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Ünnepélyes várakozás, készülődés
ÁDVENT A VÁROSBAN

Czirákiné Paulár Judit verssel köszöntötte a várakozás első vasárnapján ünneplőket.
Van-e érzés, mely forróbban és
sejtelmesebben megdobogtatja az
emberi szívet, mint az ünnep és a
várakozás izgalma? – írja Márai
Sándor az ádventről. S valóban: a
várakozás, az ünnepi készülődés

áthatja a lelkeket. Az ádventi koszorú gyertyája első lángjának fellobbanásával a lelkünk is kezd ünnepi díszbe öltözni, s szenteste jut
el a várakozás a tetőpontjára, hogy
aztán az éjféli misén, a Megváltó

érkezésével nyugvópontra is jusson.
Városunkban is elkezdődött az
ádventi készülődés, a Gyógyfürdő
téren felállították a város adventi
koszorúját, melynél az első adventi

Advent a templomban.
hétvégén Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester köszöntötte az ünnepi készülődésben részt vevőket.
A készülődésről, a további programokról lapunk 6-7. és 12. oldalán
olvashatnak részletesebben.

Születésnap az óvodában

TORTA NEGYVEN GYERTYÁVAL, KIÁLLÍTÁS ÉS ÜNNEPI MŰSOR
Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli az idei évben a zalakarosi óvoda. A jeles alkalomról november 24-én emlékeztek meg
az intézményben, szülők, gyerekek, óvónők, fenntartók körében. Beszámolónkat és az óvoda 40 évének kiemelkedő eseményeit tartalmazó írásunkat lapunk 5. oldalán olvashatják.
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Környezetünk és a magunk egészsége
AZ EGÉSZSÉG VÁROSAKÉNT MUTATKOZOTT BE ZALAKAROS
Városunk is képviseltette magát és prezentáció keretében mutatta
be egészségfejlesztéshez kapcsolódó elképzeléseit, beruházásait az
Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége zalaegerszegi szimpóziumán.
A WHO Európai Egészséges Városok programja 29. éve működik
Magyarországon. Jelenleg 18 tagvárost tudnak soraikban, s ebből
négy zalai, hiszen annak tagja Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Zalakaros
és Zalaszentgrót is.
A szövetség delegáltja városunk
részéről Benkőné Gulyás Edit, aki
lapunknak elmondta: az ENSZ tagállamai 2015 őszén fogadták el az
„Agenda 2030 a Fenntartható Fejlődésért” című dokumentumot,
ami egy új globális fenntartható
fejlődési keretrendszer bolygónk
érdekében. Kidolgozásában Magyarország aktív szerepet vállalt. A
háromnapos szimpóziumon azt
mutatták be, hogy az Egészséges

Városok program alapelvei, prioritásai hogyan kapcsolódnak az
Agenda 2030 célkitűzéseihez.
– Az AGENDA 2030 ugyanúgy,
mint az Egészséges Városok program holisztikus szemléletű, hangsúlyozza, hogy minden szektor
együttműködésére szükség van a
kitűzött célok eléréséhez. Lefekteti bolygónk jövője érdekében a
fenntartható fejlődés 2030-ig érvényes új globális kereteit és céljait. A dokumentum 17 célt és 169
alcélt fogalmaz meg. Tartalmazzák a megvalósítás eszközeit is. A
célok egymással összefüggenek,
minden cél középpontjában az
egészség áll – mutatott rá Benkőné Gulyás Edit. – A szövetség váro-

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján
végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sűrűn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után kerülnek letakarításra.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetőleg ne
parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetővé teszik a gyorsabb
hótolást és a járművek károsodásának a veszélye is kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényeket az ürítés napján tegyék ki (ne előtte nap), ily módon is segítve az éjszakai hóeltakarítást.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli időjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek – 15/2004. (IV. 21.) – megfelelően a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az előttük lévő gyalogjárdán, kerékpár-, és
gyalogutakon.
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H–P: 7.00–15.00
Ügyeleti telefonszámok:
		
		

93-340-924
+36-30-5523-425
+36-30-5837-240
+36-30-5284-520

Segítő közreműködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezető

sai jó gyakorlataikat bemutatva
arra törekszenek, hogy városaikat
befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá és fenntarthatóvá tegyék. Bizonyított, hogy az
egészség áll a középpontban.
Benkőné elmondta: a kutatások szerint az egészséget
19%-ban a környezet, 43%-ban az
életmód, 27%-ban
a genetika, 11%ban az egészségügyi ellátó rendszer
befolyásolja. Az első két szempont
milyenségéért sokat tehetünk, s ez
együtt már az egészséget 62%
-ban befolyásoló tényező.
– Az egészség és jól-lét mindannyiunk közös ügye. Csak együtt
érhetjük el, hogy Zalakaros az
egészség városa maradjon. Az
idei szimpózium célja az volt,
hogy a szövetség tagvárosai bemutassák az AGENDA 2030 céljaihoz kapcsolódó tevékenységüket,
megvilágítva, hogy milyen sok
területen tehetünk a városi lakosság egészségének fejlesztése ér-

dekében, illetve mi minden befolyásolhatja az egészséget.
A szimpóziumon 10 tagváros 13
képviselője, köztük városunké is,
tartott előadást. Zalakarost,
mint „az egészség városát” Együttműködés
az egészségfejlesztés
és a fenntartható
fejlődés érdekében
címmel mutatta be
Benkőné Gulyás
Edit.
A
rendezvény
védnöke dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott volt. Az ülésen a
szövetség három új taggal is bővült, az új tagvárosok Szováta, Székelyudvarhely, Lendva.
A rendezvényen részt vett De
Blasio Antonio, az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének főtitkára, Miklósyné Bertalanfy
Mária, az igazgatótanács elnöke,
valamint dr. Mernyei Ákos Péter, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára, és dr. Bartus
Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács titkára. Ők a központi szerepvállalás főbb pontjait
mutatták be előadásaik során.

ADVENTI KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY
Tájékoztatjuk a lakosságot, üdülővendégeket, szállodákat, hogy
2017. évben is kiírásra került az adventi környezetszépítő verseny kategóriáktól függetlenül a településen.
A város díszítésének figyelemmel kísérésére, a verseny kiírásában
és elbírálásában való közreműködésre a képviselő-testület ad hoc bizottságot hozott létre.
Az ad hoc bizottság tagjai 2017. december 10-től 2018. január 5-ig
értékelik a város lakóházainak, üdülőinek, szállodáinak a díszítését.
A nyertesek a 2018. évi februári lakossági fórumon vehetik át a
jutalmukat.

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testületének az 5/2017. (II. 10.) a 2017. évi igazgatási
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelete alapján a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet
TÉLI IDŐSZAKBAN:
2017. DECEMBER 27-TŐL 2018. JANUÁR 1-IG tart.
A téli időszakban történő igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás
A SZÜLETÉS ÉS HALÁLESET ANYAKÖNYVEZÉSE
KIVÉTELÉVEL SZÜNETEL.
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Testületi ülést tartottak
ÖSSZEFOGLALÓ A KÉPVISELŐI DÖNTÉSEKRŐL
Több mint harminc napirendet tárgyalt meg – ezek egy részét zárt ülés keretében – a képviselő-testület november 23-i
soros ülésén.
Megalkotta a testület a tűzifa
támogatási rendeletét, melynek értelmében minimum egy, legfeljebb
öt köbméter tűzifára adhatnak be
támogatási igényt az arra rászorultak. Az igényeket december 15-ig
lehet benyújtani az önkormányzat
felé, fontos, hogy a kérvényeket
érkezési sorrendben bírálják el. A
tűzifa elszállításáról alapvetően a
támogatásra jogosult személynek
kell gondoskodnia.
Tárgyaltak a járda-, út- és közműépítési hozzájárulás kötelezettségéről is a képviselők. Abban
megegyezés született, hogy új beruházások esetén a tulajdonosoknak a beruházás ötven százalékát
kelljen hozzájárulásként kifizetniük.
Felújítások esetében a javaslat átdolgozását kérte a testület, mivel
fontosnak tartotta az egyenlő közteherviselés feltételeinek megteremtését.
Tájékoztatót hallgattak meg a
Nagykanizsai Járási Hivatal működéséről a városvezetők. Tar Lászlóné hivatalvezető helyettes ennek
kapcsán szólt arról, hogy 2018 március végéig megtörténik a zalakarosi kormányablak felújítása, kialakítása
az
okmányiroda
helyiségeiben, az okmányiroda addig a Zrínyi utcában látja el feladatait.
Elfogadta a testület a jövő évi
közművelődési tervet, melynek
kapcsán Novák Ferenc polgármester a Közösségi Ház figyelmét az
ismeretterjesztő programok számának növelésére és a közművelődési feladatok hangsúlyosabb ellátására hívta fel. A kertmozi
hatékony működtetését sikerként
könyvelte el a fenntartó.
Jégpálya építésének lehetőségéről is tárgyaltak az ülésen. Mint
elhangzott: a pálya kialakítása a
tervezett gyógyhely-fejlesztéshez
kapcsolódna a sportcentrum területén.
Részletesen foglalkoztak a képviselők a turisztikai rendezvények
idei évi tapasztalatainak elemzésével, a rendezvényeken felmerült
problémák megoldásának lehetőségeivel.
Problémaként merült fel többek

között, hogy a bizonytalan időjárás
miatt a kertmoziba áthelyezett
koncertek plusz költséggel, a mozi
számára pedig bevétel kieséssel
jártak, ennek kiküszöbölésére a jövőben gondot kell fordítani –
hangzott el.
Felmerült, hogy a rendezvénytér kialakítása már nem a legmegfelelőbb a szabadtéri nagykoncertek számára, a nagyobb fellépők
nem vállalnak ilyen színpadon fellépést, ráadásul a kiszolgáló helyiségek hiánya is állandó problémát
okoz. Egyéb színpad és fedés bérlése pedig magasabb kiadásokkal jár,
amit a Turisztikai Nonprofit Kft.
nem tud beépíteni rendezvény
költségvetésébe.

oldása, ahogyan a borházak, standok
megközelíthetőségének
rendezése is.
A bizottságok felkérték a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a borházak és a
kecskelábas asztalok felújítási szükségletére, a felújítás módjára és
költségeire készítsen összefoglaló
anyagot a jövő évi költségvetés elfogadásáig.
Mindezek mellett a képviselő-testület arra is felkérte a Kft.
ügyvezetőjét, hogy készüljön a
rendezvényekre szolgáló házirend, illetve színvonalas szolgáltatást biztosító rendezvények szerepeljenek
a
rendezvénynaptárban.

tandíjakról szóló napirend kapcsán.
A támogatás maximális mértékét
568 050 forintban hagyták jóvá,
melyből legfeljebb 186 765 forintot
a 2017. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítanak, a
fennmaradó legfeljebb 381 285 forintot a 2018. évi költségvetésben
tervezik.
A jövő évben is készpénzben
biztosítja babakelengye támogatását az önkormányzat, az összeget
100 ezer forintban határozták meg.
A tanulmányi ösztöndíjak jövőbeni
szabályairól is döntöttek az ülésen,
Zalakaros Város Önkormányzat
képviselő-testülete a középfokú
oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középis-

A borházak felújításának igénye is napirenden szerepelt az ülésen.
„A meglévő helyszínen már elérték a kapacitásuk korlátait, és folyamatos problémát okoz a borházak,
standok és színpadok megközelítése, a szerviz utak hiánya miatt.
A borházak és kecskelábas kézműves standok állapota nem megfelelő, a jövő évben ezeknek a javítását meg kell oldani. A
rendezvények fizikai leválasztása,
elkerítése ugyancsak olyan témakör, amit érdemes lenne a jövő évi
rendezvényterv kialakítása előtt
megvitatni. A környékről érkező
kisebbségi szórakozni vágyók és viselkedésük látható módon zavarják
a turistákat.” – olvasható a beszámolóban.
A gondok nagy részét a gyógyhely-fejlesztési pályázat orvosolja
majd – hangzott el az ülésen. Így a
sikeres pályázattól várható a rendezvénytér, a színpad-kérdés meg-

Tájékoztatót hallgatott meg és
fogadott el a testület az adóügyi
feladatok ellátásáról, melynek során elhangzott: a tervezett adóbevételek szeptember végéig időarányosan teljesültek, így év végére is
tarthatóak a meghatározott számok.
Továbbra is fontosnak tartja a
képviselő-testület a Zalakarosi
Móra Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola zenei
képzésében részt vevő tanulóinak
magas színvonalon történő oktatását, ezért a 2017/18. tanévre megállapított térítési díjhoz minden tanuló
vonatkozásában,
aki
zalakarosi, vagy igazoltan valamilyen zalakarosi művészeti csoportban részt vesz, 50%-os támogatást
nyújt. Ezt az elvet kell alkalmazni a
következő tanévekre is – határoztak a városvezetők a zeneiskolai

kolai tanulmányi ösztöndíj” támogatásról
23/2011.
(VI.
10.)
önkormányzati rendeletet úgy kívánja módosítani, hogy a jövedelemkorlát törlésre kerüljön a rendeletből, tehát csak a tanulmányi
eredmény fog számítani a jogosultságnál, a rendeletmódosítást
ezzel a tartalommal kell előterjeszteni a decemberi soros ülésre.
Zárt ülésen fogadták el a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. jövő évi fejlesztési terveit, a 2018. évi idegenforgalmi-marketing tervet (ezekről későbbi lapszámainkban részletesen
tájékoztatjuk Olvasóinkat – a
szerk.), pozitívan bírálták el a felsőfokú és középiskolai tanulmányi
ösztöndíjra beadott pályázatokat,
a Gólyafészek-program keretében
két családot támogattak a Jegenye
sori lakásokba költözéshez.
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Támogatási alap a magánszállásadóknak
ELSŐSORBAN A SZÁLLÁSOK MINŐSÍTTETÉSÉT, FEJLESZTÉSÉT SZORGALMAZZÁK
Adókról, díjtételekről is vitázott a képviselő-testület novemberi soros ülésén.
A városvezetők elé került a
2018. évi díj- és ármegállapításokról
szóló előterjesztés, az ezzel kapcsolatos döntést azonban egyelőre
elhalasztotta a testület. A javaslat
nem számolt emeléssel, illetve
egyes esetekben inflációval megegyező emelést szorgalmazott.
A gazdasági, valamint a pénzügyi bizottság azzal egyetértett,
hogy az önköltségszámítás alapú
díjaknál ne alkalmazzanak emelést,
a nem önköltségszámítás alapú díjak esetében azonban azt kérték,
hogy a hivatal az ülés időpontjáig
vizsgálja meg a hasonló típusú díjak környékbeli településeken való
alakulását és ennek figyelembevételével hozzanak döntést. Ahogyan
az ülésen Horváth Vencel és Szirtes
Balázs képviselők fogalmaztak:
egyes díjak, így például a temetőhasználati díjak esetében is figyelembe kell venni, hogy a terület
karbantartása élő munka függvénye, amelyet meg kell fizetni. Ez
esetben tehát például nem az inflációt kell és szabad figyelembe venni, hanem a minimálbér eddigi, és a
jövő évre tervezett komolyabb
emelését is. Ezért tartanák fontosnak átgondolni a nem önköltségi
alapú díjaknál a döntéshozatalt.
Mivel azonban véleményük szerint

a hivatal által mellékletként csatolt
anyaghalmaz nem alkalmas arra,
hogy átlátható legyen, más települések miként járnak el ezekben az
ügyekben, kérték, hogy a döntést
halasszák el a következő, soros
ülésig, mellyel a testület végül
egyetértett.
Települési példák figyelembe
vételéről volt szó a helyi adókról
szóló önkormányzati rendelet kapcsán is. Itt Hévíz és Bük neve került
elő, mint döntően ugyancsak idegenforgalmi adóbevételekből élő
településeké, s a központi kérdés
ebből következően a tartózkodás
után fizetendő idegenforgalmi adó
mértékének emelése vagy nem
emelése volt, de téma volt még az
iparűzési adó csökkentésének kérdése is.
Utóbbiról viszonylag gyorsan
döntés is született, a testület megszavazta, hogy azon vállalkozások
számára, amelyek iparűzési adóalapja 1,5 millió forint alatti, a fize-

tendő adó mértéke 25 százalékkal
csökken.
Az idegenforgalmi adónál az
eddigi 350-ről 500 forintra javasolt
emelést Szirtes Balázs. Mint mondta: jelenleg a magánszállásadók a
szállodákhoz viszonyítva kevesebb
idegenforgalmi adót fizetnek, holott az adó nem a kiadót, hanem a
vásárlót érinti, tehát pillanatnyilag
a vásárlói réteget különböztetik
meg. Az egységesen 500 forintra
történő emelés az állami hozzájárulással együtt a városnak 16-17
millió forint többletbevételt jelentene. Ugyanakkor javaslatot tett
arra is, hogy ki kell dolgozni olyan
kedvezményrendszert, mely lehetővé tenné, hogy a magánszállás
kiadók a befizetett adójuk 50 százalékát visszaforgathassák apartmanjaik fejlesztésére, felújítására.
Horváth Vencel azt javasolta,
hozzanak létre egy hárommillió
forintos adóalapot, melyből a magánszállások a minősíttetésüket

megoldhatják, mivel véleménye
szerint csak a minősített szálláshelyeket lehetne bármilyen támogatásban részesíteni a jövőben. Amíg
a minősíttetésekre nincs lehetőség,
illetve ezt nem teszik meg a szálláshelyek, addig nem javasol adóemelést.
Kötő Attila Szirtes Balázzsal értett egyet az emelés kérdésében,
kérte azonban, hogy társadalmasítsák azt, tehát előzetesen vitassák
meg a szálláskiadókkal, hogy emelés esetén milyen támogatási formákban tudnának ők gondolkodni,
mi az, ami a többség számára elfogadható eljárás lenne.
Czirákiné Pakulár Judit rámutatott: az adóemelés évek óta téma a
testületi üléseken, de eddig egy
testület sem merte azt meglépni,
holott az emelés az azzal párhuzamosan kidolgozott kedvezményrendszerrel előremutató lehet, hiszen a vendégek minőséget várnak
el a magánszállásokon is.
Végül az emelés és az ezzel
párhuzamosan kidolgozandó támogatási rendszer nem kapta meg
a szükséges többséget. Így a magánszállásadók idegenforgalmi
adója marad 350 forint jövőre, az
önkormányzat 3 millió forintos támogatási alapot hoz létre, mellyel a
magánszállások minősíttetését tudják támogatni. A támogatás feltételrendszerét a közeljövőben dolgozzák ki.

Csökkent a bölcsődei kihasználtság
Az óvoda és bölcsőde éves munkáját is
értékelte többek között a képviselő-testület a legutóbbi ülésén.
Az intézmények által készített beszámolót a testület elfogadta. A beszámoló a
szakmai-pedagógiai munka, a személyi és
tárgyi feltételek ismertetése mellett kitér a
működő csoportok létszámára is.
Ez különösen a bölcsőde esetében volt
fontos a testület számára, hiszen tavasszal
a férőhely kihasználatlansága miatt és a
következő nevelési évre történő felmérés
szerint az igények két csoport indítását
tették szükségessé. Ezért hozta meg a testület azt a kényszerű döntést, hogy a
bölcsőde ez év szeptemberétől két csoporttal működjön. Fő szempont, hogy minden zalakarosi kisgyermek helyet kapjon a
bölcsődében, akiknek a szülei ezt igénylik.
Benkőné Gulyás Edit, a humánpolitikai

bizottság elnöke elmondta: az óvoda esetében a három csoport száz százalékos kihasználtsággal működött, a maximálisan
meghatározott létszám fölé is kellett menni
a csoportok esetében, így tíz százalékos
létszám túllépést engedélyeztek év közben
az intézmény számára. A bölcsőde esetében a csoportok számának csökkentése
után havi lebontással kértek tájékoztatást a
létszámokról.
– Május és június hónapban 77, illetve
68,5 százalékos kihasználtsággal működtek a bölcsődei csoportok, a többi hónapról azonban ez sajnos nem mondható el –
tájékoztatott Benkőné Gulyás Edit.
– Augusztusban 49,3 százalék, szeptemberben 55,4, októberben 63,4 százalékos
volt a kihasználtság a beíratottakhoz képest. A gondozottakhoz képest pedig a
kihasználtság szeptemberben is és októ-

berben is alig ment 42 százalék fölé. Az
intézményegység vezetőjének tájékoztatása szerint a bölcsőde két csoportjában a
nevelési év végéig, azaz májusig várható
az alapító okiratban engedélyezett 26 fő
ittléte. A jelentkezések alapján valamennyi
Zalakaroson élő kisgyermek felvétele biztosított az intézményben.
Az adatok alátámasztják a testület korábbi döntésének indokoltságát – hangsúlyozta a bizottság elnöke. Megerősítette
ugyanakkor: a testület egyöntetű véleménye az, hogy mind az óvodában, mind a
bölcsődében komoly, magas színvonalú
szakmai munka folyik, a gyerekek inger
gazdag környezetben tölthetik mindennapjaikat, melyért köszönet illeti mindkét intézmény kolletkíváját. Elismeréssel szóltak
a konyha működéséről is, melyről a beszámoló ugyancsak részletes képet nyújtott.
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Egy kis óvodatörténet
SZEMELVÉNYEK A ZALAKAROSI OVI 40 ÉVES MÚLTJÁBÓL
Zalakaroson az 1960-ban megalakult termelőszövetben egyre több helybeli kisgyermekes családanya vállalt volna munkát. Munkába állásukat akadályozta, hogy gyermekeik napközbeni elhelyezését nem tudták megoldani. így 1961-től a helyi tanács biztosította a nyári hónapokban az idény jellegű „nyári óvoda működését, mely már iskola előkészítést szolgált. Ennek helye a volt Kultúrotthon. Gyermekfelügyeletre, főzésre helybeli szorgalmas és megbízható asszonyokat bíztak meg.
Mivel egyre nagyobb volt a szülők között az igény az egész éven át működő óvodára, ezért 1977. július 20-án, a volt orvoslakás helyén,
a Petőfi utcában megkezdte működését az egycsoportos napközi otthonos óvoda. Ehhez az eseményhez kapcsolható a 40 éves évforduló.
Szakképzett óvónőket alkalmaztak, majd a megnövekedett gyermeklétszám miatt ugyanitt két óvodai csoportot szerveztek.
A gyermeklétszám folyamatos emelkedése – 1984-ben 144%-os volt az óvoda kihasználtsága – szükségessé tette egy új, korszerű 2 csoportos
óvoda építését a mostani helyén, a Liget utcában. Az avatásra 1987. augusztus 20-án került sor. Az időben történő átadásban igen nagy szerepe
volt a szülők, az akkor még falu, az üdülők összefogásából fakadó társadalmi munkának. Ennek az időpontnak ünnepeljük a 30. évfordulóját.
Az óvoda épülete 2004-től bővült még egy csoporttal. Az épületen, a környezetében azóta jelentős változások, fejlesztések történtek. Közülük
is a legmeghatározóbb a 2012 tavaszán-nyarán 80 millió forintos pályázati támogatásból történő felújítás projekt és a 40 milliós önkormányzati
kiegészítésből történő bővítés. Ez a projekt a Nyugat-Dunántúli régióban mintaprojekt lett, melyet Győrben be is mutatott városunk.
Az épület mellett az óvodában folyó pedagógiai munka is megújult. 1999 óta a helyi pedagógiai program fő gerince a néphagyományok
éltetése, 2011-től pedig a zöld szemlélet és gondolkodás is a részévé vált. Az óvoda kétszeres Zöld Óvoda díjjal és Madárbarát Óvoda címmel
is büszkélkedhet.
A néphagyomány ápoláshoz kötődve az 1999/2000 –es nevelési évtől működik az óvoda néphagyományőrző csoportja, a Búzavirág. A
jeles napok, hagyományok felelevenítésén kívül az „Így tedd rá!”-program elemeit is tanulják a csoport tagjai.

Negyvenedik születésnapot köszönthettek
ÜNNEP A ÓVODÁBAN
Alapításának 40., jelenlegi, Liget utcai működésének 30. évfordulóját ünnepelte az óvoda.
A jeles eseményről az intézmény apróságai, óvónők, városvezetők, intézményvezetők és
szülők együtt emlékeztek meg.
A Búzavirág csoport körtánccal,
dallal készült az ünnepre, a Novák
Ferencné által vezetett krónikákból, az óvoda tárgyi emlékeiből ki-

állítás is nyílt, és mivel születésnap
elképzelhetetlen torta nélkül, a
gyereksereg vidám szülinapi dalolása mellett hatalmas tortát is megszeghettek az óvónők, amiből a kis
ovisok – persze szigorúan csak
ebéd után – falatozhattak.
Az ünneplőket köszöntő polgármester, Novák Ferenc elmondta: bár az óvoda a négy évtized
során több fenntartót is „váltott”,
a minőségi munka mindig is jellem-

ző volt az intézményre, az ott
dolgozókra. Az ovi büszkélkedhet
Zöld Óvoda és Madárbarát Óvoda
címmel, a csoportok által ápolt
hagyományok kiemelkedőek, követendő példák számos más óvoda
előtt is.
Az ovi által összegyűjtött fotóés sajtóanyag pedig ékes bizonyítéka annak, hogy az intézményben jó
hangulatú, remek színvonalú munka zajlik évről évre, melyhez a szü-

lők is mindig példamutatóan és
lelkesen adják támogatásukat, s
ugyanez mondható el a mindenkori városvezetésről is.
A polgármester az évfordulóra
emlékeztető oklevelet adott át
Hartainé Bobay Éva óvodavezetőnek, és szólt arról a nagy értékű
ajándékról is, melyet az önkormányzat mindhárom működő csoport számára eljuttat a szülinap
kapcsán.
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Ünnepélyes várakozás, készülődés
ÁDVENT A VÁROSBAN
Idén első alkalommal közös
városi gyertyagyújtásra invitálta
a turisztikai egyesület a városban élőket.
Zalakaros adventi koszorúját a
Gyógyfürdő téren állították fel, az
első gyertya felizzását Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester karácsonyi versekkel köszöntötte, Benke Éva énekes pedig alkalomhoz
illő dalokat adott elő.
Fellobbant a várakozás első
lángja az Isteni Irgalmasság templomában is, ahol a szentmisét követően Kollonnay Zoltán orgonaművész játékában gyönyörködhettek
az érdeklődők. A templomi koncertek sora a további hétvégéken is
folytatódik.
Hagyományosan a fürdő előtti
téren állította fel betlehemét a
szombatista egyház, melynek tagjai
egyházi énekeket is adtak elő.
A kicsiket meglátogatta a Mikulás, a legapróbbakat a Pöttöm Klubban ajándékozta meg, a nagyob-

A Mikulás is meglátogatta a városban élő apróságokat.

Benke Éva karácsonyi dalokat énekelt az adventi gyertyagyújtáson.
bacskákkal az iskola tornatermében
találkozott. Puttonyában rengeteg
finomságot hozott a gyerekeknek,
akik közül sokan verssel, énekkel,
saját készítésű rajzzal köszönték

Kollonnay Zoltán orgonakoncertje.

meg az ajándékot. A gyerekeket a
Napsugár együttes dalai segítették
a hangolódásra, a Mikulás-várás izgalmait pedig az ugrálóváron vezethették le a későbbiek folyamán.
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Szórakozás kicsiknek, nagyoknak
A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány és a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. különleges meglepetéssel készült az adventi
időszakra. A Tourinform-iroda mellett található parkoló egy igazán
egyedi építménynek, egy több mint 14 méter hosszú és 10 méter széles,
kanyarokkal, zsákutcákkal és játékos feladatokkal nehezített bála labirintusnak szolgál helyszínéül. A több mint 400 bálából készült labirintus egészen január végéig nyitva áll az érdeklődők előtt.
Ha nem csak bóklászni szeretnének a labirintusban, hanem próbára
is tennék tudásukat, kérjék a Tourinform-irodában a labirintushoz tartozó feladatlapot! Minden résztvevő számára, aki helyesen teljesíti a
feladatokat, ajándékkal kedveskednek az iroda munkatársai.

ADVENTI LELKIGYAKORLAT 2017.
Az idei évben az adventi lelkigyakorlat a következőképpen
lesz megtartva:
2017. DEC. 06. SZERDA
17.00: Balatonmagyaród szentmise prédikációval előtte. 16.30:
gyónási lehetőség. 18.00: Zalakomár plébániatemplom szentmise prédikációval.
2017. DEC. 07. CSÜTÖRTÖK
17.00: Galambok szentmise prédikációval előtte. 16.30: gyónási
lehetőség. 18.00: Zalakaros Isteni Irgalmasság templom szentmise prédikációval.
2017. DEC. 08. PÉNTEK
15.00–17.00: Zalakaros Isteni Irgalmasság templom gyónási lehetőség. 17.00: Szentmise prédikációval.
2017. DEC. 09. SZOMBAT
14.30: Garabonc gyónási lehetőség és szentáldozási lehetőség.
15.30: Zalamerenye szentmise
prédikációval, előtte és alatta
gyónási lehetőség. 16.30: Kisrada, mint Zalamerenye. 18.00: Zalakaros Isteni Irgalmasság, mint
Zalamerenye. Vendégünk Szász
Gyula murakeresztúri plébános
lesz. A szentmisék kezdési időpontja a gyónók számától függően eltolódhat, kérjük a hívek
együttműködését!
2017. DEC. 10. VASÁRNAP
07.30: Zalaszentjakab gyónási
lehetőség. 08.00: Zalaszentjakab
szentmise.
Kérjük a Kedves Híveket, hogy
éljenek a lelkigyakorlat adta lehetőséggel és végezzék el a karácsonyi szentgyónásukat annak
érdekében, hogy lélekemelőbb
lehessen a reánk köszöntő ünnep. Kérjük, hogy ne felejtsék el,
hogy a legszentebb Oltáriszentséget lelkünk tiszta állapotában
vehetjük magunkhoz illendően,
ezért is kívánunk lehetőséget
adni a szentgyónás elvégzésére.
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Móra Firka, de nem kókafirka
SAJÁT ÚJSÁGOT JELENTETETT MEG A MÓRA-ISKOLA
Tizennégy év szünet után ismét van saját lapja a Móra-iskolának. A suliújság Móra Firka
néven jelent meg, s az iskolai
klubrendszer keretében működő újságíró klub lelkes kis zsurnalisztáinak cikkeit, fotóit tartalmazza.
A szerkesztő és az újságíró
palánták koordinálása Bakonyi
Rita tanárnő munkáját és kitartását dicséri.
– Évek óta érlelődött bennem
a gondolat, hogy jó volna egy
iskolaújság, hiszen olyan sok színes programnak lehetünk részesei az intézményben, rengeteg
tehetséges diákkal büszkélkedhetünk, hogy igazán érdemes
volna e programokat, sikereket
megörökíteni.
– Kicsit hazabeszélek, hiszen
aki a gyakorlatban is műveli az
újságírást, szerkesztést, az tudja: ez korántsem könnyű munka.
Mindenekelőtt jó csapatra van
szükség, olyanra, melynek tagjai a háttérmunkákat is kiválóan
végzik. Itt kik alkották, alkotják
ezt a bizonyos csapatot?
– A mi kis iskolai szerkesztőségünknek felső tagozatosok a
tagjai. A mostani 5. osztályról
már tavaly azt hallottam a volt
osztályfőnöküktől, hogy sok olvasni szerető, jól fogalmazó, aktív gyerek jár az osztályba. Tudtam, hogy én fogom nekik
tanítani felsőben a magyart, így
mertem nekivágni az újság szerkesztésének. A felsőbb osztályokból is jelentkeztek páran: két
hatodikossal és egy hetedikessel
kiegészülve alakulhatott meg az
újságíró klub a Diákönkormányzat támogatásával. A kezdeményezést az iskola vezetősége
örömmel és támogatóan fogadta.
– A klubfoglalkozások kizárólag a cikkek megírására, szerkesztésére korlátozódnak, vagy
ennek kapcsán a gyerekek megismerkedhetnek az alapvető újságírói műfajokkal is?
– Természetesen ez utóbbi.
Tanulunk sajtótörténetet, megismerkedhetnek például híres magyar újságírókkal, az „újságírás
atyjával” is az internet segítségével. Megbeszéltük az újság fogalmát, csoportosítását, az újságírók feladatát, a jó újságíró
tulajdonságait, a publicisztikai

műfajokat. Többek között, hogy
mi a hír, az interjú, a tudósítás,
legutóbb pedig a képriportot,
mert a következő számban már
arra is szükségünk lesz. De mondanom sem kell, a gyerekeket
elsősorban a gyakorlat érdekli,
az első kérdésük mindig az: mehetünk interjút készíteni?
– Hogy épül fel az újság? A
gyerekek találják ki a témákat?
– Igen, nagyon kreatívak, lelkesek, folyamatosan gyűjtik az
ötleteket, mi legyen a lapban.
Tervezünk állandó rovatokat,
például tehetség, kreativitás oldal, ahol a versenyeredményeket, a tehetséges tanulók munkáit mutatjuk be, vagy az „épülnek
az osztályközösségek”, ahol osztályprogramokról lehet olvasni.
A kis újságírók szerették volna,
hogy legyen az újságban vicc,
recept, játék, könyvajánlás. Nagyon ügyesek, a klub ideje alatt
van, aki gépel, van, aki vicceket
ír, olyan, aki fényképez, képet
válogat, mások interjút készítenek, majd leadják és megbeszéljük, hogy jó-e, vagy némi javításra szorul. A kérdések kitalálásában
még igénylik a segítséget, de

talán csak egy interjút kellett
megismételniük, mert az hiányosra sikerült. A gépelés nagy
részét, az újság szerkesztését
egyelőre még én csinálom a Microsoft Publisher program segítségével, mert mindenre nincs idő
heti egy órában, de ahogy egyre
több tapasztalatot szereznek,
majd azt is megtanulják, és igényük is van arra, hogy ezt a programot ők maguk is tudják használni. Későbbi terveink között
szerepel a Zalai Hírlap média vetélkedőjében is részt venni, ahol
nagy tudásalapra lesz szükség.
– Hogyan fogadták a lapot a
diákok, a pedagógusok, szülők?
Kaptak már visszajelzést?
– Az újság fogadtatása felülmúlta várakozásainkat. Ötven
példányt másoltunk, ami nagyon
gyorsan elfogyott, végül 119 színes, 14 fekete-fehér, 8 oldalas
Móra Firka talált gazdára, vagyis
a tanulók hetven százaléka szívesen olvassa. A felnőttek is elismerően nyilatkoztak róla. A kis
újságírók pedig nagyon büszkék
voltak magukra, többen még a
nagyszüleiknek is vittek ajándékba újságot. A többiek pedig

lépten-nyomon azt kérdezgetik
tőlem, mikor jelenik meg a következő szám. Már sokan bedobták a postaládába a rejtvényünk
megfejtését is, mivel a jó megoldást beküldők között a Diákönkormányzat kisebb ajándékokat
sorsol ki.
– A megjelenés után megbeszélték a gyerekekkel, min kellene esetleg javítani a következő
számon, mi az, ami jó iránynak
bizonyul, van-e esetleg, amit el
kell vetni?
– Tanulságokat természetesen
vontunk le. Például, hogy előzetes igényfelmérésre van szükség,
nem másolunk kétféle színnyomású lapot, külön rejtvény kell
az alsósoknak és a felsősöknek,
az üzenőfalat népszerűsíteni kell
az alsósok között.
– Milyen időközönként jelennek meg majd a lapszámok?
– Úgy tervezzük, hogy évszakonként, az adott évszak arculatát magán hordozva jelenik meg
egy-egy szám, tehát a következő
lesz a Tél, mely januárban jelenik
meg. A sikeren felbuzdulva mi is
még szívesebben látunk hozzá a
következő számhoz.
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A ZALAKAROSI FÜRDŐ
DECEMBERI PROGRAMJAI
December 9.: Lemezbemutató koncert Panki első dalával
10.30: Élő lemezbemutató koncert Panki első dalával- főépület,
gyermekjátszó. Közreműködnek: Harangláb népzenei együttes, Vajda
Margit. 10.30: Aquafittness-élménymedence. 14.00–16.00: Érkezik a
Mikulás! A Mikulás látogatása a fürdőre. Mindenki találkozhat a Mikulással és Pankival, aki ezen a napon ellátogat hozzánk a fürdőre. Apró
ajándékokkal kedveskedünk mindenkinek, de a legnagyobb ajándék
ezen a napon, a lemezbemutató koncertünk.
December 13.: Senior Club – Adventi díszkészítés
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi, valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll
Vendégeink rendelkezésére. Mai kiemelt programunk: díszkészítés
karácsonyra
December 15.: Senior Club – Apró ajándékok, szeretettel!
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi, valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll
Vendégeink rendelkezésére. Mai kiemelt programunk: ajándék készítés karácsonyra
December 16.: Karácsony, kreatívan!
10.30: Aquafittness-élménymedence. 10.00–13.00: Díszítsük fel
együtt Zalakaros Város karácsonyfáját! Díszkészítés a Zalakarosi Fürdő
aulájában. Az elkészült díszeket a 15.00 órától kezdődő városi karácsonyfára készítjük együtt, de természetesen mindenki készíthet a
saját karácsonyfájára is díszt. Gyertek! Töltsük el együtt az időt szeretetben! 15.00: Aquasalsa-élménymedence
December 18.: Senior Club – Ünnepi menü
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi, valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll
Vendégeink rendelkezésére. Mai kiemelt programunk: karácsonyi receptek cseréje
December 20.: Senior Club – Karácsonyi hajrá – szeretetben!
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi, valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll
Vendégeink rendelkezésére. Mai kiemelt programunk: Ünnepi szalvéta hajtogatás, mézeskalács díszítés, apró ajándék készítés. Vidáman
Pankival!
December 23.
10.30: Aquafittness-élménymedence. 13.00–13.30: Meseutazás Pankival – diavetítés – főépület, gyermekjátszó. 13.30–14.00: Karácsonyi
bingo gyerekeknek– főépület, gyermekjátszó. 14.00–14.30: A manóba! – játékos vetélkedő– főépület, gyermekjátszó. 15.00: Aquasalsa –
élménymedence
December 26.: Panki első karácsonya!
9.30: Ébredj Pankival! – reggeli torna Pankival – főépület - gyermekjátszó. 10.30: Aquafittness – karácsonyi zenére - élménymedence. 11.30–12.00: Csicsergő Pankival! Téma: karácsonyi jócselekedetekfőépület, gyermekjátszó. 13.00–13.30: Mesefeles – Rudolf a rénszarvas,
sószoba, élményfürdő. 14.00–15.00: Görgess hóembert! – játékos tanulás – főépület, gyermekjátszó. 15.30–16.30: Karácsonyi buli Pankival!
– főépület, gyermekjátszó

Szórakoztató előadások
FIGURA EDE VOLT A VENDÉG
A gyerekek kívánságára ismét
könyvtárunkban járt Figura Ede.
Először Ha bekopogsz, megtudod
című előadását hallhatták az iskola
első és második osztályos tanulói és
az óvoda nagycsoportosai. A gyerekek egy vidám, interaktív mese
során találkozhattak egy náthás
kisfiúval, az őt kezelő doktor bácsival, barátaival, az egértől félő gazdaasszonnyal és az ő állataival.
Közben megzenésített népköltéseket, Csoóri Sándor és Tarbay Ede
verseit hallgatva kapcsolódhattak
be szereplőként a történetbe.
A második előadásra a harmadiktól a hatodik osztályban angol
nyelvet tanuló diákokat hívtuk
meg. Ebben a műsorban a legnépszerűbb angol gyerekdalok hangzottak el. Az összekötő szövegek
és játékok angolul és magyarul
hangzottak el. A Charlotte menni
London vidám műsorban a gyerekek is aktívan szerepeltek és segí-

tették Ede bácsit, hogy megértse
az Angliából érkező, csak angolul
tudó Charlotte Popkidst.
Természetesen a németesek
sem maradtak program nélkül. Ők
Hans Hoffmannt, a Baranyába érkező és itt letelepedő német kisfiút
segítették a ház körüli dolgok
megoldásában és a süteménysütés
kellékeinek megvásárlásában. A németül és magyarul elhangzó történetet sok játék és közös éneklés
kísérte.
Figura Ede és Márk Sarolta dalaiból és műsoraiból nem csak az interneten található ízelítő, hanem
több CD-je könyvtárunkban is
meghallgatható.
A gyerekek visszajelzései alapján
biztos, hogy nem utoljára voltak
vendégeink a zalakarosi könyvtárban, hiszen most is maradandó élményeket nyújtottak a zalakarosi
gyerekeknek.
Horváthné Nagy Elvira

Szülőkkel ünnepelték
Az óvodások már több éve
várják szüleiket ezen a napon
közös Márton-napi lakomára.
A gyerekek óvodapedagógusaiktól előzőleg hallottak Márton
püspök és a ludak legendájáról.
Szólást is megismertek ezzel kapcsolatban.: „ Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik”.
A baromfiudvarban megfigyelhették az ott élő állatok, köztük a
libák életmódját. Az oviban morzsolt kukoricával bőségesen jól is
lakatták őket. Sok mondókát mondogattak a lúdról, szívesen játszották a libuskás játékokat. Az otthonról hozott csöves kukoricát több
napon át morzsolgatták, a tusáját
beépítették szerepjátékaikba. Márton napján a szülők és nagyszülők

jelenlétében felidéztük a naphoz
fűződő néphagyományt, együtt
játszottunk el valamennyi libuskás
játékot. Majd a gyerekek a felnőttekkel együtt szorgosan elkészítették a lakomához valókat. Mindenki
szívesen fogyasztott a libazsíros
kenyérből és kortyolta a szőlőlevet.
A Márton napi lakoma minden
csoportban rövid táncházzal zárult.
Novák Ferencné
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A gépek készen állnak a téli munkákra.

Hófogó hálóval is védekeznek a hóátfúvások ellen.

Felkészültek a télre
GÉPEKKEL, SÍKOSSÁGMENTESÍTŐ ANYAGOKKAL, HÓFOGÓ HÁLÓKKAL
A tél közeleg, sőt a tél itt van
– hogy a már lassan klasszikussá
váló Trónok harca sorozat jelmondatát idézzük.
A havas, csúszós időszakban a
magánterületek és a házak előtti
járdaszakaszok rendben tartása a
lakosság feladata (az önkormányzat kapcsolódó felhívását a 2. oldalon láthatják – a szerk.), a közterületek karbantartása ebben az
időszakban is a Karos-Park Kft.
munkájában történik.

Biczó Tamás, a kft. ügyvezetője
lapunknak elmondta: az őszi munkálatokkal párhuzamosan a téli
időjárásra is készül a városüzemeltetés. A járműveket, hóeltakarító
és síkosságmentesítő adaptereket
már október elejétől folyamatosan
készítették fel a téli üzemmódra. A
síkosságmentesítő anyagokat – útszóró só, bazalt érdesítő anyag,
homok, CaCl-os zeolit és dolomit –
már hetekkel ezelőtt beszerezte a
kft. A meredek emelkedőkhöz homokos ládákat helyeztek ki a kö-

zelmúltban. A Harangláb utca vonalában 400 méter hosszú hófogó
hálót telepítettek, melynek segítségével megakadályozható a több
méteres hófal lerakódása.
A hóeltakarítást és síkosságmentesítést a kft. 4 nagy traktorral és 5 kistraktorral végzi a megközelítőleg 60 km hosszúságú
úthálózaton, és a 13 km hosszú
kerékpárúton és járdaszakaszokon. A síkosságmentesítés és hóeltakarítás minden esztendőben
meghatározott ütemterv szerint

történik, elsősorban a közintézmények, fő utak tisztítását végzik
el.
HELYESBÍTÉS. Előző lapszámunk 6. oldalán, Hogy körültekintően választhassanak gyermekeink című cikkünkben
sajnálatos módon név elírás történt. A Bedike Barbara név helyesen Beke Barbara.
Az érintettektől ezúton is
elnézést kérünk!

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA-TÁMOGATÁS
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet 1.9. pont szerint települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására” rögzíti a támogatás igénylésének feltételeit.
Zalakaros Város Önkormányzata legfeljebb 5 m3, de minimum 1 m3 tűzifát biztosít Zalakaros Város területén élő állandó lakóhellyel, vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személy számára, akinek lakása fával fűthető és
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
b) települési támogatásként lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
c) időskorúak ellátásában részesül, vagy
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) közgyógyellátásra illetve gyógyszerköltség támogatásra jogosult, vagy
g) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
h) ápolási díjra illetve beteggondozási támogatásra jogosult, vagy
i) közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, vagy
j) 70 év feletti egyedülálló nyugdíjas, vagy
k) családjában-kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók- az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 2,5
szeresét nem haladja meg(71.250 Ft)
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.
A kérelmeket 2017. december 15-ig lehet benyújtani az Önkormányzathoz
A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
A támogatás megállapítása kérelemre indul, mely kérelem a Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 1. szobájában átvehető.
A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a meghatározott határidőben érkeztek – el kell utasítani.
A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
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Befejeződtek az őszi küzdelmek
LABDARÚGÁS MEGYEI III. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG
Befejeződtek a labdarúgás megyei III. osztályú bajnokság őszi
küzdelmei, melyben Zalakaros csapata is érdekelt volt. Az első nyolc
forduló történéseiről már korábban is olvashattak, az ősz második
felének történéseiről, eredményeiről tájékoztatjuk olvasóinkat.
Nyolc forduló után a 16 csapatos
bajnokság 12. helyén állt csapatunk,
azonban az előrelépés reményében vágtunk neki az ősz második
felének, hisz a hátralévő hét fordulóban csak két olyan csapat volt
ellenfelünk, ahol nem győzelmi
eséllyel léptünk pályára.
A kilencedik fordulóban Palinba
látogattunk. A tabellán elfoglalt
helyezés alapján a hazaiak számítottak a mérkőzés esélyesének,
azonban játákosaink rendre jól szerepeltek Palin ellen, s szerencsére
ez most sem volt másként. Gólokban gazdag mérkőzésen sikerült a
három pontot elhozni. Góljainkat
Sinkovics Norbert, Nagy Péter és
Farkas Vilmos szerezték, a győzel-

münkhöz egy hazai öngól is hozzájárult (Palin–Zalakaros 3-4). A következő fordulóban Eszteregnye
látogatott hozzánk, akik ellen elvárás volt a győzelem. Az első gólunkra egészen a 20. percig kellett
várni, ekkor Schmidt Péter törte
meg a gólcsendet, majd pedig
mindössze 6 perc alatt Dóbék András és Szilágyi István is betalált, eldöntve ezzel a mérkőzést. A második félidőben Szilágyi István
megduplázta góljai számát, illetve
Csöndör Zoltán és Szörcsök Martin
is gólt rúgott, így alakult ki a 6-0-s
végeredmény. A Sormás elleni idegenbeli találkozón Koma Bence
már a 6. percben megszerezte a
vezetést, melyre még a hazaiaktól
érkezett válasz, azonban Schmidt
Péter, Szabados Gyula, Nagy Péter,
Csöndör Zoltán és Deutsch Szabolcs
góljaira a hazaiak csak eggyel feleltek, így 6-2-es győzelemmel folytattuk győzelmi szériánkat, és feljöttünk a 10. helyre. Sajnos a
Napred SE Sumarton elleni hazai, és
a Sand elleni idegenbeli mérkőzé-

seken sem sikerült játékosainknak
góllövő cipőiket megtalálni, így bár
a mezőnyben felvettük a versenyt
ellenfeleinkkel, a kapu előtti határozottabb játék az ő javukra döntötte el a mérkőzéseket. (Zalakaros
– Napred 0-5, Sand – Zalakaros
4-0). A két súlyos vereség után ismét győzelmi reménnyel léptünk
pályára Zalaváron. A helyzetek
alapján a mérkőzés már az első félidőben eldőlhetett volna, azonban
Nagy Péter révén csak egyszer sikerült a hazaiak kapuját bevenni. A
második félidőben Zalavár váratlanul egyenlített, azonban cseréinknek is köszönhetően sikerült még
egyszer rákapcsolni és a korábban
is betaláló csatárunk révén a győzelmet is megszerezni. (Zalavár –
Zalakaros 1-2). Az ősz zárásaként
Újudvar látogatott hozzánk. A vezetést Nagy Péter révén már az
első 20 perc végén sikerült megszerezni, azonban a győzelmet csak a
mérkőzés végén sikerült bebiztosítani. A 78. percben büntetőből
Tolnai Tamás talált be, míg a vég-

eredményt a 91. percben Sinkovics
Norbert állította meg.
Az ősz második félidejében hét
mérkőzés alatt szerzett 15 pontnak
köszönhetően csapatunknak sikerült előrelépni és a 8. helyről várhatja a tavaszi folytatást.
Az őszt a csapat 7 győzelemmel,
1 döntetlennel és 7 vereséggel zárta, s így 22 pontot gyűjtött. Az ellenfelek hálóját 36 alkalommal terhelte meg, míg kapusainknak
42-szer kellett a hálónkból kivenni
a labdát. A csatból hárman (Sinkovics Norbert, Csöndör Zoltán és
Nagy Péter) is 5 gólt szereztek, így
holtversenyben vezetik a házi góllövő listát. Rajtuk kívül még 11-en
találtak be, illetve három öngól is
segítette a csapatot.
Folytatás kora tavasszal, de addig sem maradunk foci nélkül, hisz
kezdődik a teremlabdarúgó szezon. Az első tornára 2017. december 9-én már sor is kerül a Móra
Ferenc Általános Iskola tornatermében.
– bognár –

A Magyar Labdarúgás Napján
A FOCI NÉPSZERŰSÉGE TÖRETLEN A GYEREKEK KÖRÉBEN
A Magyar Labdarúgás Napja
alkalmából foci fesztivált tartottak november 25-én.
A tornateremben rendezett
játékos bajnokságon korosztályonként szólították meg a gyermekeket.
Stégli János szervező elmondta: összesen mintegy 50 gyermek
és 20 szülő vett részt a programon. A résztvevők először megismerkedtek a jeles naphoz kötődő
eseménnyel, azaz az Anglia – Magyarország 3:6-os meccsével, majd
a gyerekek maguk is a fociküzdelmekbe vetették magukat. Eredmények: 1-2. osztály 1. hely: Puskás csapat, 2. Bozsik csapat, 3.
Hidegkúti csapat. 3-4. osztály 1.
hely: kék csapat, 2. hely: zöld csa-

pat, 3. hely. piros csapat. 5-8. osztály 1.
hely: Piték csapat, 2
hely: Öt Apostol csapat.
Korosztályonként
hetes rúgó versenyeket is rendeztek, s a
nap során minden
résztvevő csoki jutalomban
részesült.
Délután gyermekek
-szülők
és felnőtt
mérkőzések zajlottak
nagyon jó hangulatban, s ismét bebizonyosodott, hogy a
foci milyen népszerű
sport a gyermekek
körében.

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
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