)
13.00: Teke bajnokság (Fedett gyermekvilág)
14.00: „Célra tarts”- családi vízi vetélkedõ (Fedett gyermekvilág)
15.00–18.00: Tökös, pókos csillámtetoválás
(Élményfürdõ Déli bejárat, Fedett
gyermekvilág)
16.00–18.00: Tökfaragás, töklámpások készítése (Élményfürdõ Déli bejárat, Fedett
gyermekvilág)
16.30: Családi activity (Fedett gyermekvilág)
17.00: Hugi néni bábszínháza (Fürdõ fogadóépület galéria, játszóház)
18.30: Tökmécses gyújtás (Fürdõ elõtti sétány)
18.45: Tökkompozíciók zsûrizése (Fürdõ elõtti
sétány)
21.00–02.00: Majka & Curtis Halloween
Fürdõparty (Élményfürdõ)
Belépõ. 2.490 Ft/fõ
Diák/gyermek. 2.190 Ft/fõ

FÜRDÕBELÉPÕVEL
LÁTOGATHATÓ
PROGRAMOK/A kiemelt feketével jelölt programok komplex (élményfürdõ) belépõvel INGYENESEN vehetõk igénybe. Amennyiben
ALAP fürdõbelépõje van aznapra, és szeretne
részt venni a programokon, úgy lehetõség van
komplex kiegészítõ jegyet váltani a fürdõ
pénztárában (1.300 Ft/fõ áron).
A zölddel jelölt programokon való részvétel INGYENES.
A keretben lévõ program külön, az adott
rendezvényre megváltott belépõvel látogatható.
A rendezvény ideje alatt a Fürdõ elõtti sétányon kézmûves standok, valamint borházak
várják a Vendégeket a rendezvény tematikájához illõ étel-és ital kínálattal!

Szervezõk:
Zalakarosi Fürdõ – Gránit Gyógyfürdõ Zrt.
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Tel.. +36 93 340 421
www.zalakaros.hu

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

