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2017. április 13.

Élménnyel teli ízek Zalakaroson

KIFŐZTÉK, MEGFŐZTÉK
A magyarföldi darált-pirított tökmagos kalács minden bizonnyal felkerül Zalakaros szállodáinak és éttermeinek
étlapjára a közeljövőben, ez a finomság nyerte el ugyanis a város és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. által meghirdetett térségi recepterversenyt. A versengésre bárki nevezhetett saját recepttel, a legjobbnak ítélt ínyencfalatokat
zalakarosi séfek a nagykanizsai Thúry-szakközépiskola tanulóinak segítségével április 10-én el is készítették, s ezekből
választotta ki a zsűri azt, mely ízvilágával, anyagválasztásával a legjobbnak bizonyult.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Tulipánpompa városszerte
Pazar tulipánpompával jelzi a tavaszt városunk. Az idei
évben a virágzó japán cseresznyefák mellett a sok-sok színes
tulipán gyönyörködteti a járókelőket városszerte.
A Karos-Park Kft. új, varázslatos hangulatot árasztó
színfolttal gazdagította most
a várost, Biczó Tamás, a Kft.
ügyvezetője elmondása szerint csak a városba bevezető
Termál út mentén hatezer tulipánhagymát ültettek ki, de tulipánok díszlenek a fürdő előtt,
az élménytó környékén és a
Móra-iskolánál is (képünkön).
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FELHÍVÁS!
ZALAKAROS VÁROS ÉRTÉKTÁR
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, valamint a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013.(IV.16.) kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtása végett. A Zalakarosi Közösségi Ház
és Könyvtár, a Zalakaros Város Települési Értéktár működtetője.
Az Értéktár működésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával, az értékek feldolgozásával és nyilvántartásával a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és
Könyvtár többcélú intézmény volt megbízva, azonban
2015. augusztus 14-vel megszűnt, helyette a 2015. augusztus 15-vel újonnan létrehozott intézmény a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár vette át az eddigi feladatokat és
nyilvántartásokat.
A Zalakaros Város Értéktár alakításában a közös „kincseskamra” feltöltésében bárki részt vehet.
Az értéktárak létrehozatalának célja:
• számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön;
• a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni;
• létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű
nemzeti értékek gyűjteményét;
• a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is
csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat;
• gondoskodni az értékek megismertetéséről bel- és külföldön
egyaránt;
• gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről, erősítve
a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot.
A javaslatot a Kormányrendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. A javaslatnak tartalmaznia kell:
• a javaslattevő adatait,
• az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait,
• az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy
audiovizuális-dokumentációját,
• a Hungarikum törvényben való megfelelést (a nemzeti érték
mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint
• szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezettámogató, vagy
ajánló levelét.
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Javaslat értéktárba
történő felvételhez) letölthető Zalakaros Város honlapjáról: www.
zalakaros.hu
Az elkészített javaslatokat elektronikusan a kozossegihaz@zalakaros.hu e-mail címre vagy postai út esetén elektronikus adathordozón lehet eljuttatni 2017. május 30. napjáig Zalakarosi Közösségi Ház
és Könyvtár irodájába (8749 Zalakaros Zrínyi u. 2.)
A beérkezett – formai és tartalmi szempontból hiánytalan – javaslatokat a Zalakaros Város Értéktár Testület bírálja el.

Novák Ferenc
Zalakaros Város Települési Értéktár
Elnök

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde az óvoda konyhájára KONYHAI
DOLGOZÓT KERES határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti állásra.
Pályázati feltételek:
– önéletrajz
– erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent: egészségügyi könyv, közétkeztetésben szerzett gyakorlat, zalakarosi lakcím
Benyújtási határidő: 2017. április 24.
Állás betölthető: 2017. május 2.
A pályázatokat postai úton, illetve személyesen lehet beadni: Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde, 8749 Zalakaros, Liget u. 37/b.

FELHÍVÁS A ZALAKAROSI MÓRA FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2017/18. tanévre az első évfolyamosok beíratására az alábbi időpontokba kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig
A szülő, gondviselő köteles tanköteles, azaz 2011. augusztus 31-ig
született gyermekét, a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– szülő, gondviselő személyi azonosítására szolgáló hatósági igazolvány
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
Az iskola körzetébe tartozó települések: Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye.
További részletek az iskola honlapján olvashatók:
www.mora-iskola.hu
Grófné Csatos Andrea intézményvezető

ZALAKAROSON, JÚLIUSBAN NYÍLÓ
EXKLUZÍV ÜZLETÜNKBE KERESÜNK

2 FŐ MUNKATÁRSAT ELADÓI
POZÍCIÓBA.

Önmagára, megjelenésére, munkájára igényes, szakképzett
vagy tapasztalatokkal rendelkező munkatársakat (2 fő)
keresünk teljes- és részmunkaidőben, korhatár nélkül.
Előnyt jelent: nyelvtudás, szakképzettség.
Jelentkezéseket a pannonintermode@gmail.com címre kérjük
önéletrajzzal és fényképpel 2017. április 30-ig.
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Élménnyel teli ízek Zalakaroson
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Várossá válásának 20. évfordulóját ünnepelve Zalakaros
úgy döntött, hogy újrateríti az
asztalt és új kihívások elé állítja
az érzékszerveket. Szívügyünk,
hogy megőrizzük gasztronómiai értékeinket és az ország más
tájairól érkezőkkel is megismertessük a zalai ízeket, természetesen mindezt úgy, hogy közben a
zalakarosiak is belekóstoljanak a
legjavába – árulta el a kezdeményezés kapcsán Czirákiné Pakulár

KIFŐZTÉK, MEGFŐZTÉK
Judit alpolgármester, akinek zsűritagként közelebbről is volt alkalma
megismerkedni a receptek alapján
elkészített ételekkel.
– A receptverseny Czimondor
Nádnor, a MenDan Hotel igazgatójának ötlete alapján indult. A
felhívásra rengeteg alkotás érkezett a zalai kincseskamrákból.
Ezeket húsz receptre szűkítette
a gasztro-leltár és még egy facebook szavazást is bevetettünk,
hogy a legjobb tíz recept a zalakarosi séfek által „megelevenedjen” a nagykanizsai Thúry György
Szakképző Iskola gasztroműhelyé-

nek munkaállomásain mondta Kovács Szabolcs, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A zsűri elnöke, Prikryl József, Venesz-díjas mesterszakács elmondta:
az alkotásokban a térségre jellemző alapanyagok kaptak szerepet.
Ilyen volt például a konfitált kacsacomb vargányás, babos savanyú kerékrépa-krémmel, grillezett
medvehagymás dödölletekerccsel.

Biztosan nehéz volt a választás, a
zsűrinek komoly fejtörést okozott
a legjobb étel kiválasztása. A zsűri
tagjai voltak: Prikryl József (elnöke,
Venesz-díjas mesterszakács), Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester,
Kis-Varga Judit, a Nők Lapja Cafe
gasztronómiai rovatának vezetője, Bai Tamás, a Hotel Karos Spa
Executive Chefje, Bezerics Dániel,
a Paletta bisztró tulajdonosa, Czi-

mondor Nándor, a Hotel MenDan
Zalakaros igazgatója, Csíki Sándor,
a Food&Wine gasztronómiai szakírója és Hézl László Executive Chef.
Májusban kezdetét veszi a karosi gasztro-hónap, melynek keretében a csokorba szedett, 2.0-ás
zalai költemények felkerülnek a
zalakaros.hu oldalra, valamint a
zalakarosi szállodák és éttermek
kínálatába.

DÖNTÉS UTÁN – RÖVIDEN A RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
A POLGÁRMESTERI hivatalban megüresedett álláshely betöltésének lehetőségéről döntött a képviselő-testület. Egy korábbi határozat
értelmében ugyanis a hivatali álláshely betöltésekhez a képviselők engedélye szükséges.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET elfogadta Zalamerenye Község Önkormányzata felkérését, melyben a településarculati kézikönyv
készítése során a partnerségi egyeztetésbe
be kívánja vonni Zalakaros Város Önkormányzatát. A képviselő-testület élni fog a
véleménynyilvánítás lehetőségével. A véleményezést a közös, illetve egymással határos területek, az azokra vonatkozó későbbi
tervezési lehetőségek miatt ajánlotta fel
Zalamerenye.
KAZÁNCSERÉRE, munka- és tűzvédelmi
feladatok ellátására, valamint érintésvédelmi feladatok ellátására beadott ajánlatokat
bíráltak el a képviselők, minden esetben a
legkedvezőbb árajánlatot adót választották
ki a munkák elvégzésére.
A RENDKÍVÜLI ülésen választották ki Zalakaros Város borát is. Fehérbor kategóriá-

ban a Kányavári Borbirtok Bizsergő fantázianevet viselő cuvée-je viselheti idén ezt a
címet, a vörösbor kategóriában a Bezerics
Borház 2015-ös Syrah boráé a város bora
cím. A testület a turisztikai egyesülettel kidolgoztatja a város bora turisztikai hasznosításának lehetőségeit.
AZ ÖNKORMÁNYZATI étkeztetési fejlesztések támogatására egymilliárd forintot különített el a kormány, ebből a
települési önkormányzatok fejleszthetik
az általuk fenntartott és működtetett,
az óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló
konyhákat és étkezőhelyiségeket, új konyhákat hozhatnak létre, valamint a feladatellátáshoz szükséges eszközöket szerezhetnek be. Zalakaros is pályázatot kíván
benyújtani konyhai fejlesztésre, a szándékot a testület kinyilvánította. Az intézmények érintett szakemberei a közeljövőben
határozzák meg a benyújtani kívánt igényeket.
A CIVIL ház infrastruktúra fejlesztésére
is nyújt be pályázatot a város. Húszmillió
forintos keretösszegre pályázva egy 8x11

méteres terem hozzáépítésével bővítenék a
házat. Saját forrásból pedig a tetőtér beépítését végzi el az önkormányzat. Amennyiben a helyiség bővítésre beadott pályázat
nyer, a két munkálatot azonos időben kezdenék el.
TÖBBSZÖR tárgyalta a kilátó építésének kérdését a képviselő-testület.
Pályázatot írnak ki a kilátó épületének
bontására, az új építményre pedig a későbbiekben ugyancsak pályázat kerül kiírásra. Döntöttek a megépülendő kilátó
formájáról, műszaki tartalmáról, a Zalerdővel történő ismételt tárgyalásokról, a
költségek viseléséről.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március
9-én döntött arról, hogy a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. által pályázatot készít
elő a Zalai Borút Egyesülettel az Interreg
V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014–2020 2. felhívására. A
mostani ülésen a képviselők döntöttek a
pályázat pontos tartalmáról, illetve arról,
milyen feltételekkel vegyen részt a település a pályázaton.
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Diákjaink Olesnóban
LENGYEL ISKOLATÁRSAIKNAK MUTATTÁK BE VÁROSUNKAT
Diákcsere program keretében Olesnóba, Zalakaros lengyel
testvérvárosába utaztak a közelmúltban a Móra-iskola tanulói.
A 15 fős csoport és pedagógus
kísérőik öt napot töltöttek a testvértelepülésen.
Ott tartózkodásukról lapunknak
beszámolót is küldtek, az alábbiakban ezt közöljük:
2017.03.14-től-18-ig
Olesnóba
utaztunk 15 tanulóval Novák Nóra,
Turkovics Gerda, Tolnai Fruzsina,
Balogh Levente, Lengyel Sára, Ács
Lili, Nagy Marcell, Péntek Zsombor,
Horváth Emma, Vas Barbara, Török
Ádám, Kiss Regina, Rác Kinga, Horváth Hanna, Császár Eszter, és két
tanár: Várnagy Szabolcsné, Balogh-

né Lengyel Éva kíséretében.
Kedden kora hajnalban indultunk az iskolától, majd 10 óra utazás után megérkeztünk testvérvárosunkba, Olesnoba. Az iskolában
már nagyon vártak bennünket,
szendvicsekkel és italokkal kínálva.
Nemsokára megérkeztek a vendéglátó családok is és izgatottan
vártuk, hogy kiderüljön, melyik családhoz kerülünk. Az estét mindenki
családi körben töltötte ismerkedéssel.
Másnap reggel az ezüstbányába
indultunk kirándulni közösen a lengyel tanulókkal. Az elején gyalog
fedeztük fel a szűk járatokat, majd
csónakba szállva folytattuk utunkat
a bánya mélyén 45 méter mélyen.
Délután szabad program volt: vásá-

roltunk és megtekintettük Olesno
központját. Este az iskolában lévő
nőnapi műsorra voltunk hivatalosak, ahol az iskola diákjai adtak elő
énekes, verses színvonalas műsort.
Csütörtökön interaktív módon
mutattuk be az iskolánkat és Zalakarost az ottani diákoknak angol és német nyelven. Érdekes, csoportos feladat következett a délelőtt folyamán,
ahol 3 ismert mesét kellett előadni a
csoportoknak idegen nyelven. Szórakoztató és vidám perceket töltöttünk a felkészülés során és az általunk készített kellékek még jobban
segítették a mese hangulatát átadni.
Ezután a polgármesterhez voltunk
hivatalosak, aki örömmel várt bennünket és egy kis ajándékcsomaggal
lepett meg minket.
Miután visszaértünk az iskolába,
közös palacsinta- és gofri sütés volt
a lengyelekkel. Délután elmentünk
az élményfürdőbe, ahol nagyon jól
éreztük magunkat az új barátainkkal. Másnap reggel fájó szívvel
indultunk haza. Az eltelt két nap
igazi élményeket és új barátokat,
kapcsolatokat adott számunkra az
angol és német nyelv segítségével.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk az utazás során.
Lengyel Sára, Ács Linett 7.o.

Húsvéti
készülődés
A gyimesi tojásírással ismerkedhettek a Móra-iskola diákjai a
húsvéti készülődés jegyében.
A tojásírás rejtelmeibe az érdeklődő diákokat is beavatták.
Megtudhattuk, hogy a Gyimesekben a hímes tojást a hagyomány
szerint nagypénteken írják, és csak
a piros színt használják díszítésre. A
szobahőmérsékletű tojásra a mintát
írókával írják meleg viasz segítségével, majd a tojást festőlébe mártják,
ez általában hagymahéjból főzött
oldat.
A néphit szerint azért piros a hímes tojás, mert Jézus Krisztus vére
ráfolyt a kereszt tövén elhelyezett
tojásokra. A gyimesiek szerint a
nagypénteken írott tojás nem romolhat meg.
A kesicét, vagyis az írókát méhviaszba mártogatva egyenletes vonalakat húznak a tojás felületére. Több
kesicét szoktak használni, mivel a viasz gyakran megdermed, és eltömi
az íróka vékony csövét.
Gyimesben csak írott tojást készítenek, a leveles vagy egyéb festett
tojás itt nem fordul elő.

Kezdődhet a visszaszámlálás
ÁPRILIS VÉGÉN NYIT A STRAND
Már nem sokat kell várnunk: április 29-én megnyitja kapuit a strandfürdő. A strandnyitás ünnepélyes ceremóniával történik, a program az
alábbiak szerint alakul. Program:
Április 29., 9.00: Hivatalos strandnyitás, köszöntés, pezsgős koccintás
10.30–11.00: Aquafittness Béres Alexandrával – strand, IV. számú medence (rossz idő esetén beltéri élménymedence)
11.15–12.00: „Egészségesen nyáron is” – tanácsok Béres Alexandrától
– főépület, súlyfürdő előtti tér
13.00–13.30: „Vidám vízi játékok” – „próbáld ki magad milyen ügyes
vagy” – I. számú gyermek élménymedence
14.00–15.00: Kreatív alkotások órája – karton napszemüveg készítése
- Főépület – gyermek játszóház
15.30–16.00: Aquasalsa - strand, IV. számú medence (rossz idő esetén
beltéri élménymedence)
16.15–16.45: „Mese feles – vidám mesék” - Gyermek vízivilág - Sószoba
A főépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat. A kezdési idő előtt 5 perccel gyülekező a gyermek vízivilág
emeletén, ahonnan animátor kíséretében mennek fel a gyermekek a program színhelyére. 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!
Animátorcsapat
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Gyógyító hangfürdő
REZGÉSEKKEL, VIBRÁLÁSSAL A LÉLEK BÉKÉJÉÉRT
Hangokkal
gyógyítani és gyógyulni?
Igen, lehetséges.
Csak
hangfürdőt
kell vennünk. Megmártózni a hangokban, a hangokkal;
átadni magunkat a
bensőnkig, a sejtjeinkig hatoló rezgésnek,
vibrálásnak. Az eredmény? Megnyugvás,
harmónia,
csendes
elmélyülés,
utazás
önmagunkban és a
múltunkban. Lecsendesedés, megtisztulás.
Lélekterápia.
Utazás a világokban. A dzsungel mélyén,
Dél-Amerika
erdeiben, Tibet méltóságteljes hegycsúcsain,
a tengereken. Lelkünkkel látni, hallani afrikai törzsek
harci táncát, hegyi pásztorok összekapaszkodó körtáncát, matrózok
önfeledt lejtését....
Keleti és európai hangszerek:
hangtálak, doromb, gong, harmó-

nika,kagylókürt, dob, ősmorajlás
shaker, és még rengeteg más hangszer segít ebben, melyek különböző rezgéseikkel alkalmasak a test
és a lélek gyógyítására, a belső harmóniánk megtalálására.

Ebben segítette az erre nyitottakat a zalakarosi Civil Házban
Némethné Mohari Helga és János
Hangfürdője márciusban. Aki teheti, próbálja ki, az újabb alkalom
április végén lesz.

Versenyeredmények
ISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
SZÖVEGÉRTŐ MEGYEI VERSENY
Nagy Julianna 4. osztályos tanuló: 3. helyezés, Bagó Viktória 4.
osztályos tanuló: 10. helyezés.
Felkészítő tanár: Hohl Lászlóné.
Nagy Ágoston 2. osztályos tanuló: 7. helyezés, Deutsch Botond 2.
osztályos tanuló: 9. helyezés.
Felkészítő tanár. Erheticsné Kuklek Krisztina.
Horváth Kornél 6. osztályos tanuló: 4. helyezés. Felkészítő tanár:
Bakonyi Rita.
LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA
MEGYEI DÖNTŐ
1. korcsoport 2. helyezés.
A csapat tagjai: Biczó Barnabás,

Márfi Bence, Fülöp Patrik, Borsos
Bálint Ferenc, Bogdán Tibor, Jankovics Ádám, Horváth Benjámin Márk.
Felkészítő nevelő: Jankovics Attila
BENDEGÚZ NYELVÉSZ MEGYEI
DÖNTŐ – ZALAEGERSZEG
7. helyezett: Molnár Attila 8.
osztályos tanuló. Felkészítő tanár:
Bakonyi Rita.
ZENEISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK
A zalakarosi-nagykanizsai növendékekből álló összevont gyermekzenekar bejutott a 2017. áprilisában Budapesten rendezendő
IX. Országos Zeneiskolai Zenekarok
Versenyére és a
III. Regionális
Dél-Dunántúli Fúvószenekari Versenyre márciusban Balatonföldvárra. Felkészítő : Tatár Csaba
Szépen szerepelt Kovács Luca
klarinétos növendékünk az Oltai Adrienn IX. Országos Verseny

Továbbképző Évfolyamra járó tanulók számára rendezett sümegi
területi selejtezőjén 2017. március
10-én. Felkészítő tanára: Vámos
Béla volt.
A Zala megyei zeneiskolák X.
Vonós Találkozóján két zalakarosi
növendék vett részt Keszthelyen
2017. február 15-én: Kántor Aisa Biri
hegedűjátékával arany fokozatot,
Horváth Hanna gordonkából bronz
fokozatot ért el. Felkészítő tanárok:
Kunhegyi Zsolt, Tarnai Lászlóné,
Kmecs Teodóra voltak.
A Zala megyei VIII. Furulyás Találkozón és Versenyen Lentiben
Budai Emma Sára arany minősítést
kapott 2017. március 1-én. Felkészítő tanára Novinics Kármen volt.
A Szombathelyen megrendezett regionális Sistrum Zenei Versenyeken zongora kategóriában
2017. március 10-én Szabó Benjámin Tamás arany fokozatot ért el.
Felkészítője volt: Kmecs Teodóra .
GRATULÁLUNK A SZÉP EREDMÉNYEKHEZ!

JAPÁN ÉS MAGYAR
VÁLLALKOZÓK
TANÁCSKOZTAK
VÁROSUNKBAN
Élelmiszeripari és mezőgazdasági ágazatokban
lehet szorosabb a japán
és a magyar vállalkozások
együttműködése.
A japán–magyar gazdasági kapcsolatokról, a
japán piac lehetőségeiről
hallhattak az érdeklődők
Zalakaroson. Mint elhangzott: a cél a magyar export
növelése, ebben pedig a zalai vállalkozásoknak is lehet
szerepe. „Érdeklik őket az
élelmiszeripari termékek,
különösen az úgynevezett
gourmet termékek, amelyek a legmagasabb színvonalat képviselik. Japánban komoly fizetőképes
kereslet van, s bár a távolság nagy, de ettől nem
kell megijednünk, hiszen
rengeteg japán termék
is érkezik Magyarországra. Zala mindezeken túl
erdő- és vadgazdálkodásával, illetve turizmusával
lehet érdekes szegmens”
– mondta Doucha Ferenc, a
Vállalkozók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezetének elnöke.
Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő beszédében kiemelte:
a vállalkozók és a vállalkozói szervezetek találkozása, a lehetőségek bemutatása, az eredmények és
kihívások ismerete nagyon
fontos a nemzetgazdaság
szempontjából.
A
Magyarországon
működő japán cégeket
és a japán piacot kereső
magyar vállalkozásokat is
segíti a Jetro Budapest,
melynek vezérigazgatója,
Masahide Honda elmondta: az itt letelepedett
japán cégeknek számos
kapcsolata van magyar
vállalatokkal, nagy százalékban
alkalmaznak
magyar beszállítókat. A
céget a japán gazdasági
minisztérium hozta létre.
Egyik programja azokat
a magyar vállalkozásokat
keresi, amelyek Japánban
szeretnének befektetni.
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Móra-napokat tartottak
PRÓZÁVAL, RAJZOKKAL, VERSENNYEL EMLÉKEZTEK A NÉVADÓRA
Az idei tanévben 19. alkalommal került sor a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a Móra-napok
versenyeinek lebonyolítására. Öt területen összesen 151 általános iskolai tanuló jelentkezett a megmérettetésre a környék 17 iskolájából.
A két napon át tartó rendezvény első napján Móra műveihez készített
illusztrációk legügyesebb elkészítőit díjaztuk évfolyamonként. Ezen a
napon mutatták be színjátszó gyerekek a Móra műveiből dramatizált előadásukat. Sajnálatunkra most csak egy csoport, a helyi iskola
színjátszó csoportja vállalkozott erre a feladatra. Ők Móra Ferenc: A
vízimolnár lánya című művét játszották el, Hohl Lászlóné pedagógus
felkészítésében. A második napon három kategóriában versenyeztek
a gyerekek.
Az alsó tagozatosok Móra-prózákat adtak elő, felső tagozatban
pedig hangos olvasásból és könyvtári játékból versenyeztek.
Szabó Magda születésének 100.
és halálának 10. évében rá emlékezve és írói munkássága előtt
tisztelegve az ő műveiből kellett
felkészülni a diákoknak. Sziget-kék
című regényét az 5-6. osztályosoknak, Abigél című regényét a 7-8.
osztályosoknak kellett elolvasni a
versenyfeladatok megoldásához.
A rendezvényt az intézmény
vezetője Grófné Csatos Andrea nyitotta meg. A versenyek munkáját
mindkét nap zsűri segítette.
Rajzból: Varga Attiláné – művésztanár és Krégár Hajnalka – festőművész.
Prózamondásból: Szermek Tímea, Saffer Szilvia, Németh Zoltánné, Szatmári Lászlóné, Nyiri Istvánné
és Bencze Margit – pedagógusok.
Hangos olvasásból: Bedőné Fatér Tímea, Kardos Ferenc, Pintérné
Grundmann Frida és Novák Ferenc
– pedagógusok.
A könyvtári verseny feladatlapjait összeállította és javította:
Pácsonyi Ildikó könyvtáros tanár
és Horváthné Nagy Elvira – könyvtáros tanító.
Versenyeredmények:
RAJZ
1. osztály: 1. helyezett: Bogdán
Kíra Kornélia – Becsehely. Felkészítő tanár: Vlasicsné Sabján Gyöngyi.
2. helyezett: Molnár Levente – Zalakaros. Felkészítő tanár: Szirtes
Zita. 3. helyezett: Tinó Tamara –
Pacsa. Felkészítő tanár: Póczakné
Simon Rózsa.
2. osztály: 1. helyezett: Kálovics
Zsófia – Nagykanizsa (Zrínyi – Bolyai). Felkészítő tanár: Majorosné
Németh Ildikó. 2. helyezett: Negreán Nóra – Zalakaros. Felkészítő tanár: Kovács Zoltánné. 3. helyezett:
Niklesz Réka – Kiskanizsa. Felkészítő tanár: Kovács Mária.

3. osztály: 1. helyezett: Orsós
Vanda – Zalaapáti. Felkészítő tanár: Kneitner Erzsébet. 2. helyezett:
Völfinger Zsófia – Zalakomár. Felkészítő tanár: Győrfiné Bándi Zsuzsánna. 3. helyezett: Koma Lujza
Sára – Zalakaros. Felkészítő tanár:
Óvári Mihály.
4. osztály: 1. helyezett: Szalai
Anna – Nagyrécse. Felkészítő tanár: Stróber Józsefné. 2. helyezett:
Kis-Berkes Beatrix – Zalakaros. Felkészítő tanár: Szabadicsné Madaras
Katalin. 3. helyezett: Friskó Szonja
– Nagykanizsa (Zrínyi-Bolyai). Felkészítő tanár: Szekeresné Hosszu
Éva.
5. osztály: 1. helyezett: Bogdán
György – Zalakaros. Felkészítő tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina. 2.
helyezett: Császár Dominik – Zalakaros. Felkészítő tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
6. osztály: 1. helyezett: Lévai
Emília – Zalaapáti. Felkészítő tanár:
Kneitner Erzsébet. 2. helyezett:
Márfi Janka – Zalakaros. Felkészítő
tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.
3. helyezett: Németh Csenge – Zalakaros. Felkészítő tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
7. osztály: 1. helyezett: Vas Barbara – Zalakaros. Felkészítő tanár:
Erheticsné Kuklek Krisztina. 2. helyezett: Horváth Jázmin – Zalakaros. Felkészítő tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
8. osztály: 1. helyezett: Talabér
Vivien – Zalaapáti. Felkészítő tanár: Kneitner Erzsébet. 2. helyezett:
Molnár Attila – Zalakaros. Felkészítő tanár: Erheticsné Kuklek Krisztina. 3. helyezett: Molnár Anna – Zalakaros. Felkészítő tanár: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
PRÓZAMONDÁS
1. osztály: 1. helyezett: Havasi
Viktor – Murakeresztúr. Felkészítő
tanár: Kovácsné Solymos Gabriella.
2. helyezett: Tajmel Bence – Murakeresztúr. Felkészítő tanár: Kovácsné Solymos Gabriella. 3. helyezett:

Nagy Dorka – Zalakaros. Felkészítő
tanár: Horváthné Nagy Elvira.
2. osztály: 1. helyezett: Lévai Laura – Kiskanizsa. Felkészítő tanár:
Kovács Mária. 2. helyezett: Nagy
Zoé – Zalaszentgrót. Felkészítő tanár: Pőczéné Hári Katalin. 3. helyezett: László Márk – Zalaszentgrót.
Felkészítő tanár: Pőczéné Hári Katalin.
3. osztály: 1. helyezett: Szőllősi
Bálint – Zalaszentbalázs. Felkészítő tanár: Kiss Szilvia. 1. helyezett:
Gyurica Laura – Nagykanizsa / Zrínyi-Bolyai. Felkészítő tanár: Horváthné Makrai Márta. 2. helyezett:
Varga Boldizsár – Nagyrécse. Felkészítő tanár: Fischer Rita. 3. helyezett: Varga Ádám – Zalakaros.
Felkészítő tanár: Biczó Henriett.
4. osztály: 1. helyezett: Horváth
Sára – Zalakaros. Felkészítő tanár:
Hohl Lászlóné. 2. helyezett: Novák
Dóra – Murakeresztúr. Felkészítő
tanár: Bankóné Kovács Katalin. 3.

Fehérné Dormán Teodóra. 2. helyezett: Dencs Laura – Nagykanizsa /
Hevesi. Felkészítő tanár: Dervalitsné
Barczi Ágnes. 3. helyezett: Körhöcz
Bence – Nagykanizsa / Hevesi. Felkészítő tanár: Dervalitsné Barczi
Ágnes.
8. osztály: 1. helyezett: Lakatos
Rebeka – Zalakomár. Felkészítő
tanár: Perényi Ildikó. 1. helyezett:
Szabó Bálint – Zalaapáti. Felkészítő
tanár: Fehérné Dormán Teodóra. 3.
helyezett: Fehér Donát - Zalaapáti.
Felkészítő tanár: Fehérné Dormán
Teodóra.
HANGOS OLVASÁS
5. osztály: 1. helyezett: Galuska
Luca – Zalaapáti. Felkészítő tanár:
Németh Gabriella. 2. helyezett:
Bogdán Szelina – Zalaszabar. Felkészítő tanár: Milávecz Edina. 3.
helyezett: Bogdán Ramóna – Pacsa.
Felkészítő tanár: Oláh György.
6. osztály: 1. helyezett: Kovács
Beatrix – Nagykanizsa / Hevesi. Fel-

helyezett: Kovács Réka – Pacsa. Felkészítő tanár: Horváthné Tánczos
Gabriella. 3. helyezett: Pókecz-Kovács Boglárka – Murakeresztúr.
Felkészítő tanár: Bankóné Kovács
Katalin.
KÖNYVTÁRI VERSENY:
5. osztály: 1. helyezett: Szabó
Borbála – Nagykanizsa / Hevesi.
Felkészítő tanár: Virág Edit. 2. helyezett: Sneff Soma – Nagykanizsa /
Hevesi. Felkészítő tanár: Virág Edit.
3. helyezett: Magyar Réka – Pacsa.
Felkészítő tanár: Szabó Ildikó.
6. osztály: 1. helyezett: Kovács
Ramóna – Zalaapáti. Felkészítő tanár: Németh Gabriella. 2. helyezett:
Fehér Bálint – Zalaapáti. Felkészítő
tanár: Németh Gabriella. 3. helyezett: Kötő Barbara – Nagykanizsa /
Hevesi. Felkészítő tanár: Virág Edit.
7. osztály: 1. helyezett: Galuska
Réka – Zalaapáti. Felkészítő tanár:

készítő tanár: Virág Edit. 2. helyezett: Horváth Anna – Nagykanizsa
/ Hevesi. Felkészítő tanár: Virág Edit.
3. helyezett: Balogh Levente – Zalakaros. Felkészítő tanár: Bakonyi Rita
7. osztály: 1. helyezett: Nikli Kornélia – Murakeresztúr. Felkészítő
tanár: Kovácsné Kővágó Anna. 2.
helyezett: Baranyai Janka – Nagykanizsa / Hevesi. Felkészítő tanár:
Dervalitsné Barczi Ágnes. 3. helyezett: Fridecz Nóra – Zalaapáti.
Felkészítő tanár: Fehérné Dormán
Teodóra.
8. osztály: 1. helyezett: Molnár
Attila – Zalakaros. Felkészítő tanár:
Bakonyi Rita. 2. helyezett: Berner
Léna – Nagykanizsa / Hevesi. Felkészítő tanár: Kissné Máté Éva. 3. helyezett: Benkő Ákos- Nagykanizsa
/ Hevesi. Felkészítő tanár: Aradvári
Renáta.
Forrás: Móra-iskola
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Teke: véget ért a csapatbajnokság
Befejeződtek a Zalakaros környéki települések amatőr tekézői
számára kiírt amatőr csapatbajnokság küzdelmei.
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület szervezésében és Baranyai József vállalkozó (tekepálya tulajdonosa) irányításával megrendezett
küzdelemben ezúttal a kistérség
településeinek 8 csapata mérte ös�sze tudását. Stégli János elmondta,
ez a versenysorozatot a kistérség
legsikeresebb sportrendezvénye,
ahol évek óta szinte ugyanazon
települések csapatai versenyeznek,
több mint félszáz mérkőzést legurítva egymás ellen.
Az őszi munkák befejezése és
a tavaszi munkák megkezdése között lebonyolított bajnokságban
természetesen városunk csapata is
részt vett, akik meghatározó szerepet töltenek be, hisz az utóbbi
években rendre a dobogón végez-

nek. Így volt ez a most befejeződött bajnokságban is, hisz a Bazsó
Ferenc, Horváth Ferenc, Szilágyi
István és Bogdán Szilárd alkotta
csapat az idén a harmadik helyen
végzett 17 ponttal. A mezőnyből
ezúttal kimagasodott Miháld csapata (20 pont), akik két ponttal
előzték meg Nagyrécse (18 pont)
csapatát.
A sportág népszerűsítésére, valamint a sportbaráti kapcsolatok
ápolására, erősítésére megrendezett bajnokság végén a korábbi
évek hagyományainak megfelelően egyéni kupa rendezésére is sor
került. Itt Gyurókovics Arnold (Miháld) lett az első az összfák, illetve
a telizők összevetésében, míg legjobb tarolónak a zalaszabari Szabó
Kálmán bizonyult.
Valamennyi csapat oklevelet
kapott, míg a legjobbak kupát is
átvehettek Stégli János szervezőtől. A bajnokság ünnepélyes dí-

játadóval zárult, ahol a csapatok
vendéglátásban is részesültek, és
megfogadták, hogy továbbra is

megrendezik e versenyt, s igyekeznek még több fiatalt megnyerni e
sportágnak.

Az utóbbi évek legsikeresebb versenyét rendezték meg
ASZTALITENISZEZŐK AMATŐR VÁROSI BAJNOKSÁGA
A korábbi évek hagyományainak megfelelően megrendezésre került az asztaliteniszezők
amatőr városi bajnoksága.
A Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében 2017. már-

cius 11-én megrendezett versenyen a szervezők három egyéni
és páros kategóriában hirdettek
eredményt. Stégli János főszervező elmondta, hogy az utóbbi
évek legsikeresebb versenyét
rendezték meg, amit jól mutat,

hogy összesen 25-en ragadtak
ütőt.
A torna jó hangulatban zajlott
le, a nézők színvonalas mérkőzéseket láthattak. A legkisebbek (alsósok) egyéni küzdelmében a győzelmet Horváth Benjámin szerezte

meg, második helyen Strobl Anna
végzett, míg harmadik Horváth
Sára lett Gergely Simont megelőzve. A legnépesebb mezőny a felsősök kategóriájában gyűlt össze,
ahol a 12 versenyző közül Vékony
Bence bizonyult a legjobbnak, itt
Olasz Barnabás lett a második, míg
a harmadiik helyen Kassa-Kovács
Kolos végzett. A felnőttek versenyét Németh László nyerte Marton
Norbert előtt. A dobogó legalsó
fokára Gergely Norbert állhatott
fel. A felnőtt párosok versenye az
egyéniben élen végzett Németh
László – Marton Norbert alkotta
páros papírforma győzelmével ért
végett. Második lett a Halicska Ferenc – Zámbó Norbert páros megelőzve Jámbor Norbert – Kardos
Zoltán párosát.
Reméljük, hogy a legközelebbi
tornára, melyre akár már idén is sor
kerülhet, a mostanihoz hasonlóan,
vagy még többen neveznek, hisz
ahogy azt a megyei csapat eredményei is mutatják, Zalakaroson
meghatározó szerepet tölt be ez a
sportág.

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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