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A város karácsonyfáját díszítették
BARÁTI BESZÉLGETÉS, KÖZÖS DÍSZ KÉSZÍTÉS
Helybéliek és vendégek, gyerekek és felnőttek egyaránt
nagy ügybuzgalommal és lelkesen díszítették közösen a város
karácsonyfáját.
A fenyőfát – Szabadics Zoltán helyi vállalkozó felajánlását
– idén is az Isteni Irgalmasság
temploma előtt állították fel,
hogy az örömvasárnapra teljes
pompájával örvendeztesse meg
a templomba igyekvőket és az
arra járókat.
A díszekről részben a Közösségi Ház és a turisztikai egyesület gondoskodott, de a fürdőn,
kreatív foglalkozás keretében
készített ékességeket is felhasználták a díszítéshez, és voltak
többen, akik otthon készült alkotásokkal érkeztek.
A hangulat nagyon családias
volt, amit csak erősített, hogy a
Közösségi Ház munkatársai forró teával, fűszeres forralt borral, aprósüteményekkel kedveskedtek minden résztvevőnek.
Így a fadíszítés után még sokáig, jó hangulatban folytathattak
baráti beszélgetést a jelenlévők.

A fenyőfára égősor is került, így
a sötétedés után gyönyörű fényekkel kápráztatja el a tér a
sétálókat.
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Zalakaros város önkormányzat képviselő-testülete 2017. november 23-i ülésén tárgyalta a
települési támogatási rendszer
felülvizsgálata-támogatási rendszer tapasztalatai előterjesztést
illetve a középfokú oktatási intézményben
tanulmányokat
folytató fiatalok „középiskolai
tanulmányi ösztöndíj” támogatását.
A meghozott döntések alapján
a december 14-én tartott testületi
ülésen rendeletmódosítást fogadtak el a babakelengyével kapcsolatosan, mégpedig azt, hogy a babakelengye támogatást a város
továbbra is készpénzben biztosítja,
százezer forintos összegben az
érintettek számára. A képviselőtestület a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató
fiatalok „középiskolai tanulmányi
ösztöndíj” támogatásról 23/2011.
(VI.10.) önkormányzati rendeletet
pedig úgy módosította, hogy a jövedelemkorlát törlésre került a rendeletből.
Tárgyalták a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok
végrehajtását is. Ennek kapcsán el-

Testületi ülést tartottak
A KAROSI KRÓNIKA HAVONTA EGYSZER JELENIK MEG
hangzott: a parlagfű akcióban a
tavalyi évhez képest kevesebben
vettek részt, az összegyűjtött parlagfű mennyisége tavalyhoz képest csökkent, viszont a 2015.
évet figyelembe véve növekedés
tapasztalható. A meghirdetett akció hatékonyságát növelni kell közös gyűjtőakciók szervezésével,
melyben a civil szervezeteket is
be kell vonni. A 2018. évben is
folytatni kell a környezetvédelmi
program részeként is meghatározott feladatok elvégzését, külön
kiemelve az ellenőrző munka és a
gyűjtő akció hatékonyságának
növelését.
Beszámolót hallgatott meg és
fogadott el a testület a zalakarosi
tagságú társulások munkájáról, a
lakóhely környezeti állapotáról, a
házi segítségnyújtás tevékenységéről, a Karos-Park Kft. első háromnegyed éves gazdálkodásáról. Ha-

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

tároztak arról, hogy a Fürdő
Vendégházat a jövő évben is a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. üzemelteti.
Elindították a közbeszerzési eljárást a kerékpárút építés kivitelezésére vonatkozóan, hogy a munkálatokat a jövő tavasszal minél
korábbi időpontban lehessen elkezdeni. Egyetértett a képviselőtestület, azzal a javaslattal, hogy a
beruházás 6 szakaszban valósuljon
meg és minden szakasz elkészülte
után az adott szakasz kerüljön forgalomba helyezésre. A beruházás

megvalósítása során törekedni kell
a település közlekedésének zavartalan biztosítására. A forgalomkorlátozásról a lakosságot tájékoztatása a Karos krónikában és az
önkormányzat honlapján fog megtörténni.
Jövő évben is a zalakarosi székhelyű Zalai T-Ma Kiadói Kft. adja ki
a Karosi Krónika újságot, erről is
döntés született az ülésen. Az eddigiekkel ellentétben azonban a lap
havonta egy alkalommal, 12 oldalon jelenik meg.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 14/A. § (5) bekezdése szerint
„Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell
tüntetnie a házszámot”.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 21/2014. (VIII.08.)
önkormányzati rendelete szabályozza a házszámok jól látható
kihelyezését és karbantartását.
Zalakaros város területén a törvényi kötelezettség betartásán
kívül a zavartalanabb hulladékszállítás biztosítása érdekében
gondoskodni kell a házszámozásról, illetve annak a hulladékgyűjtő edényzeten való feltüntetéséről, mert a beazonosíthatatlan edényzet esetén a hulladékszállító nem fogja a hulladékot elszállítani.
Kérjük, hogy a fenti kötelezettségeket betartani szíveskedjenek,
elkerülve ezzel a hulladékszállítással kapcsolatos esetleges problémákat (téves számlázás, hulladék nem elszállítás, stb.)
Zalakaros, 2017. december 19.
Tisztelettel
Zalakaros Város Önkormányzata

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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Készül Karos arculati kézikönyve
AZT EZT KÖVETŐ RENDELET MINDENKIRE NÉZVE KÖTELEZŐ LESZ
Törvény rendelkezik arról,
hogy az esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme
érdekében a települések új településképi rendelet, illetve településképi arculati kézikönyvet
alkossanak meg. E rendelkezésnek eleget téve folyik gőzerővel
a munka városunkban is.
Az arculati kézikönyvet Klie Zoltán, a város főépítésze bemutatta
a képviselő-testület előtt, és lakossági fórum keretében megismerhették azt a településen élők is.
Nemcsak megismerni, de véleményezni is lehetett e fórumokon az
arculati kézikönyvet, a lehetőséggel azonban kevesen éltek.
A kézikönyv az elkövetkező
hosszú évekre meghatározza a település településképi jellemzőit, a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket és beépítési változatokat, ezzel irányt mutatva az építtetőknek.
A kézikönyv alapján készül majd
el az a rendelet is, amely tételesen
fogja megállapítani a településre
jellemző, védelemre érdemes természeti és épített értékeket, a településképi szempontból meghatározó területeket, a településképi
követelményeket, a reklámhordózókra vonatkozó követelményeket.

Mintát mutat a kézikönyv többek között a megengedett tetőformákra....
zikönyvet, hiszen lehetnek olyan
ötletek, javaslatok, amelyeket érdemes megfontolni, esetleg beépíteni a készülő rendeletbe. A rendelet már mindenkire nézve kötelező
lesz, ami a gyakorlatban azt jelenti,

A LEGKEDVELTEBB BORVIDÉK

...a melléképületek elhelyezésére.
hogy egy építés, bővítés, vagy bármilyen építészeti településképet
érintő beavatkozás előtt a terveket
a településképi a
rendelet előírásai
alapján fogja véleményezni a város
főépítésze, és abban
az esetben adnak ki
engedélyeket,
amennyiben a tervek e rendelettel
összhangban állnak
– jelezte Novák FePélda a megóvandó kerítésekret.
renc polgármester.

– Fontosnak tartottuk, hogy
mind a képviselők, mind a lakosság
megismerje és véleményezze a ké-

A Zalai Borvidék Legkedveltebb Borvidéki Települése 2017 díjat nyerte el városunk. A Koccintás versenyen Zalakaros nem
először vesz részt, minden évben sikerrel szerepelve a borvidéki
települések versenyén. Az idei évi díjat Budapesten Novák Ferenc vehette át, a versengést a Földművelésügyi Minisztérium és
a Hegyközségek Nemzetközi Tanácsa hirdette meg.
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Panki dala fürdőzésre csábít
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT A FÜRDŐN
A nyáron mutatták be a Zalakarosi Fürdő új kabaláját, Pankit,
a napokban pedig már azt a lemezt is bemutathatták, melyen
Panki dalait hallgathatják a gyerekek.
Panki dala
természetesen
fürdőzésre csalogat, a dalt
Benkő Jázmin
és
Magasdi
Dóra adta elő
Panki lemezbemutató koncertjén a fürdőn.
Vajda
Margit szerzeménye arról
szól, miért érdemes felkeresni a fürdőt.
– Itt annyi mindent lehet csinálni szülőkkel, nagyszülőkkel, barátokkal együtt, minden évszakban, időjárástól függetlenül – a

dalt meg kell hallgatni, és minden
kiderül belőle – nyilatkozta Vajda
Margit zenepedagógus.
A végeredménnyel elégedett volt
Panki, aki maga is táncra perdült a
koncerten. A kabalafigurát nyár elején mutatták be a nagyközönségnek.

csasztuskát aggatott Pankira, így
született meg az ötlet: mi lenne,
ha írnánk egy kis dalt? Első körben saját kútfőből írogattunk, de
aztán úgy gondoltuk, a Zalakarosi
Fürdő méltóságához jobban illene
egy igazi szakembert felkérni –

– Nyáron, amikor kint játszottak Pankival a strandon, a sajtházban a gyerekek, egy-kettő közülük nagyon kedves kis rímet,

mondta Horváth Erika, a Zalakarosi
Fürdő programszervezője.
Így született meg Panki dala,
valamint a Panki világa című nép-

zenei lemez a Harangláb zenekar
közreműködésével.
– Gyönyörű szép dalokat válogatott össze Margó, és mi ezt igyekszünk úgy hangszerelni, hogy valóban minőséget tudjunk nyújtani a
közönségnek. A stúdiómunka nagyon
magas
színvonalú volt,
a szólistáink
pedig egyszerűen csodásak
– fogalmazott
Schreiner Jenő,
a
Harangláb
Népzenei
Együttes vezetője.
A lemezen
hallható dalok
egyszerre fülbemászóak és
tanulságosak,
ráadásul olyan különleges népi
hangszerekkel ismertetik meg a gyerekeket, mint a duda vagy a tekerő.
Kanizsa TV/Karosi Krónika

A ZALAKAROSI FÜRDŐ JANUÁRI PROGRAMJAI
JANUÁR 6.: ÚJ ÉV, ÚJ JÁTÉKOK!
Érdekesség: Január 6-a a vízkereszt napja
hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása és a farsangi időszak kezdete.
10.30: Aquafittness – élménymedence.
13.00–13.50: Januári népszokások, hagyományok – érdekességek játékosan gyerekeknek
– főépület, gyermekjátszó.
14.00–15.00: Népi játékok – főépület, gyermekjátszó.
15.00: Aquasalsa – élménymedence.
JANUÁR 10.:
SENIOR CLUB – REJTVÉNYFEJTŐK NAPJA
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.
Kiemelt programunk: rejtvényfejtő verseny.
Díjazás: ajándékcsomag.
JANUÁR 13.: LABDA ITT, LABDA OTT!
10.30: Aquafittness labdával- élménymedence.
12.30–15.00: Mi mindent lehet egy labdával
csinálni? Gyere! Játssz, alkoss velünk! – főépület,
gyermekjátszó.
15.30: Aquasalsa – élménymedence.

JANUÁR 17.:
SENIOR CLUB – „EGY KICSI MOZGÁS
SENKINEK SEM ÁRT”
Ülve is lehet jót tornászni! – Biczó Andrea
gyógytornász ajánlásával.
10.00–15.00: Lazító válltorna, lábtorna –
mindez játék közben – Senior Club.
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.
JANUÁR 20.:
PANKI DAL, PANKI TÁNC, PANKI NAP
10.30: Aquafittness – élménymedence.
11.30–15.00: Játssz, táncolj, énekelj Pankival!
A mai nap Pankiról szól. Hallhatjátok új dalát,
táncolhattok vele, játszhattok és megalapítjuk
Panki első zenekarát is! Gyertek, legyetek ti is a
zenekar tagjai! – főépület, gyermekjátszó.
15.00: Aquasalsa – élménymedence.
JANUÁR 24.:
SENIOR CLUB – CSAK ÓVATOSAN! –
ÜGYESSÉGI JÁTÉKOK
9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi
játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játé-

kokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi, valamint logikai
játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár
áll Vendégeink rendelkezésére.
Kiemelt programunk: vidám ügyességi játékok.
JANUÁR 27.: „KUTYAFÜLEFARKA”
10.30: Aquafittness - élménymedence
11.30–15.00: Bábkészítő nap – a mai napon kutyás bábfigurákat készíthettek velünk.
Miből és hogyan? Az alapanyagokat mi biztosítjuk ügyes kezeitek alá, a többit pedig a
fantáziátokra bízzuk! Várunk benneteket!
15.00: Aquasalsa – élménymedence.
JANUÁR 31.: SENIOR CLUB – ORIGAMI
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.
Kiemelt programunk: papírhajtogatás.
A főépület gyermek játszóházában kiírt
programokra bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk! A szülők is
csatlakozzanak bártan. A programváltozás
jogát fenntartjuk!
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Jótékonysági
Mikulás-futás
ADAKOZÁS SZÍVBŐL, SZERETETTEL
A Zalakarosi Futrinkák, az önkormányzat, a turisztikai egyesület és
a családsegítő szolgálat immáron harmadik alkalommal szervezett
jótékonysági futást a városban. A futók által felajánlott tartós élelmiszerek, játékok a városban és a szolgálat területéhez tartozó településeken élő, nehéz sorsú családok karácsonyát teszik szebbé, hiszen a
családsegítő munkatársai már hozzá is fogtak az összegyűjtött adományok kiszállításához.
A futókat Novák Ferenc polgármester köszöntötte, stílusosan
Mikulás-sapkában, hiszen a rendezvényt is Mikulás-futás néven hirdették meg a szervezők. A polgármester köszönetet mondott a
szervezésért, s nem utolsó sorban azért, hogy a metsző szél és a hideg sem riasztotta el a jótékonykodókat. Mint mondta: ezzel a rendezvénnyel is bebizonyosodott, hogy Zalakaros az egészségéért is
hajlandó tenni és megtalálja a módját annak, hogy sporttal is segítse
embertársait. Mivel a futók szívből adtak, szeretettel, a futás kezdetén szív alakot formázva, élőképpel is „üzentek” mindenkinek, akinek a számára az advent, a karácsony valóban a szeretet, az adakozás, a segítés időszaka is.

Örömhírről énekeltek
KONCERTEK AZ ISTENI IRGALMASSÁG TEMPLOMÁBAN

Az Isteni Irgalmasság templomában az adventi időszakban több
koncerttel is várták a közönséget. Az első adventi vasárnapon Kollonay Zoltán orgonaművész koncertjét hallhatták, az azt követő vasárnapon pedig a Női Kar és a Vonós Kamarazenekar lépett fel.
Előadásuk jóvoltából szívet melengető adventi koncertben lehetett részünk. Gregorián, néger spirituálé, Cohen Hallelujája, európai
népek karácsonyi énekei csendültek fel Tarnai Lászlóné vezényletével és a Vonós Kamarazenekar kíséretében.
A
helybéli
és
környékbeli hölgyekből álló kórus

fantasztikus előadását vastapssal
jutalmazta a közönség.
Örömvasárnapon, a Zalakaros
városi karácsonyfájának feldíszítése
utáni szentmisét követően pedig a
Seven Houses Gospel Choir (Hét
Ház Gospel Kórus) lépett közönség
elé.
Újszerű, a megszokottól eltérő

dallamokkal, hangszereléssel jelentkező csoport 2011 januárjában
alakult a Balatonboglári Evangélikus Egyházközségben Czöndör István lelkész és Gáspár Sándor karnagy vezetésével, a zalakarosi
fellépésen utóbbi vezényelte a kórust.
– Álmodtunk az Istennel egy
kórust, mely vonzó lehet a kereső,
kutató emberek számára, egy
olyan nyitott és befogadó közösséget álmodtunk, mint maga a
műfaj.S v visszatekintve elmond-

hatjuk, hogy az az örömhír (gospel), amelyről énekelünk, felekezeti, világnézeti vagy generációs
határokat is átlép és egyesít, felold embereket Isten szeretetének
közösségében. A kórus 2013 októberében zenekarral is kiegészült.
Műsorunkon a klasszikus spirituálék mellett mai, közismert dalok
is szerepelnek – vallja magukról
Gáspár Sándor.
A siker e koncert esetében sem
maradt el, az együttest többször is
visszatapsolta a közönség.
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Karácsonyvárás az óvodában
KÉSZÜLŐDÉS A HAGYOMÁNYÁPOLÁS JEGYÉBEN
A karácsonyvárás időszakában is gazdag és érdekes programokkal várta az óvoda a kisgyermekeket és szüleiket.
Az ádventi időszak különösen
alkalmas a népi hagyományok
felelevenítésére, ápolására, mely
az intézménynek fontos feladata, küldetése.
Az egyik legkiemelkedőbb
óvodai hagyományápolás a Luca-naphoz kötődik.
LUCA-BÚZÁT
VETETTEK

ÁDVENTI KÉZMŰVESKEDÉS
A SZÜLŐKKEL
Ádventben már kialakult szokás
a karácsonyhoz kacsolódó kézműves foglalkozás a csoportokban,
melyben évről évre egyre több
szülő vesz részt. Az idén is ötletes
és szép karácsonyi képeslapok, dióhéjból kialakított bölcsőcskék és kidíszített karácsonyfák készültek. A
tárgykészítés mellett alkalom nyílt
az ismerkedésre, beszélgetésre szülők és óvodapedagógusok között.
OVIGALÉRIA AVATÓ

„Luca hete” az oviban a Luca
búza vetésével indult. A gyerekek
szorgosan vettek részt az előkészületekben, a vetésben, öntözésben. A búza növekedését figyelik,
öntözik majd, a kizöldült búza a
karácsonyi asztal dísze lesz az óvodában, ajándékként pedig otthon
is. A gyerekek egy zalamerenyei
kotyoló éneket is tanultak, melyet
a fiúk el is énekeltek, mellé pedig
elmondták jókívánságaikat. A csoportok megismerkedtek többek
között a Luca-szék készítéséhez és
a Luca-kalendáriumhoz kapcsolódó hiedelmekkel. Az ábrázoló tevékenységekben, dalos játékokban
természetesen nem maradhatott
ki a boszorkány megjelenítése
sem.

Az óvoda helyi programjához
szervesen kapcsolódó, az új készítésű ovigaléria megnyitására került
sor a Luca hetében. Az első kiállítás
Varga Tünde választékos technikával és formával készített gyönyörű
mézeskalács munkáiból nyílt meg.
Az alkotó zalakarosi kötődése
nemcsak a Bottal-fogó néptáncegyüttes alapító tagjaként, a Női
Kar énekeseként , a Zalakaros Kultúrájáért családi kitüntetés birtokosaként, hanem azért is, mert három
kislánya is a karosi oviba járt. Elmondása szerint az első mézeskalácsait is ekkor készítette. A galériában megnyíló kiállításon jelen volt
az alkotó is, aki nagy türelemmel és
szeretettel válaszolt a köréje gyűlt
apróságok sok-sok kérdésére.

A Mikulásgyárban jártak
A Mikulásgyárba látogathattak el Móra-iskolások a közelmúltban.
Az iskolai alapítvány és a Szülői Munkaközösség jóvoltából a gyerekek a budapesti, Hősök
tere közelében felállított adományozói központban tehettek látogatást. A Mikulásgyár nem más,
mint egy jótékonysági gyűjtőpont, ahol tartós
élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket,
valamint jó állapotú ruhákat, könyveket és játékokat várnak a szervezők. Emellett azonban számos
ünnepi programmal is várnak mindenkit, így a
Móra-iskolások is részesei lehettek koncertnek,
színházi előadásnak, hófánkozhattak is, és megtekintették a Hősök tere nevezetességeit. A gyerekeket ebéddel is várták, és senki nem távozott
üres kézzel, hiszen bögrét, csokit és cd-t is kapott
minden gyermek. Az iskolások nagyon jól érezték
magukat, az ajándékok pedig örök emlékként
szolgálnak számukra a látogatásról.

„Advent fényei” megyei
művészeti találkozó – Pacsa
Rajz kategória: 1. helyezett Lengyel Sára, 8. osztályos tanuló.
Tárgykészítő kategória: 2. helyezett
Török Petra és Richter Vanessza 6.
osztályos tanulók. Felkészítő tanár:
Erheticsné Kuklek Krisztina.
Kőrösi idegen nyelvi verseny
Angol nyelv: 3 helyezés Nagy
Julianna 5. osztályos tanuló. Felkészítő: Baloghné Lengyel Éva.
Tiszán innen…
népdaléneklési verseny
Szép Zalában születtem területi
forduló, Gyenesdiás, 2017. december 1.: Kovács Lilla 4. osztályos tanuló – arany minősítés.
Gyöngyvirág csoport: ezüst minősítés: Kulcsár Zsófia, Horváth
Sára, Barna Noémi Erzsébet, Biczó
Laura. Felkészítő nevelő: Biczó Henriett.
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Mikulás-napi úszás
VÍZI JÁTÉKOK, MIKULÁS
December 6-án, az esti órákra hirdette meg a Karos Sprint
Úszóklub a tagjai részére a Mikulás-napi úszást, ünnepséget.
A gyerekek legnagyobb örömére végre nem úszógyakorlatokat kellett
végezniük sípszóra és vezényszavakra, hanem két órán keresztül igénybe
vehették a fedett gyermekvilág élményfürdő vízi játékait.
Amikor már kellően kitombolták magukat és elfáradtak, akkor jött el
hozzájuk a Télapó, aki ajándékokkal kedveskedett a kicsiknek és a nagyoknak, a gyerekek pedig köszönetképpen különböző vízi gyakorlatokat
mutattak be a Nagyszakállúnak.
Az úszóklub ezúton is köszönetet mond a fürdő vezetőségének és
dolgozóinak, hogy lehetőséget biztosítottak az Úszik a Mikulás ünnepség
megtartására.

Hervis
Kupa
A közelmúltban városunkban rendezték a Hervis – Kanizsa Flow – Zalakaros Kupát 16 csapat részvételével.
A csapatokat négy négyes csoportba
osztották a szervezők, ahonnét kettő
csapat jutott tovább az egyenes kieséses szakaszba. A döntőbe az Egy
Gólt SE és a Metaxa jutott, amit végül
a Metaxa csapata nyert 4-2-re. 3. helyért Büfé FC - Belezna 5-2. Döntő Egy
Gólt SE - Metaxa 2-4. A torna végeredménye: 1. Metaxa – Nagykanizsa.
Legjobb kapus: Gergő Áron (Egy Gólt
SE). Legjobb játékos: Benkő Péter
(Metaxa). Gólkirály: Varga Dávid (Belezna) 10 gól.

Labdarúgás eredmények az őszi szezonban
Járási Teremlabdarúgás Diákolimpia
III. korcsoport –
2017.11.29: 1. helyezés. Csapattagok: Vékony Bence Zsolt, Olasz
Barnabás, Stampf Marcell, Lechner
Werner Herbert, Bogdán Richárd,
Matyovszky Péter. Felkészítő: Jankovics Attila
Intézményi Bozsik Torna I.
korcsoport – 2017.11.23.: 1. helyezés. A csapat tagjai: Borsos Bálint
Ferenc, Józsa Zétény, Németh
Zsombor, Bogdán Ákos Elemér,
Beke Bendegúz, Molnár Levente,
Németh Adrián, Németh Roland,
Gulyás Attila. Felkészítő: Jankovics
Attila.
Járási Teremlabdarúgás Diákolimpia II. korcsoport – 2017.11.14.:

1. helyezés. A csapat tagjai: Márfi
Bence, Biczó Barnabás, Nagy Ágoston András, Jankovics Ádám, Végh
Goran Márk, Horváth Benjámin
Márk, Varga Márkó, Császár Dávid,
Beke Benjámin András. Felkészítő:
Jankovics Attila.
Járási Futsal Diákolimpia –
2017.11.15.: 3. helyezés. A csapat
tagjai: Olasz Barnabás, Stampf Marcell, Vékony Bence zsolt, Balogh
Levente, Balog Máté, Marton Máté
Bálint, Farkas Roland. Felkészítő tanár: Jankovics Attila.
Körzeti Labdarúgás I. korcsoport – 2017.10.02.: 1. helyezés. A
csapat tagjai: Borsos Bálint Ferenc,
Józsa Zétény, Németh Zsombor, Gulyás Attila, Bogdán Ákos Elemér,

Beke Bendegúz, Németh Adrián,
Németh Roland. Felkészítő tanár:
Jankovics Attila.
Körzeti Labdarúgás II. korcsoport – 2017.10.03.: 3. helyezés. A
csapat tagjai: Biczó Barnabás, Márfi
Bence, Borsos Bálint Ferenc, Császár
Dávid, Horváth Benjámin Márk,
Végh Goran Márk, Beke Benjámin
András, Varga Márkó, Deutsch Bo-

tond, Bogdán Tibor. Felkészítő tanár: Jankovics Attila.
Körzeti Labdarúgás III. korcsoport – 2017.10.04.: 2. helyezés. A
csapat tagjai: Vékony Bence Zsolt,
Olasz Barnabás, Stampf Marcell,
Lechner Werner Herbert, Bogdán
Richárd, Beke Benjámin András,
Horváth Benjámin Márk, Márfi Bence. Felkészítő tanár: Jankovics Attila.

JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ DIÁKOLIMPIA – 2017. DECEMBER 13., ZALAKAROS
Az 1. helyezett csapat tagjai: Borsos Bálint Ferenc, Péntek Barnabás, Bogdán Ákos Elemér, Kuzma Dorka, Péntek Hanna, Polán
Rebeka Anna, Biczó Barnabás, Márfi Bence, Bogdán Tibor, Joó
Krisztián, Strobl Anna, Budai Emma Sára, Kneringer Evelin Mária.
Felkészítő tanár: Jankovics Attila.

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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