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A szépkorúakat ünnepelték
VÁROSI KÖSZÖNTÉS AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Az Idősek Világnapja alkalmából városunk ezüst korú lakóit ünnepelte az önkormányzat október 1-jén.
Az időseket Novák Ferenc polgármester üdvözölte. Beszédében
tájékoztatott a városban történt ez évi fejlesztésekről, az önkormányzat terveiről, és köszönetet mondott mindazoknak, akik valamely művészeti csoportban tevékenykedve hozzájárulnak a városi
programok színvonalának növeléséhez.
A polgármester biztatta az
időseket arra, hogy minél aktívabban töltsék el idejüket, éljenek a

város által kínált kulturális, sportés egyéb szabadidős lehetőségekkel, hiszen a közösségi élet óriáis

segítséget nyújt abban, hogy minél tartalmasabban, pozitívabban
töltsék le a nyugdíjasok a napokat.
– Őszinte szívvel kívánom,
hogy az Önök felé fordulás, a
szeretet, a figyelem ne csupán
ezen a napon adassék meg az
Önök számára. A szeretet nem
csupán anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés, az
odafigyelés sem. Kívánom, hogy
minden napjukat aranyozza be
valami, amire szívesen gondolnak vissza, amikor este álomra
hajtják a fejüket, ami erőt ad

a nehezebb, betegesebb napokat is elviselni. Kívánok szerető
gyerekeket, vidám unokákat,
egészséges napokat, törődést
mindannyiuknak! – mondta a
polgármester.
Az ünnepség keretében Novák Ferenc emléklapot nyújtott át
azoknak, akik 80., 85., 90., 95. életévüket betöltötték, a Rügyecske
Táncegyüttes adott műsort, majd
a Dalárda-Vegyeskar lépett fel és
operett slágereket is hallgathattak a jelenlévők. Az ünnepséget
jó hangulatú beszélgetés, közösen
elköltött vacsora zárta.

Az idősek napján többen vehettek át emléklapot Novák Ferenc
polgármestertől, kerek születésnapjuk alkalmából.

Jó hangulatú beszélgetés az ünnepi asztalnál (jobbra, fent). A Rügyecske tánccsoport néptánccal kedveskedett a vendégeknek (lent).
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BURSA
HUNGARICA
PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki 2018.
évre a tanulmányaikat a felsőoktatásban folytató, illetve
megkezdő hallgatók részére.
A részletes „A” és „B” típusú
pályázati felhívás megtekinthető a Közös Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján, Zalakaros város honlapján, valamint
érdeklődni lehet személyesen
a Hivatal 1. számú szobájában,
vagy telefonon (93/340-100/112
mellék).
A pályázatbeadáshoz az
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a
korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPERBursa
rendszerbe.
Amennyiben
jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a
pályázati adatok feltöltése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben
újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését és feltöltését
követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó
mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak
minősül.
A pályázat benyújtásának
határideje:
2017. november 7.

A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI
JÁRÁSI HIVATALÁNAK KÖZLEMÉNYE EBZÁRLATRÓL
Ebzárlat 2017. október 7-től - 2017. október 27-ig
a jegyzőséghez tartozó önkormányzat(ok) területén
a „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól”
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése alapján.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos:
Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelőre történő kihajtása, ott
tartózkodása.
A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történő felvezetés engedélyezett!
Jelen határozat ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei Kormányhivatalnak címzett (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső
u. 10.), de az elsőfokú határozatot hozó hatósághoz
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van
helye.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül
végrehajtható.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala
előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
Jelen határozat jogerőssé válik, amennyiben ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt.

TÁJÉKOZTATÁS
FOGÁSZATI
HELYETTESÍTÉSI
ELLÁTÁSRÓL
2017. október 1 napjától
2019. március 31. napjáig!
Helyettes fogorvos: Dr. Kalmár István. Ellátás helye: 8743 Zalaszabar, Deák Ferenc u. 38.
Rendelési idő:
Hétfő: Dentálhigiéniás szakrendelés (szűrővizsgálatok, fogkőeltávolítás) Ezen a napon a
betegek előzetes telefonos bejelentkezés alapján időpontra
érkeznek
Kedd: 11.30–17.30
Szerda: 8.00–11.00
Csütörtök: 13.00–17.30
Péntek: Iskolafogászat
Elérhetőségek:
+3670/242 2233
+3670/321 5727
06-93/389 003
06-93/589 023

A „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól” szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. §
(2) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
(8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18.) a 2017. október
07–12. közötti időpontban elrendelte Zala megye
Önök területét is érintő részében a rókák repülőgépes veszettség elleni vakcinázását.
A kóbor ebek befogásáról „Az állatok védelméről
és kíméletéről” szóló módosított 1998. évi XXVIII- Tv.
48/A § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint „A
települési - Főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor
állatok befogása és elhelyezése”
A határozatot „Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3)
bekezdés d) pontjában (3) Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása
érdekében, továbbá a betegség természetéhez és
elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI,
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 26.
Telefon: (36 93) 311-329 E-mail: naqvkanizsa-aeu@
zala.Qov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Jogászok
tanácskoztak
KÖZÉPPONTBAN A PÉNZPIAC
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI
Városunk adott otthont a huszonharmadik alkalommal megrendezett Pannon Jogász Symposiumnak.
A Burgenlandi Jogász Szövetség,
a Muravidéki Jogászok Szövetsége és
a Magyar Jogász Egylet zalai és vasi
szervezete 1971-től kétévente rendezi meg a Pannon Jogász Napokat.
A program szakmai és baráti
találkozó a jogászok számára, esztendőről esztendőre más témakört
járva körbe és dolgozva fel.
Ez alkalommal a háromnapos
rendezvényen a pénz és a tőkemozgás, a pénzpiac és a gazdaság időszerű jogi kérdéseit vizsgálták a különböző szakmai előadások révén a
résztvevő osztrák, szlovén és magyar
jogászok.
Dr. Szabó Ernő köszöntője után

dr. Vízkelety Mariann, igazságügyi
kapcsolatokért felelős államtitkár
mondott beszédet a konferencián.
Jelezte: a térség országai számára
kulcskérdés a nemzetgazdaság versenyképességének fenntartása és
növelése, amit ma már csak átfogóan, határokon átívelően lehet értelmezni.
Majd Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára szólt a megjelentekhez.
Beszédében szólt arról is: a közös
gondolkodást, előrejutást is segíti a
résztvevő országok közt a találkozó.
A köszöntők utáni plenáris ülésen
többek között dr. Banai Péter Benő
államháztartásért felelős államtitkára tartott előadást jogrendszerbéli,
demográfiai, illetve foglalkoztatáspolitikai kérdésekről.
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Lengyel–magyar szolidaritás
AVATÁSI ÜNNEPSÉGEN VETT RÉSZT VÁROSUNK KÜLDÖTTSÉGE

Október elején városunk hivatalos
küldöttsége is képviselte magát lengyel
testvérvárosunk, Olesno avatási ünnepségén.
Novák Ferenc polgármester, Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester és dr. Háda
László plébános az olesnoi városvezetés
meghívására az ottani Lengyel-Magyar szolidaritás körforgalom ünnepélyes avatásán
és az azt követő ünnepségen vett részt.
Az olesnoi hivatalos ünnepségen. dr.
Háda László plébános és az olesnoi lelkész,
Walter Lenart megáldotta a körforgalmat,
majd egy felemelő és hangulatos ünnepségre került sor a városházán, melyen beszédet
mondott mindkét polgármester, valamint
Magyarország Krakkói Főkonzulátusa nevében dr. Körmendy Adrienne főkonzul.
A főkonzul beszédében kiemelte: a két
nemzet egymás iránti szolidaritása kivételes
és jövőbe mutató érték, a magyar és a lengyel nép több történelmi korszakon átívelő
barátsága egyedülálló szilárdságú Európában.
Novák Ferenc a jövőre 10 éves olesnoi
kapcsolatot méltatta, kiemelte fontosságát
Zalakaros életében. A polgármester egy
szép gránittáblát ajándékozott az önkormányzat nevében lengyel barátainknak
szolidaritásunk kinyilvánításaként.
Sylwester Lewicki, Olesno polgármestere
rövid történeti megemlékezést követően
a lengyel-magyar barátság fontosságáról
beszélt, melyben kiemelt szerep jut a zalakarosi együttműködésnek, és szólt az
együttműködés kibővítéséről, szorosabbra
fűzéséről is.
Az ünnepséget követően a lengyel fél
meghívására a zalakarosi és olesnoi küldöttség látogatást tett az Európai szolidaritás terén lévő Három kereszt-emlékműnél
Gdanskban.
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Új hulladékgazdálkodási
közszolgáltatója lesz a városnak
ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALTAK
Az elmúlt hetekben három ízben is tartott rendkívüli ülést a
képviselő-testület, melyeken zárt
ajtók mögött tárgyaltak meg
több, gazdasági ügyet érintő
kérdést. A zárt üléseken hozott
határozatokat az alábbiakban
közöljük.
A testület a zalaegerszegi Linakron Mérnöki Kft. ajánlatát
fogadta el a behiákpusztai ingatlanon tervezett ipari épülethez
tervdokumentáció készítésére az
új szennyvízvezeték létesítése engedélyezését illetően, valamint
árazott és árazatlan költségvetés
készítése tervezés tárgyában.
A vállalási díj összegét bruttó
406.400 forintos összegét a 2017.
évi költségvetés közműtervekre
nevesített céltartalék terhére biztosítják.
A testület egyetértett a Közin-

tézmények napelemes rendszerrel
történő villamos energia ellátása
Zalakaroson című pályázat megvalósításával és kérte, hogy külön
ajánlatkérésre kerüljön sor a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában
is, illetve, hogy az önálló mérőhely
kialakítása érdekében soron kívül
kerüljön sor az eljárás megindítására. A pályázat elszámolható költsége 27.060.917 forint, ezen felül a
tervezett teljes műszaki tartalom
megvalósításához további 12 565
589 forint önerőt biztosít az önkormányzat a 2018. évi költségvetése
terhére.
A Zalaispa Hulladékgazdálkodási
Társulás kezdeményezése alapján
a képviselő-testület a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulással és a
Zalaispa Nonprofit Zrt.-vel Zalakaros város kizárólagos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátására 10 évre - 2014. július
1. napjától 2024. június 30-ig – kö-

tött szerződését 2017. szeptember
30-ával közös megegyezéssel, 2017.
október 31-i határidővel megszünteti.
A felek kijelentik, hogy egymással szemben semmilyen elszámolási
kötelezettséggel nem tartoznak.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a közös megegyezéssel való megszüntetésről szóló
szerződést aláírja.
Ezzel párhuzamosan felkérték
a polgármestert, hogy a kijelölt
hulladékgazdálkodási megfelelőségi minősítéssel rendelkező Viri-

dis-Pannónia Nonprofit Kft-val, –
aki a Zalakaros város közigazgatási
területén kizárólagos hulladékszállítási joggal rendelkezik – készítse
elő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amely alapján
a Kft. 2017. november 1-jétől 10 év
időtartamra látja el a város hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatait.
Bár a döntés a lakosság egészét
érinti, az árakban és a szolgáltatás
minőségében változás nem várható, s edényzet csere vonzata sem
lesz a döntésnek.

Rajzolj, fotózz, írj mesét!
PÁLYÁZATOKAT VÁR A KÖNYVTÁR

Az aradi vértanúk
emlékére

Október 6-án az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Aradon kivégzett tábornokairól emlékezett meg városunk.
Az önkormányzat a Batthyány-szobornál helyezte el a tisztelet koszorúját és az emlékezés mécsesét. A város nevében dr. Szabóné Csányi Mariann
jegyző, dr. Torma László aljegyző és Sinkovics Norbert, a Közösségi Ház
igazgatója koszorúzott.
Az aradi vértanúkról emlékeztek meg ezen a napon a Móra-iskolában
is, ahol a diákok számára az intézmény 5. osztályos tanulói verses-történelmi összeállítással mutatták be a vértanúk életútját, kivégzésük napját.

A fürdő életéhez, történetéhez kötődően vár pályázatokat
a városi könyvtár. A Zalakarosi
Fürdő 50 éve címmel gyermekek és felnőttek részére egyaránt hirdetnek meg pályázati
lehetőséget. Bárki küldhet be
a fürdőhöz kötődő anekdotát,
fotógyűjteményt, riportot vagy
dokumentált
kutatómunkát.
Kézzel vagy géppel írt dokumentum is beadható minimum
két, maximum öt A/4 oldal terjedelemben. Fotógyűjtemény
esetén nem muszáj a kincseinket odaadni, analóg és digitális
másolatot is elfogadnak.
A pályázati anyagokat 2017.
december 22-ig várják a konyvtar@zalakaros.hu címre. Eredményhirdetés 2018. január 22-én,
a Magyar Kultúra Napján lesz.
A Zalakarosi gyógyfürdő eredete címmel pedig pályázni lehet

saját készítésű eredetmondával,
amely a zalakarosi fürdő keletkezéséről, kialakulásáról szól.
A pályamunka íródhat géppel
vagy kézzel, gépi írás esetén sorkizárt, 12-es betűméret és 1,5-es
sortávolság a feltétel, az írás minimum két, maximum öt A/4-es
oldal lehet.
A pályázati anyagokat ugyancsak 2017. december 22-ig várják
a konyvtar@zalakaros.hu címre,
az eredményhirdetés szintén a
Magyar Kultúra Napján lesz.
Mindkét pályázat esetében
a díjazás korosztályok szerint
történik majd, a 10-14 évesek, a
14-20 évesek és a 20 év felettiek
külön kategóriába kerülnek.
Egyéb információ kérhető a
06-30-631-1526-os
telefonszámon, vagy a könyvtárban személyesen (Zalakaros, Liget utca
28.), vagy e-mailben: konyvtar@
zalakaros.hu címen.
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Országos Könyvtári Napok
VIZES KALANDOK A KÖNYVTÁRBAN ÉS AZON TÚL
Egy egész héten átívelő programsorozatnak lehettünk részesei
a városi könyvtár szervezésében október első hetében. A könyvtár
idén is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz, s pályázati támogatás segítségével színes programokat sikerült megvalósítani.
Horváthné Nagy Elvira, a könyvtár vezetője elmondta: az Országos
Könyvtári Napok mottója idén a
„Csak tiszta forrásból!” jelmondat
volt, a rendezvénnyel vizeink védelmére, szerepének fontosságára
kívánták felhívni a figyelmet.
Ennek kapcsán hazánk gyógyvizeinek internetes bemutatását vállalta fel Rákhely András, a könyvtár
informatikai szakembere.
– Azért erre a témára esett a
választásunk, mert Zalakarosban,
gyógyvizes településként, fontos
szerepet játszik a víz. Egy remek
összeállítást láthattunk a gyógyvizek típusáról, hasznáról, Magyarország gyógyvizekben gazdag földrajzi adottságairól, a gyógyfürdők
kialakulásáról, azok történetéről,
a gyógyászati szolgáltatásokról.
Végül a mai legnagyobb gyógyfürdőket tekinthettük át képekben.
A résztvevő gyerekek segítséget
és tanácsokat is kaphatnak könyvtárunkban kiselőadások, házi dolgozatok összeállításához. Ehhez
kaptak egy remek példát és soksok hasznos információt – jelezte
Horváthné Nagy Elvira.
Az éltető víz címmel játékos
vetélkedőre is sor került a könyvtárban. A víz szerepe Zalakaros
életében címmel Novák Ferenc polgármester tartott rendhagyó történelemórát a felső tagozatosoknak.
– Az előadás célja az volt, hogy
iskolánk tanulói egy helytörténeti
előadás során ismerkedjenek meg
településünk történetével. Novák
Ferenc sok időt töltött Zalakaros
történetének kutatásával és a Zalakaros című monográfia egyik szerzőjeként is ismerhetjük. Zalakaros
első írásos említésétől kiindulva
mutatta be a település múltját. A
melegvíz megtalálása, a fürdő építése, a gyógyvízzé, gyógyfürdővé
nyilvánítás, majd a várossá váláson
keresztül mutatta be a település
életének jelentősebb állomásait.
Közben sok-sok képet mutatott
kivetítőn a régi épületekről, utcákról. Érdekes történeteket mesélt
egykori eseményekről, itt élt vagy
nálunk látogatást tett emberekről.
Az előadás napjaink főbb programjainak és a közelmúltban létrejött

fejlesztések eredményeinek bemutatásával zárult – foglalta össze a
rendhagyó történelemórát a könyvtár vezetője.
Horváthné Nagy Elvira azt is elmondta: a könyvtári napok keretében adták át a díjakat és emléklapokat azoknak a tanulóknak, akik
pályázatot adtak be „ A zalakarosi
gyógyfürdő 50 éve” című pályázatra. Varga Ákos 6. osztályos tanuló
egy fotógyűjteményt adott be, Kassa-Kovács Kolos 7. osztályos tanuló
pedig a város történetét képekkel
és főbb eseményekkel ábrázolt időszalagot készített. A 4. osztályosok

egy kis csoportja egy közös képet
rajzolt. A pályázatot egyébként
meghosszabbították és kiegészítették egy újabbal, amely keretében
eredetmondát lehet írni a zalakarosi
gyógyfürdő keletkezéséről, a melegvíz megtalálásáról. (A részleteket
lapunk más oldalán felhívás formájában is láthatják olvasóink – a szerk.)
A rendezvénysorozat talán legérdekesebb állomása a Könyves-Vizes
Túra volt, melynek során Horváthné
Nagy Elvira könyvtárvezető koordinálásával a résztvevők jó hangulatú
sétát tehettek az iskolától az öko-tóig és onnan a fürdőhöz. Természetesen a túra útvonala és az ahhoz
kapcsolódó kérdések is a víz köré
szerveződtek. A séta során az Isteni Irgalmasság temploma melletti
patakot, az öko-tavat és a mellette

húzódó tanösvényt fedezhették fel
a vállalkozó kedvűek. Vlasics István,
a fürdő műszaki vezetője segítségével bepillantást nyerhettek a fürdő
kútjainak működésébe, megtanulhatták, mi a különbség a termálvíz
és a gyógyvíz között, miért nevezhetjük pozitív kutaknak a Zalakaros
környéki kutakat, majd a fürdőtörténeti kiállítás megtekintésével zárult a kirándulás. Itt a Fürdő Kávézó
tulajdonosai jóvoltából forró teával
kínálták a résztvevőket, s a délelőtt
kvízkérdésekkel zárult, a legügyesebbek minden jó feleltéért ajándék
járt.
Az Országos Könyvtári Napok
a könyves vasárnappal zárult, ahol
ingyenes beiratkozási és kézműveskedési lehetőséget biztosítottak az
olvasóknak.
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Jeles napok
az óvodában
A szeptemberi évkezdést, az
újonnan érkező gyermekek befogadását rövid időn belül követték
az óvoda nevelési programjában
szereplő jeles napok.
Elsőként mindjárt két zöld jeles
napról emlékeztünk meg. Szeptember 22-én helyi kezdeményezéshez csatlakozva ismerkedtek
meg a gyerekek az „Autómentes
Világnap” jelentőségéről. Az önkormányzat munkatársától apró ajándékot is kaptak.
A következő hét elején a „Takarítási Világnap” jegyében a kicsik
közvetlen környezetüket takarították. Ugyanakkor szó esett az ember
által termelt szemétről, a különböző hulladékokról, a szelektív gyűjtésről és a hulladékok újrafelhasználásáról is.

A szüret megtartása a néphagyomány jegyében telt. A gyerekek
ellátogattak a borpincékhez, szőlőt
szedtek. A leszedett szőlőt aztán
Kovács Ottó borász segítségével
az óvoda udvarán kipréselték, a
mustot pedig jóízűen kóstolgatták.
A következő nap hagyományőrző
ruhákba öltözve a csoportok lovas
kocsira ültek és vidám énekszóval,
mondókákkal, csujjogatók hangoztatásával felvonultak a város utcáin.
Itt köszönjük meg a Virág családnak, Pém Lászlónak és Török
Gyulának, hogy önzetlenül hozzájárultak lovas fogatuk biztosításával
e szép őszi óvodai esemény megtartásához.
Október 4. Ismét egy zöld jeles
nap az oviban. A gyerekek hallottak és felidézték tapasztalataikat
az ember közelében tartott úgynevezett kedvtelési állatok tartásával
kapcsolatos felelősségről, gondoskodásról. Továbbá szó esett védett
és kihalófélben élő, valamint a házi-

állatok tartásával kapcsolatos védelemről. Klein Brunó apukája révén a
gyerekek gyöngybaglyot simogathattak és megismerkedhettek az
életmódjával. A héten valamennyi
csoport eljutott a balatonmagyaródi Állatsimogatóba, ahol testközelből szerezhettek tapasztalatot
az állatokról és az állattartás felelősségéről.
Novák Ferencné
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A tekézők jól kezdték a szezont
LABDARÚGÓ ÉS TEKE SPORTEREDMÉNYEK
LABDARÚGÁS: NYOLC FORDULÓ
UTÁN A 12. HELYEN
Korábban beszámoltunk arról,
hogy a megyei III. osztályú bajnokságban szereplő labdarúgóink egy
idegenbeli győzelemmel és egy hazai vereséggel rajtoltak a 2017/2018.
évi bajnokságban. Az azóta eltelt
időszak történéseiről, eredményeiről tájékoztatjuk olvasóinkat.
A harmadik fordulóban a tavalyi bajnok Letenye otthonába
látogattunk. Sajnos a papírformát
nem sikerült felborítanunk, hibáinkat a fiatalabb és gyorsabb hazaiak könyörtelenül kihasználták, így
már a félidőben 5 gólos hátrányba kerültünk. A játékvezetők sem
biztosítottak egyenlő feltételeket,
így már az első félidő végére 10
főre csökkent csapatunk létszáma.
Mindezek ellenére a második félidőben is volt tartása a csapatnak,
azonban a súlyos (7-0) vereséget
nem kerülhettük el. A következő
fordulóban Galambok csapata látogatott hozzánk. A parázs hangulatú mérkőzésen a vendégek már a 7.
percben megszerezték a vezetést,
melyet sikerült a félidő végén tovább növelniük. A második félidőben egy felesleges szabálytalanság
miatt megítélt büntetővel szerzett
újabb gólt Galambok, s állította be
a végeredményt. Csapatunk a három kapott gól ellenére is küzdött,
hajtott a becsületgól megszerzéséért, de próbálkozásaikat ezúttal sem kísérte szerencse. Ötödik
fordulóban a Szerdahely FC volt
ellenfelünk. Tartalékos csapatunk
jól tartotta magát az esélyesebb
ellenféllel szemben, az első hazai
gólra a 47. percig kellett várni. Tíz
perc múlva már állt az eredményjelzőn, Vékony Zsolt 75. percben
szerzett gólja csak a szépítésre volt
elegendő. Hatodik fordulóban sikerült növelnünk megszerzett pontjaink számát, hisz Bagola csapatával
1-1-es döntetlenre végeztünk. Az
eredményt árnyalja, hogy az öngóllal megszerzett vezetésünket az
utolsó percben egalizálták a vendégek. A tabellán elfoglalt helyezések
alapján Petriventén is a hazaiak számítottak a mérkőzés esélyesének,
azonban ez csapatunkat cseppet
sem érdekelte, hisz a hazaiak góljaira az utolsó kivételével rendre
kettővel válaszolt, így végül némi
meglepetésre 4-3-as győzelemmel

utazhatott haza. Érdekesség, hogy
mindkét csapatnak sikerült saját
kapujába is betalálnia, az öngólon
kívül Farkas Vilmos, Csöndör Zoltán
és Dobék András szerezte góljainkat. Sajnos a mérkőzésen megsérült kapusunk, így Murakeresztúr
ellen mezőnyjátékos állt a kapuba. A kapusok közti különbség az
eredményben is megmutatkozott,
melynek végül 4-1 arányú vereség
lett a vége. Gólunkat egy kapu előtti tömörödés után Sinkovics Norbert szerezte. Nyolc forduló után
jelenleg a 16 csapatos bajnokság 12.
helyén áll csapatunk, azonban az
előrelépésre minden remény meg
van, hisz a mögöttünk lévő csapatokkal csak ezután játszunk.

10.00 Soproni Turris SE – Zalakaros TSE, 2017.11.05. 9.00 Zalakaros
TSE – Olajmunkás SE Gellénháza,
2017.11.12. 10.00 NK Teke SE – Zalakaros TSE, 2017.11.26. 9.00 Zala-

karos TSE – Horváth-Gravitáció TK,
2017.12.09. 14.00 TK Resznek – Zalakaros és Térsége SE.
– bognár –

TEKE:
1 PONTRA AZ ÉLLOVASTÓL
A labdarúgók után a tekében is
megkezdődtek a 2017/2018. évi bajnokság küzdelmei. Tekézőink az NB
II. Délnyugati csoport küzdelmeinek új „hazai pályán” vágtak neki,
hisz a hazai mérkőzések Nagykanizsa helyett ezentúl Zalakomárban
kerülnek megrendezésre.
Zalakaros és Térsége SE – Bázakerettye SE 6-2
Legjobb dobók: Tóth Attila 415
fa, Szűcs Lajos 399 fa
Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE –
Zalakaros és Térsége SE 2-6
Legjobb dobók: Tóth A. 456 fa,
Szűcs L. 443 fa, Rácz Zoltán 442 fa,
Szerdahelyi Zoltán 441 fa
Zalakaros és Térsége SE – Halogy SE 0,5-7,5
Legjobb dobók: Tóth A. 426 fa,
Szűcs L. 388 fa
Zalakaros és Térsége SE – Csákánydoroszló TE II. 5-3
Legjobb dobók: Szerdahelyi Z.
404 fa, Tóth A. 396 fa, Rácz Z. 381
fa
Lovász Bányász SK – Zalakaros és Térsége SE 4-4
Legjobb dobók: Tombor Nándor
445 fa, Tóth A. 440 fa, Szűcs L. 429
fa, Szerdahelyi Z. 413 fa, Rácz Z. 412
fa
A csapat öt fordulót követően
az 5. helyet foglalja el a 12 csapatos
bajnokságban, azonban lemaradása mindössze 1 pont az éllovastól.
Az idei évben hátralévő mérkőzések:
2017.10.15.
9.00
Zalakaros
TSE – Kondorfa SE, 2017.10.22.

Duatlon verseny
Országos duatlon versenyen képviselheti Zalakarost és a Móra-iskolát a Novák Lázár, Novák Máté, Strobl Áron és Marton
Bálint alkotta csapat, miután második helyen végeztek a Zalaaegerszegen rendezett megyei diákolimpiai versenyen. Egyéniben
Novák Lázár első helyen zárt.

A ZALAKAROSI FÜRDŐ PROGRAMJA
Vendégünk Béres Alexandra!

10.30: Aquafittness – élménymedence
15.00: Aquasalsa Béres Alexandrával! - élménymedence
15.45: Életmód tanácsadás: Hogyan készüljünk a télre? Béres Alexandrával – súlyfürdő előtti tér
Szeretettel várunk mindenkit!
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Tökfaragás
OKTÓBER 30., HÉTFŐ:

13.00–16.00: Tökfaragás – Fürdő főbejárat
Kérünk benneteket, hogy a jókedv mellé hozzatok magatokkal meleg pulcsit, legyen a lábatokon meleg cipő!

OKTÓBER 31., KEDD:

13.00–16.00: Tökfaragás – Fürdő főbejárat
Kérünk benneteket, hogy a jókedv mellé hozzatok magatokkal meleg pulcsit, legyen a lábatokon meleg cipő!17:30-18:00
Tökmécses gyújtás (Fürdő előtti sétány)
18.00–18.30: Tökkompozíciók zsűrizése - Eredményhirdetés(Fürdő előtti sétány)

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

