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Pezsgővel ünnepelték a szezonkezdést
KINYITOTTA KAPUIT A STRAND

Béres Alexandra vízi tornát tartott a lelkes fürdőzőknek.
Ünnepélyes keretek között, a már hagyományosnak nevezhető pezsgős koccintással nyitotta meg kapuit a strandfürdő
április 29-én.
Az első vendégeket Novák Ferenc polgármester és Krampek Mihály, a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója köszöntötte.
Koccintással, laza beszélgetéssel indult
tehát az idei szezon, s a strandra váró vendégek azonnal birtokba is vették a fürdőt.
A hűvös idő ellenére is sokan látogatták
meg a nyitás napján a létesítményt.
A szezonnyitón a továbbiakban Béres
Alexandra tornász tartott az élményfürdőben aquafitnesst, illetve a súlyfürdő előtti
téren kötetlen beszélgetésre is nyílt lehetőség az aerobic világbajnokkal.
Ugyanezen a napon dr. Bazsó Judit, a
nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház belgyógyász szakorvosa, kardiológus tartott
előadást a magas vérnyomásról, illetve az
ez által kiváltott betegségekről, s a Zalakarosi Fürdő ingyenes szűrést is végzett,
melyre sok vendég tartott igényt.

A strandnyitásra koccint Novák Ferenc polgármester és Krampek Mihály, a fürdő vezérigazgatója.
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JÁRDA- ÉS ÚTFELÚJÍTÁSOKRA
PÁLYÁZNAK
Pályázatot nyújt be a város az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása pályázati felhívás
keretében benyújtandó, belterületi utak, járdák felújítása
tárgyú pályázatra – erről hozott döntést a képviselő-testület április végi soros ülésén.
A képviselők határozatban rögzítették, hogy a pályázat költségvetését 30 millió forintban határozzák meg,
melynek megvalósításához
az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének út- és járdafelújításokra költségvetési
soron rendelkezésre álló 5
millió forint saját forrást biztosítanak, és az általános tartaléka terhére 10 millió forint
saját forrást. Felhatalmazták
a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon.

Támogatás a civileknek
TIZENÖTMILLIÓ FORINT SPORT- ÉS KULTURÁLIS CÉLOKRA
Elbírálta a képviselő-testület
a non-profit szervezetektől beérkezett támogatási kérelmeket
és döntést hozott a szervezetek
által igényelt összegekkel kapcsolatban.
A pályázatokra ebben az évben ötmillió forintot különítettek
el, a sportegyesületek támogatá-

A képviselő-testület korábbi
ülésén elfogadta a 2017. évi vízi
közműfejlesztésre beérkezett
ajánlatokat, így a Patkós utca
és Vincellér köz vízhálózat felújítására sor kerülhet.
A közműfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása miatt módosították, illetve
kiegészítették az ezzel kapcsolatos rendeletet.
A Patkós utca és Vincellér köz vízvezeték felújítása
16.877.210 Ft + ÁFA = 21.434.056
Ft. A vezetékre rácsatlakoztatható ingatlanok száma: 32 db,
így az 1 ingatlanra eső költség:
21.434.056 Ft/32 db ingatlan =
669.814 Ft.
Tekintettel arra, hogy az egy
ingatlanra eső bekerülési költség
a tulajdonosok részére aránytalanul nagy terhet jelentene, a
korábbi években kialakult gyakorlat szerint az önkormányzat
a tényleges bekerülési költség
50 %-át hárítja át az érintett
ingatlantulajdonosokra, s így
a Patkós utca és Vincellér köz
vízellátásának közműfejlesztési
hozzájárulását 334.907 Ft-ban
állapították meg a képviselők.

kat. A beérkezett pályázatokat
egy bizottság tekintette át mind
alaki, mind tartalmi szempontból. A bizottság tagjai voltak a
polgármester, az alpolgármester
asszony, a bizottsági elnökök, valamint a pénzügyi osztályvezető.
A támogatásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

KÖZÖSSÉGI HÁZ
Ezüst Klub

2017.évi eredményes rendezvényeihez és működéséhez, kirándulás, színházlátogatás

350.000 Ft

Bottal fogó néptánccsoport

Új koreográfiához, erdélyi tanulmányúthoz kérnek támogatást, amelyben szerepel táncpróba és fellépés

700.000 Ft

Dalárda- Vegyeskar

20 éves jubileumi rendezvény megtartása, új kórustagok ruházata, szakmai nap, tanulmányút szervezésének költségei

470.000 Ft

Rügyecske Táncegyüttes

Népviseleti ruhák vásárlása, új koreográfia készíttetése

250.000 Ft

Óvoda Búzavirág csoport

Táncos mozgásfejlesztés óvodásoknak

40.000 Ft

Zöld Ág néptáncsoport
Zalakarosi Női Kar

VÍZHÁLÓZAT
FELÚJÍTÁS

sára pedig külön tízmillió forintot.
Március 31-ig 10 szervezet
adott be 20 támogatási kérelmet,
melyek mindegyike megfelelt a
szabályzatban foglaltaknak. A
pályázatokat a megfelelő formában és tartalommal nyújtották
be és csatolták a dokumentumo-

Karos Fúvósegyüttes

2017. évben vajdaszentiványi tánc tanulása, ruhák pótlása,
zenekari kíséret a zenei összeállításhoz.
Koncert látogatás Budapesten
Minősítésük lebonyolításához és hangszerek pótlásához,
karbantartásához kérnek támogatást

320.000 Ft
250.000 Ft
650.000 Ft

SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOK
Zalakaros Sportjáért
Közhasznú Közalapítvány

TAO pályázat (labdarúgás) önereje és TAO-ban el nem számolható költségek, TAO utánpótlás és tárgyi eszköz beszerzés

6.500.000 Ft

TAO kosárlabda utánpótlás, tárgyi eszköz beszerzés pályázati önerő
Az alapító okriatba foglalt célok megvalósításához, könyvelői díj, pályázati ügyintézői díj, sporttevékenységek, rendezvények
Felnőtt labdarúgó csapat támogatása, a megyei 3. osztályú felnőtt labdarúgó csapat sikeres szerepléseihez és működéséhez
Kanizsa Diákkorsárlabda Klub

25. Nemzetközi Leány Kosárlabda Torna

300.000 Ft

Karos Sprint Úszóklub

Úszóklub működésére, uszoda bérlet, edzői díj, utazási költség, bank költség, egyéb költségek

1.800.000Ft

Zalakaros és Térsége SE

Sportegyesület szakosztályainak (sakk, teke, asztalitenisz)
működésére, versenyeztetésre,

1.933.000 Ft

Sensei Németh Budo
Akadémia Sportegyesület

Sportversenyeken való részvétel, terembérlet, gyermekek
nyári edzőtáborában szállás, étkezés

500.000 Ft

EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Önkéntes Tűzoltóegyesület
Zalakaros

Gépjármű fenntartás, eszközök beszerzése, verseny felkészülés, könyvelői díj

300.000.Ft

Polgárőr Egyesület

Gépjármű fenntartás járőrszolg.biztosítására, üzemanyag,könyvelés, jármű javítás, biztosítás fedezetére, felszerelés
beszerzésére

300.000 Ft

Zalakaros Közbiztonságáért
Közalapítvány

Kortárs segítő" felkészítő tábor, vásárlás, könyvelés

430.000 Ft

Zalakaros Kulturális Egyesület

naptár elkészítése

150.000 Ft
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A katasztrófavédelem munkatársait és az önkéntes tűzoltókat
köszöntötte Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napján Novák
Ferenc polgármester.
– Mit üzenhet nekünk, mai embereknek Szent Flórián élete, magatartása és mártírhalála? Talán
azt, hogy van kitől és miből példát meríteni. Szent Flórián bebizonyította, hogy a nagy tettekre
ösztönző lelkiállapot az emberek
által elérhető, mert minden emberben van bőven tetterő. Példát
adott arra is, hogy az a tulajdonság vagy lelki állapot, amely az
embert képessé teszi arra, hogy
bátran viselkedjen, ugyancsak
elérhető. Ezért a legtöbb ember
képessé válhat arra, hogy veszélyben, vagy veszélyes következmények tudatában is félelem nélkül,
a legjobb meggyőződése szerint
cselekedjen. Minden korszakban
szükség volt bátor nőkre és férfiakra, akik e nagyszerű személyiségjegyekkel felvértezve harcoltak az elszabadult elemekkel,
mentettek életet, vagyont, miközben sokszor maguk is áldozatul
estek – mondta el köszöntőjében
a szent életútja és a jelen között
párhuzamot vonva a polgármester.
Hangsúlyozta: a hősiesség, a
bátorság, az önfeláldozás, a bajtársiasság, az új évezred tűzoltóinál
szakmai tudással, gyakorlati tapasztalattal és hivatástudattal párosul.
Ők azok, akik elsőként szállnak

A tűzoltók védőszentjének napján
A POLGÁRMESTER MEGKÖSZÖNTE A MUNKÁJUKAT
szembe a tűzzel, a vízzel, a természeti erőkkel. Sok milliárdos értéket, számos emberi életet mentenek meg, amelyet a kívülállók igen
gyorsan
elfelejtenek,
mert egy eloltott tűz,
egy megmentett emberélet csak napi hír a
médiában.
Akik csak baj esetén ismerkednek meg
a tűzoltók munkájával,
sokszor el sem tudják
képzelni, hogy milyen
fizikai és szellemi munkát igényel az arra való
felkészülés, hogy embertársaink életét, testi épségét úgy tudják
menteni, hogy közben
maguk is épségben maradjanak.
– Május 4-e alkalmat ad arra,
hogy a tűzoltó társadalom reflektorfénybe kerüljön, dicsérettel,
jutalommal ismerjék el egész évi
munkáját. Örülnék annak, ha a
hétköznapokon is elismernék nem
mindennapi
tevékenységüket.
Ugyanis nemcsak a feladatokhoz
szükséges eszközök megléte a

fontos, hanem az is, hogy milyen
a tűzoltók közérzete. Nem csak
Szent Flórián napján kell köszönetet mondanunk mindazoknak,

Elmondta: működésükhöz az
önkormányzat
felszereléseket
tud biztosítani, a szakmai és közösségi munka folyamatos fejlesz-

akik az év 365 napján teljesítik esküben vállalt kötelezettségüket.
Jobban kell figyelnünk rájuk az
év minden napján és ennek egyik
legjobb forrása a bajtársi szellem
erősítése.
A polgármester a hivatásos tűzoltók mellett külön kiemelte az önkéntesek munkáját is

tésén azonban ők fáradoznak.
Köszönetet mondott Szörcsök
Szilárd parancsnok és Szakál Tibor
elnök munkájáért, mellyel összetartják az önkéntes közösséget.
Ezt követően a polgármester az
önkormányzat jelképes elismerését nyújtotta át a jelenlévőknek.

Idén sincs kegyelem
FELLÉPNEK AZ ALLERGÉN NÖVÉNYEK TERJEDÉSE ELLEN
Az előző évek tapasztalatai, valamint a testület által meghatározottak alapján a hivatal az idei évre vonatkozóan is összeállította a 2017.
évi parlagfű elleni védekezés feladattervét. A testület a tervet elfogadta, illetve szavazott arról is, hogy idén is meghirdetik a lakossági parlagfű gyűjtő akciót, melynek díjazására ötvenezer forintot fordítanak.
A képviselő-testület leszögezte: lyamatos gondozását példamutaa parlagfű elleni védekezés elsősor- tóan kell, hogy elvégezze. A Közös
ban az ingatlanok tulajdonosainak Önkormányzati Hivatal a növényjogszabályokban
meghatározott védelmi szakhatósággal együttműkötelezettsége, azonban az önkor- ködve folyamatosan ellenőrzi az
mányzat a közterületek és a saját ingatlanokat és a jogszabályokban
tulajdonában lévő ingatlanok fo- meghatározott kényszerítő eszkö-

zöket is alkalmazva határozottan
fellép a szabálysértőkkel szemben.
A lakossággal, intézményekkel, civil szervezettekkel együttműködve
elősegítetik az érintettek széleskörű összefogását, az ellenőrzés
és kényszerítés a legelterjedtebb
parlagfű mellett az egyéb allergiát
kiváltó növényekre és más természetkárosító és a településképet
rontó gyomokra is kiterjed. Szükség
esetén közérdekű védekezés elrendelésével kell a károsítók terjedését
megakadályozni.
A témával foglalkozó napirend
tárgyalásakor elhangzott: a településgondnokság a parlagfű és
gyomszennyezettség vizsgálata során a település teljes közigazgatási
területére legyen figyelemmel és a
külterületen észlelt problémákat is
jelezzék a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal felé, hogy továbbítható legyen a jelzés az illetékes,
eljáró hatóság felé.

TOVÁBBRA IS
A JELENLEGI
ISKOLAIGAZGATÓT
JAVASOLJÁK

A Nagykanizsai Tankerületi Központ levélben kereste
meg Zalakaros Város Önkormányzatát, felkérve a Zalakarosi Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására beérkezett pályázat véleményezésére.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 27-i ülésén tárgyalt a beérkezett pályázatról és úgy határozott, hogy
Grófné Csatos Andreának a
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői állására
benyújtott pályázatát támogatja, javasolja intézményvezetői megbízását.
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STRANDON ÜZEMELŐ MEDENCÉK
ÉS CSÚSZDÁK NYITVATARTÁSA
• Sportmedence csak a strand nyitvatartási idejében üzemel.
• Az V. sz. családi medence a strand nyitvatartási idejében üzemel.
• A strandi Vízipók – Csodapók vízi gyermekvilág medencéi június
16.-ig NEM üzemelnek. Nyitás: június 17.
Nyitvatartás: június 17 – augusztus 27.-ig.
(A medencék és csúszdák időjárástól függően üzemelnek.)

MEGHÍVÓ – VIII. CIVIL NAP
Helyszín: Parkerdei pihenő
(rossz idő esetén Tűzoltószertár, Jegenye sor)
Időpont: 2017. május 20. (szombat)
Programok:
15.00 Megnyitó
15.10 Kulturális műsor. Fellépők:
Karos Fúvósegyüttes, Dalárda-Vegyeskar, Böhönyei Dalkör
Civil csapatok főzése
18.00 Retro buli
Gyermekprogramok:
• Póni lovagoltatás, lovaskocsikázás
• Játszóházak: Bőrtárgyak készítése, kézműves foglalkozás, arcfestés
• Íjászat
Vendéglátás

• A Hullámmedence június 03.-tól üzemel.
(A medence időjárástól függően üzemel.)
• Az Adrenalin csúszdapark június 17.-tól üzemel.
• A strandi Családi csúszda, az Anakonda csúszda és a Kamikáze
csúszda május hónaptól üzemel, (májusban) csak szombati és vasárnapi
napokon.
(A csúszdák időjárástól függően üzemelnek.)
• Élményfürdő külső Kamikáze csúszda május 6.-tól az alábbiak szerint üzemel:
11:00 – 12:00 valamint 16:00 – 17:00 óra között.
(A csúszda időjárástól függően üzemel.)

Egész évben az öltözők a Fogadó épületben üzemelnek.
Bejárat a Fogadó épületen keresztül.
04. 29-től 2017. 10. 01-ig a strandfürdőn is.
A Vezetőség
a változtatás jogát
fenntartja,
melyet a honlapon
rendszeresen közzétesz!

Gyermeknapi
boldogság hétvége
Programok a Zalakarosi Fürdőn
Május 27. szombat
09.00 – 10.00: „Ilyen vagyok, ha jó gyerek vagyok, és ilyen ha ”- rajzverseny - Főépület – gyermek játszóház
10.30 – 11.00: Aquafittness - Strand, IV. számú medence
13.00 – 13.30: „Vízben totyogós” vízi gimnasztika I. számú gyermek
élménymedence
14.00 – 15.00: Lufhaver készítése - Főépület – gyermek játszóház
15.30 – 16.00: Aquasalsa - Strand, IV. számú medence
16.15 – 16.45: „Mese feles” Gyermek vízivilág – Sószoba
17.00 – 17.20: Lufihaverral buli a vízben – élményfürdő, gyermekmedence
A buli végén a rajzverseny eredményhirdetése!
A főépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk, így a szülők is csatlakozzanak bártan. A foglalkozási idő alatt kényelmesen várakozhatnak a
galéria pihenőjén. A programváltozás jogát fenntartjuk! Szeretetettel várjuk a gyermekeket és szüleiket a programokon!
Programcsapat

Szeretettel várjuk a zalakarosi civil szervezetek, egyesületek, művészeti
csoportok minden tagját és családtagjaikat!

Zalakaros Város
Önkormányzata
Zalakarosi
Közösségi Ház és
Könyvtár

ÚJ MÓDSZER A NÉPIJÁTÉK
ÉS NÉPTÁNC-PEDAGÓGIÁBAN
Az óvodában tartott a népijáték és néptánc-pedagógia új módszereiről előadást a közelmúltban Novák Ferencné óvodapedagógus.
Az „ Igy tedd rá!” nevet viselő program viszonylag új, korszerű
és működő, valóban használható módszer – jelezte Novák Ferencné. - Óvodapedagógusoknak, alsó tagozatos tanítóknak ajánlható
elsősorban. A napi munkához használható énekes körjátékokat,
mondókákat, ritmusgyakorlatokat, énekes-mozgásos játékokat,
valamint a táncos mozgást elősegítő konkrét feladatokat tartalmaz. A használatos eszközök – tulipánok, gumik, dió, babzsák,
korong, ugróiskola,ugráló kötél és similabda - a hagyományos tudásátadás módszere mentén fejlesztik a gyerekek táncos mozgáskészségét, és megalapozzák a későbbi tánctanuláshoz szükséges
technikákat, valamint a mozgás által megteremtik a kreativitás és
önkifejezés élményét.
A program tevékenységei az elmúlt évek produkcióorientált
szemléletmódjával és a direkt tánctanítás alkalmazásával ellentétben a játékos, önfeledt, gyermekközpontú nézőpontot helyezi
előtérbe. Mindemellett ezek a játékok kiválóan beilleszthetők az
aktuális pedagógiai módszerekbe, több tantárgyhoz is integrálhatóak. A gyerekek szeretik a játékokat, hozzászoknak a népzenéhez, mozgásuk koordinálódik, egyensúlyérzékük, szociális készségeik, stratégiai gondolkodásuk, számtudatuk, kommunikációjuk,
szókincsük, kreativitásuk feladattudatuk fejlődik, egyszóval komplex fejlesztés valósul meg.
A program 2 alapképzést tartalmaz, melyet mesterképzések
követnek: „Ünnepek a néphagyományban”, „ Komplex fejlesztőpedagógia”. Ennek az új módszernek a kidolgozói, oktatói képzett,
gyakorlatias, tapasztalt, a néphagyományoknak és a táncnak elkötelezett fiatal csoport, akik nemcsak őrzői, hanem továbbadói is
ennek a népi örökségnek.
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Májusfát állítottak

A május elsejéhez kötődően egy szép népi hagyományt, a
májusfa állításét elevenítette fel
városunk.
A zenével, tánccal egybekötött
ceremóniára a Tourinform-iroda
előtt került sor. A vidám hangulatról a Bottal-fogó táncegyüttes
táncos párjai gondoskodtak, színvonalas műsoruk a népes közönség soraiban nagy tetszést aratott.
A májusfát állítás előtt a Zalakarosi Ifjak Köre tagjai és vállalkozó kedvű helybéliek, vendégek
díszítették fel, majd a fiatalok
állították a helyére nagy gondossággal, csapatmunkával, mert
bizony a májusfa állítás komoly,
összehangolt munkát és figyelmet
követel. A nézők hatalmas tapssal
jutalmazták a fiatalok erőfeszítéseit, s jó hangulatú koccintással
ünnepelték a sikert.
A májusfa állítás mellett számos szórakoztató programot is
kínált a turisztikai egyesület a
vendégseregnek, melyek közül
kiemelt figyelmet érdemelt a mesterségek bemutatója, valamint
a Fenyvespusztai Állatsimogató
csikós, pontosabban szamaras bemutató műsora.
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ZENEISKOLAI
VERSENYEREDMÉNYEK

Filharmóniai koncert

A XIV. Területi Négykezes
Versenyen, 2017. április 7-én,
Nagykanizsán
– Horváth Sára és Biczó
Laura valamint Tóth Petra és
Strobl Anna BRONZ minősítést,
– Szabó Benjámin Tamás és
Illés Petra Liza ARANY minősítést kaptak.
– Szabó Benjámin Tamás játékát a zsűri KÜLÖN DÍJJAL is
jutalmazta.
Felkészítő tanáruk: Kmecs
Teodóra volt.
A III. Dél-Dunántúli Regionális Zenekari versenyen,
Balatonföldváron, 2017. április 8-án
szépen szerepeltek növendékeink a Nagykanizsai Farkas
Ferenc és Arany Metszés Művészeti
Iskola összevont gyermek
fúvós zenekarában, majd 2017.
április 22-én Budapesten, a
IX. Országos Zenekari Versenyen, ahol II. HELYEZÉST értek el. Résztvevő növendékek:
– Illés Petra Liza, Koma
Csenge Zorka, Mátyus Anna,
Péntek Sára és Varga Katalin.
A zenekart vezette és felkészítette: Tatár Csaba.
A III. WWW STAR interneten zajló Nemzetközi Zongora Versenyen
– Szabó Benjámin Tamás
EZÜST MINŐSÍTÉST ért el. Felkészítő tanára: Kmecs Teodóra.
GRATULÁLUNK A KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEKHEZ A
NÖVENDÉKEKNEK ÉS FELKÉSZÍTŐIKNEK!

Április 27-én élményteli koncerten vettünk részt, ahol a Budapest
Ragtime Band játszott dixiland,
jazz és ragtime zenét. Volt egy-két
vicces rész is, amikor az énekes,
aki egyben xilofonon is játszott,
beöltözött. Az együttes vezetője
nagybőgőn, a többiek jazz-zongorán, hegedűn, trombitán és dobon
játszottak. A vége felé dalokat
és zeneszerzőjüket kellett kitalálni, és aki kitalálta, jutalomban
részesült. Mi örültünk, hogy ilyen
színvonalas koncerten vehettünk
részt!
Koma Csenge Zorka és Pozsgai
Nikolett 6. osztályos tanulók

TANULMÁNYI VERSENY
A ZRÍNYI ALSÓS TANULMÁNYI VERSENYEN
környezetismeret tantárgyból 2. helyezést ért el Varga Ádám
3. osztályos tanuló. Felkészítője: Biczó Henriett.
német nyelvből 1. helyezést ért el Kratzl Olivér 4. osztályos
tanuló. Felkészítő tanára: Bocskor Tünde.

BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐN
Angol nyelvből Nagy Julianna 4. osztály 1. helyezés,
Beke Benjámin András 4. osztály 3. helyezés.
Felkészítő tanár: Baloghné Lengyel Éva
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Kanizsa-Karos félmaraton
KAROSIAK IS A DOBOGÓRA ÁLLHATTAK
Április végén zajlott a XI. Kanizsa-Karos félmaraton futóverseny, melynek
megrendezését és lebonyolítását ezúttal a Zalakarosi Futrinkák csapata és
Zalakaros Város Önkormányzata is támogatta.
Az erősen dombos terepet 75 egyéni
induló és 31 váltó teljesítette, a futók
városunkban, a Dísz téren értek célba
és a fürdő jóvoltából csobbanhattak is a
strandi vagy épp a benti medencékben.

Persze, ezért a jóízű pihenésért előtte alaposan meg kellett dolgozni mindenkinek, a futókat nemcsak a nehéz
terepviszonyok, de a reggeli hideg idő
és az erős szél is komoly próba elé állította.
A férfiak versenyét Kolonics Tamás
nyerte 1:20-al, a nők között Koller Judit
volt a leggyorsabb (1:44).
A férfi váltók között a „LOL” győzött
(1:31) , míg a hölgyeknél a „Gombor lá-

nyok” (1:50) voltak a legjobbak.
Abszolút kategóriában azonban zalakarosi érmesei is vannak a versenynek.
A nők között abszolút 3. Antal Anita
(korosztályában az első helyen végzett), s a Karos Sprint Úszóklub váltója
(Novák Máté, Novák Lázár, Strobl Áron)
ezüst éremmel zárta a versenyt.
A legjobb zalakarosi versenyzőknek
Novák Ferenc polgármester az önkormányzat kupáját ajánlotta fel.

A koraszülötteket támogatták
FUTÁSSAL JÓTÉKONYKODTAK
A Másodszor is célba érünk!
Jótékonysági futás a koraszülöttekért
Zalaegerszeg-Keszthely
távját az idei esztendőben is teljesítették zalakarosi csapatok.
A futás célja a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány
munkájának támogatása. A futók
nevezési díjaikkal az alapítványt
segítik, ugyanakkor egy rendkívül
jó hangulatú, ám meglehetősen
nehéz terepen zajló, 60 kilométeres versenyen vehetnek részt. Erre
a versenyre a Zalakarosi Futrinkák
két csapattal is neveztek, és váltófutásban teljesítették a kihívást,
de a kisebbeknek javasolt távot,
a Hévíz-Keszthely 5,4 kilométeres
szakaszt az utánpótlás Futrinkák is
végigfutották.
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2017. május 20. szombat
10.00 óra – Helyszín: Szent Orbán út, Szent Orbán szobor,
Szent Orbán Borozó
Program/Programme:
10.00 Szent Orbán szobor
megáldása, köszöntés
Segnung der Statue von St. Urban

Szent Orbán nap/St. Urban Fest
Kulturális program/Kulturelles
Program
• Dalárda - Vegyeskar
17.00 Orbán Bál a Szent Orbán
borozóban

17.00 Ball in der Weinstube
zum St. Urban
Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! Wir warten auf Sie!
Zalakarosi Közösségi Ház
és Könyvtár

SZENT
ORBÁN TÚRA
Zalakaros Kertmozi
2017. máj. 20, szombat
Utazás: Egyénileg Nagykanizsáról busz indul 08.30 órakor
(5-ös megállóhelyről) Gépkocsival érkezők ingyen tudnak a
Kertmozinál parkolni.
Érkezéskor minden résztvevő
úti csomagot (alma, édesség, ásványvíz) kap.
Nevezési díj nincs, de regisztráció 09.00–09.30 óra között szükséges.
Regisztráció hely: Zalakaros
Kertmozi, Szőlő utca
A kertmozinál 09:30 – 09.45
óra között rövid ünnepséget,
pohárköszöntőt tartunk, utána
kezdődik a túra.
Két útvonal közül lehet választani:
1. Szent Orbán szobor – Zalamerenye – Zalakaros kilátó 10 km
2. Szent Orbán szobor – Zalamerenye – Örömhegy kulcsosház – Gesztenye kunyhó – Zalakaros kilátó 20 km
Túravezetőket biztosítunk.
A szervezés érdekében előzetes jelentkezés május 18-ig
szükséges. Kérem megírni,hogy
mivel utaztok!
Jelentkezés:
Nagykanizsáról és más településről érkezőknek: ksslszl47@
gmail.com, vagy Kiss Lászlónál a
06 30/ 439.60-58 telefonon.
Zalakarosról jelentkezőknek
és ott üdülőknek: sport@zalakaros.hu
vagy Stégli Jánosnál a 06
30/227-32-23 telefonon.
Érkezés a célba: Rövidebb
távról 1330óráig, a hosszabb
távról 1500óráig.
A sikeres teljesítők a kilátó
borozóban emléklapot és hűtőmágnest kapnak.
Zalakarosról autóbusz indul
Nagykanizsára 1525, 1605, 1635,
1705, 1735, 1840 órakor.
Kiss László
szervező

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

