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Ha szeptember, akkor tanévkezdés
BECSENGETTEK A 2017-2018-AS TANÉVRE
Hivatalosan, a szeptember
elsejei évnyitóval kezdetét vette a 2017/2018-as tanév.
A Móra-iskola diákjait Grófné Csatos Andrea igazgatónő
és Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere köszöntötte az ünnepélyes évnyitón.
A kis elsősök láthatóan még
szorongva ültek az aulában, majd
az osztályuk padjaiban is, és bizony akadt, aki el is pityeredett az
izgalomtól. Mostanra azért már
minden a helyére került, a kicsik
lassan megszokják az új, óvó néni
nélküli életet, a nyolcadikoson pedig már komolyan törhetik a fejüket, hogy az első félév végén hova
is adják be jelentkezési lapjaikat.
Az intézmény a megszokott
rend szerint éli életét és fogadja
a tanulókat, újdonság az e-ellenőrző és az e-napló bevezetése,
melynek használatát a tanévnyitó
értekezlet során, illetve az osztályfőnökök az egyes osztályokban is

szívesen elmagyarázzák azoknak
a szülőknek, akik ilyet még nem
használtak.
Indulnak a klubok, elkezdő-

dik az iskolai úszás oktatás, illetve lehetőség nyílik lovaglásra is,
utóbbiról bővebben a 6. oldalon
olvashatnak.

Az óvoda és a bölcsőde is benépesült, ezekben az intézményegységekben a beszoktatás folyamatosan zajlik az év során.
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Zalakaros Város Értéktár
FELHÍVÁS! – FELHÍVÁS! – FELHÍVÁS!
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.

FIGYELEM! EBOLTÁS!
Értesítjük az eb tartókat, hogy ZALAKAROS városban
2017. szeptember 15-én (PÉNTEK) 7.00 órától 8.30 óráig
kerül sor az EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.

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 , továbbá a nyomtatvány az alábbiakban látható címen
is átvehető.
Az elkészített javaslatokat elektronikusan a kozossegihaz@zalakaros.hu e-mail címre vagy postai út
esetén elektronikus adathordozón
lehet eljuttatni 2017. november 10.
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

A fő zsűri is
Az elmúlt évben második, idén viszont már az első helyen zárhatta a Virágos Magyarországért környezet- és településszépítő verseny
nyugat-magyarországi régiójának versenyét városunk.
E sikernek köszönhetően a közelmúltban a hazai zsűri ismét
szemrevételezte Zalakarost, hiszen
a város ezúttal a hazai városok között méreti meg magát. A szakmai
zsűrit dr. Csemez Attila, a mozga-

Pakulár Judit alpolgármester, Biczó
Tamás, a Karos-Park Kft. ügyvezetője és Bors Mária, a Kft. kertésze
fogadta.
A polgármester és a Karos-Park
ügyvezetője a várost és a városüze-

lom hazai szervezőbizottságának
elnöke vezette, a zsűri tagjaként
volt jelen a szemlén Spanyárné
Halász Szilvia nemzetközi zsűritag,
Székesfehérvár főkertésze és Lancsák Lajos, Nagykanizsa nyugalmazott főkertésze.
A szakértőket a városházán Novák Ferenc polgármester, Czirákiné

meltetés munkáját mutatta be prezentáció segítségével, majd a zsűri
a város területeit személyesen is
megtekintette, nem hagyva ki a
külterületeket sem.
Mivel a verseny részletei és az
abban résztvevők eredményei egészen az eredményhirdetések titkosak, a zsűri tagjai nem nyilatkoztak

Az oltás helye: TŰZOLTÓSÁG UDVARA, Zalakaros, Jegenye sor 8.
Díja – helyszínen: ................................................... 4000 Ft/eb
Háznál történő oltás: ............................................. 5000 Ft/eb
Kisállat Egészségügyi Könyv díja: ....................... 1000 Ft/db
Chippelés díja: ......................................................... 3500 Ft/db
KÉRJÜK, HOGY AZ EB OLTÁSI KÖNYVÉT HOZZA MAGÁVAL!

MEGHÍVÓ!
Tisztelettel és szeretettel invitáljuk településünk
63 éven felüli lakóit
a 2017. október 1-én (vasárnap), 14.00-kor kezdődő,

az ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TARTANDÓ

IDŐSEK NAPJÁRA
Novák Ferenc
polgármester
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Megakadályoznák a baleseteket
A SÁRLAVINA MEGSZÜNTETÉSÉN DOLGOZNAK
Komolyabb esőzések alkalmával sárlavina zúdul a Thermál út Napfény hotel és
benzinkút közötti szakaszára, az útnak a
mezőgazdasági területekkel határos oldalán.
Ez persze nem véletlen, hiszen éppen az
említett területek csapadékvíz elvezetésének hiányosságai miatt merül fel a probléma. Mondani sem kell, hogy a sár nemcsak
esztétikai problémákat okoz, de komoly
balesetveszélyt is.
A közelmúltban két alkalommal is hullott nagy mennyiségű csapadék miatt a
sár eltakarításában a Karos-Park Kf. munkatársainak kellett részt vennie. A kollégák
21 köbméter sarat távolítottak el egy-egy

alkalommal az útszakaszról. A tevékenység dák közreműködnének a karbantartásban,
a cég számára nemcsak plusz munkát, de hiszen a hatalmas sár nagy problémákat
okozhat a közlekedésben, rendkívüli baltöbblet kiadást is jelentett.
Biczó Tamás, a Karos-Park Kft. ügyve- esetveszélyessége miatt.
zetője elmondta: az
önkormányzat felszólí„Szeretnénk, ha a gazdák közreműködnének
totta a mezőgazdasági
területek tulajdonosait, a karbantartásban, hiszen a hatalmas sár nagy
hogy oldják meg a ví- problémákat okozhat a közlekedésben...”
zelvezetést megnyugtató módon.
Novák Ferenc polgármester megkeresé– Sajnos a régi állami gazdasági területnek ma már több gazdája is van a földte- sünkre jelezte: a probléma megoldásán a
rületek magántulajdonba kerülése miatt, hivatal dolgozik, a tulajdonosokon túl az
mindenkit külön fel kellett szólítani a te- érintett hatóságot is megkeresik, közreműrülete rendezésére. Szeretnénk, ha a gaz- ködést kérve a megoldásban.

szemrevételezte
a sajtónak. Biczó Tamás ügyvezetőt
kértük, összegezze a tapasztalatait.
– Rengeteg előkészületet,
felkészülést, energiát igényelt a
szemlére való felkészülés mind a
Karos-Park, mind az önkormányzat részéről. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy Zalakarost
nem kimondottan a zsűrizésre
készítettük és készítjük fel évről évre. Hiszen a feladatunk és
a közös érdekünk is az, hogy egy
élhető, esztétikus, a környezeti
szempontokat
messzemenőkig
figyelembe vevő város képét mutassuk lakóinknak és a turistáknak, ez pedig állandó készenlétet
igényel. A zsűri voltaképpen szakmai visszajelzést is ad számunkra
arról, hogy hol tartunk, esetleg
milyen javítani, csiszolni valónk
van még – árulta e Biczó Tamás.
– A korábbi években szinte folyamatosan felmerült a zöld területeink folyamatos öntözésének hiányossága a zsűri részéről. Ebben
óriásit tudtunk előre lépni, hiszen
az öntözőrendszerünk bővítését,
az esővíz hasznosítását a zöldterületek meghálálták. A zsűritagok
is elégedettséggel vették tudomásul ezt az eredményt. Bővítettük
virágos felületeinket is, többek
között a Móra-iskola előtti téren,
de növeltük a kiültetett virágok

számát is. Tavaszra például tízezer tulipán virágzott városszerte, tette színessé, elegánssá a
várost. A tulipánpompa a vendégeknek is nagyon tetszett, a vis�szajelzések rendkívül pozitívak
voltak. Folyamatosan újítottuk
fel utcabútorainkat, burkolatot
kaptak a padok alatti területek.
Környezetvédelmi
szempontból is előremutató intézkedés
volt az esővíz gyűjtő- és öntöző
rendszer kiépítése, ledes világítás bevezetése, illetve nape-

lemes lámpák használata. Ezek
a megmérettetés során is plusz
pontokat jelentettek egyébként
Zalakarosnak. Úgy vélem azonban, hogy ebből mindenki kamatoztathatott, hiszen Zalakaros
valóban gondozott képet mutat.
Ehhez nagymértékben hozzájárult a lakosság fegyelmezettsége is, illetve az a törekvése, hogy
saját portáját igényesen, rendben tartsa. Mert hiába fordítana gondot a városüzemeltetés
a közterületek rendezésére, ha

a magánterületek rendbe tétele nem történne meg emellett,
akkor a település általános megjelenése sem lehetne kedvező,
szemet gyönyörködtető.
Az, hogy a felkészültség milyen
eredményt hoz a versenyben városunknak, csak késő ősszel derül
ki. Annyi már most bizonyos, hogy
szégyenkeznünk egyáltalán nem
kell, hiszen a régiós első hely máris
büszkeségre adhat okot. Az előző
években pedig minden esetben
sikerült különdíjjal hazatérni a hazai verseny eredményhirdetéséről,
joggal mondhatjuk tehát, hogy
Zalakaros eredményesen vesz részt
a településszépítő mozgalomban
évről évre.

ISMÉT MEGMÉRETTÉK ZALAKAROST A VIRÁGOS VÁROSOK VERSENYÉBEN
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Nyereséggel zárt a kertmozi
A TUDATOS FILMVÁLASZTÁS SOK NÉZŐT VONZOTT

Több mint negyven százalékkal tudta növelni bevételeit az idei
nyáron a kertmozi. Ez a munkatársaktól komoly készenlétet, rengeteg, a szolgáltatóval történő tárgyalást jelentett, és úgy tűnik, jó
iránynak bizonyult, hogy az önkormányzat nem bérelte, hanem megvásárolta az előadások játszásához szükséges bépet.
– A kertmozi üzemeltetését
a tavalyi évhez hasonlóan most
is a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár látta el. A moziműsor
összeállítása mellett a szóróanyag, plakátok készítését, kinyomtatását, valamint a városban
történő terítését is munkatársaink végezték. 2017. június 16-tól
augusztus 31-ig 72 alkalommal
került sor filmvetítésre, összesen
4954 fő váltott jegyet a filmekre.
5 alkalommal a rossz időjárás miatt a Zalakarosi Turisztikai Egyesület a kertmoziban tartotta meg
koncertjeit – mondta el Sinkovics
Norbert, a Közösségi Ház vezetője.
– 2017-ben új beruházásokra
is sor került, pattogatott kukorica gép vásárlására volt szükség,
valamint az önkormányzat új,
BARCO típusú digitális mozigépet
szerzett be. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2017-ben sikeres „mozi
szezont” zárhattunk, a tavalyi évhez képest 1436 fővel több nézőt
csalogattunk a moziba, a kertmozi
bevétele 40%-kal volt több, mint
2016-ban. A kertmoziban büfét is
működtetünk, a nagyobb forgalom miatt itt is magasabb nyereséget realizáltunk.
Sinkovics Norbert szerint a jelentős nézőszám növekedés köszönhető az idei nagyon forró nyárnak,

ugyanakkor a tudatos filmválasztásoknak is. A tavalyi tapasztalatok alapján július-augusztusban a
közönség zöme családdal érkezik,
animációs filmeket, családi filmeket
néznek meg szívesen a moziban.
A moziműsort az
aktuális premier
filmek kínálatával, ezt az igényt
figyelembe véve
állították
össze.
A nézők száma a
magyar gyártású
filmeknél is jelentős volt, a legsikeresebb film 2017ben a Pappa Pia
volt, amelyre 2017.
augusztus 15-én
302 fő váltott jegyet. Többször is
műsort változtattak, a nézőszámok
figyelembevételével a nagyobb nézettségű filmeket
többször is műsorra tűzték. A legkedveltebb animációs film a Gru 3 volt, összesen 10
alkalommal vetítették a gyerekek
nagy örömére.
– A kertmoziban a mozifilmek
vetítésén túl más rendezvények
is lebonyolításra kerültek: június

elején Folklórestet szerveztünk a
helyi tánccsoportok fellépésével,
a Zhafira Táncstúdió előadásában ismét hastánc bemutatót láthattunk, két esetben bábszínház
előadásra adtuk bérbe az épületet, valamint vegyes vásárok színtereként is kedvelt volt a kertmozi a helyi lakosok körében. Június
végén a kertmozi adott helyszínt
a Karos Fúvósegyüttes minősítő
koncertjének is, ahol az együttes

bérbe adható, ezzel a lehetőséggel a jövőben is élni szeretnénk,
amennyiben ezt a mozi működése
megengedi. A rossz időjárás miatt
a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
több élő koncertje is itt zajlott,
így Keresztes Ildikó, Heinz Gábor
Biga, a The Biebers, a Zsaporozec
a nyár folyamán itt lépett fel.
A Közösségi Ház vezetője úgy
fogalmazott: az idén elért szintet szeretnék a következőkben is

arany minősítést ért el mindkét
kategóriában. A hagyományokhoz híven idén is a kertmoziban
került megrendezésre a városnap
ünnepi műsora. A kertmozi musical, bábszínházi előadások, zenés-táncos rendezvények számára

megtartani, és törekednek arra,
hogy a premier filmeket a karosi
mozi is vetíteni tudja, ami azért
nem könnyű vállalkozás, mert kis
és időszakosan működő mozi lévén nehéz megoldani az előírt vetítéseket.

Pályázatot nyújtanak be
IDÉN IS VÁRHATÓ SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA VÁSÁRLÁS ÉS TÁMOGATÁS
Ismét nyújt be pályázatot az önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz. A vonatkozó döntést a legutóbbi testületi ülésen
hozták meg a képviselők.
A pályázatot a Belügyminisztérium hirdette meg az önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatására.
A támogatási összeg megállapítása az
önkormányzat által kitöltött előzetes igényfelmérésben jelzett adatok alapján történik.

Városunk önkormányzata a maximálisan
igényelhető mennyiség 340 m3 támogatására adott be igényt, ami az önkormányzat
2016. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám
adatának, illetve a 2017. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos
adatának együttes száma alapján határozták meg a mennyiséget.
A költségvetési törvény ide vonatkozó
fejezete alapján önkormányzatunk kizárólag
keménylombos fafajta támogatására nyújt-

hat be igényt. A támogatás igénylésének
feltétele, hogy 1000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrészt is vállalnia kell a városnak, ami
340.000 Ft+áfa (431.800 Ft) összeget jelent.
A tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a települési önkormányzatot terhelik
A települési önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2018.
február 15-éig a rendeletében foglaltaknak
megfelelően osztja ki a rászorulók részére.
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Ősz – a megfázások szezonja
A KICSIKNÉL MÉG A NÁTHÁVAL IS ÓVATOSABBAN!

A hűvösebb idő, a fázós reggelek, az óvoda, bölcsőde, iskola kezdete, azaz a gyerekek közösségbe
kerülése óhatatlanul is magával
hozza a gyermekbetegségeket. A
nátha, a köhögés, a különféle vírusos fertőzések akár már az első
hét után is végigsöpörhetnek a
gyerekközösségekben.
Ilyenkor mindig nagy kérdés
a szülő számára: mikor, milyen
feltételek mellett viheti vagy
épp nem viheti gyermekét a közösségbe, és persze a pedagógus számára is kérdéses sokszor,
hogy milyen esetekben jelezze
a szülőnek, hogy a gyermekkel
olyan probléma van, ami miatt
nem tanácsos neki közösségben
lennie.
Mit mond a háziorvos: mikor vihetjük gyermekünket és mikor marasztaljuk inkább otthon? Dr. Tarnai
Zsuzsannát kérdeztük.
– Azt szoktuk mondani: a kisgyermek nem „hazudik”, azaz nála
őszintébb beteg nincs. Ha a kicsi
éjjel rosszul aludt, nyűgösen kel
fel, egyáltalán nincs kedve bölcsibe
vagy oviba menni, nincs étvágya,
akkor az már gyanús kell, hogy
legyen. A kicsiknél a szülőknek is
óvatosabbnak kell lenniük ilyenkor.
Ha tehetik, marasztalják otthon a
csemetét, pláne, ha azt tapasztalják, hogy náthás, netán a gyerek
panaszkodik a nehezebb nyelésre, vagy akár fülfájásra, vagy ha
dörzsöli a szemét (ez kötőhártya
gyulladás jele lehet). Ha hőemelkedése van, véletlenül se vigye oviba
a szülő a gyereket, és akkor se, ha
gyógyszert ad neki. A kisgyereknek tesznek ezzel rosszat, arról
nem is beszélve, hogy a többi gyermeket is fertőzi a beteg kisgyerek.
– Eszerint, ha mondjuk egy kis
bölcsisnek vagy ovisnak „csak”
folyik az orra, vagy „csak” eldugult például, akkor se vigyük?
– Én azt javasolnám, hogy ne.
Egyrészt, a náthás gyerek alapvetően nyűgösebb, étvágytalan,
kedvetlen. Nem fogja jól érezni
magát a többiek között. Ha kedve van is, az orra folyik, ők még
nem tudják jól kifújni, a nevelők
nem tudnak folyamatosan a náthás gyermek mellett állni. Jobb,
ha otthon tartjuk néhány napra,
amíg rendbe nem jön. Így jóval
rövidebb idő alatt meg is ússza
a betegséget, mint akkor, ha vis�-

szük félig-meddig betegen, mert
felülfertőződhet, még súlyosabb
problémája lesz. Tudom, hogy
sokszor nehéz a szülőnek megoldani a munkahelyi elfoglaltságok
miatt, hogy otthon maradjon a
gyermekkel. De higgyék el, a gyermek érdeke is az, hogy kipihenje a
problémát. Hozzáteszem azonban:
tapasztalataim szerint sokszor
nem következetesen küldik haza
a gyerekeket az intézményekből
sem. Néha kis problémával is az

– Mi a helyzet az iskolás gyerekekkel? Őket is marasztaljuk
otthon egy szimpla nátha esetén?
– A nagyobbakkal picit már
más a helyzet, én úgy gondolom,
egy náthával még nyugodtan elmehetnek iskolába. Természetesen hőemelkedés, köhögés esetén
indokolt az orvos felkeresése és a
gyermek otthon tartása, de egykét nap után, ha a gyerek közérzete már jó, mehet iskolába.

tás megfontolandó, főleg fiatal lányoknál, akik nem estek át ezen a
betegségen, hiszen később, várandósság idején komoly probléma
lehet a fertőzéstől. A HPV oltást
ugyancsak javaslom. Ezt itt a városban az önkormányzat ingyenesen biztosítja a 12 éves lányok részére. A szülőnek kell nyilatkoznia,
hogy igényli-e az oltást. Az igényfelmérést a védőnő végzi el, és aki
kéri, annak gyermekénél beadjuk.
– Hogyan védhetjük meg a
gyermekünket az őszi betegségektől, mit tehetünk azok megelőzése érdekében?
– Az egészséges étrend követése, a sok zöldség, gyümölcs, és
a kevés feldolgozott élelmiszer
fogyasztása már sokat jelenthet a
jó immunrendszer kialakításában.
Ugyanígy az őszi szezonban a vitaminok fogyasztása is. Hogy ki,
milyen vitamint ad a gyermeknek,
az teljesen szülő-függő, én azt
mondom, bármi megfelelő lehet,
amit a gyermek elfogad, szívesen
bevesz. De a legjobbnak mégis a
mozgást, a szabad levegőn tartózkodást gondolom. A hűvösebb idő
nem ok és nem indok arra, hogy
a gyermeket odabent tartsuk.
Úgy látom, sok szülő félti túl a
gyermekét, aggódik, hogy hamar

otthon maradást javasolják. Ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni,
aki megvizsgálja a gyermeket.
Ha igazolja, hogy nincs nagyobb
probléma, mehet a gyerek a közösségbe.

– Védőoltások. Hogyan vélekedik Ön a nem kötelezőek beadatásáról?
– Alapvetően a szülőre bízzuk,
de a személyes véleményem az,
hogy a bárányhimlő elleni védőol-

megfázik a „hidegben”. Pedig a
réteges öltözködéssel kiküszöbölhető ez, és a friss levegőn tartózkodásnál, az aktív időtöltésnél
jobb szervezet-erősítőt elképzelni
sem tudok.
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Új mozgáslehetőségek
A SPORTOSABB ÉLETMÓD FELÉ IRÁNYÍTANÁK A HELYBÉLIEKET
Új lehetőségekkel, programokkal kívánja támogatni a Zalakaros
Sportjáért Közhasznú Közalapítvány a városban élők szabadidős és
egészségmegőrző tevékenységét. Kulcsár Csongor, az alapítvány elnöke elöljáróban elmondta: arra törekednek, hogy mind szélesebb
kör számára kínáljanak mozgási és kikapcsolódási lehetőséget.
– A felnőtt korosztályt érinti
például leginkább a Civil Házban
heti két alkalommal tartott tartásjavító gerinctorna. A foglalkozásokat Biczó Andrea gyógytornász vezeti, azokon a részvétel ingyenes,
itt is szeretnénk azonban felhívni
a figyelmet arra, hogy alapítványunk ezt kizárólag zalakarosiak
számára indította, nemcsak az ingyenességet, de a részvételt is csak
karosiak számára tudjuk biztosítani. A torna nagyon sikeres, ugyanis
eredetileg heti egy alkalommal indult, az érdeklődés miatt növeltük
a lehetőségek számát heti kettőre.
A foglalkozások kedden délután
fél hattól, csütörtökön hatkor kezdődnek.
A felsősök számára az alapítvány
támogatásával egy új mozgásforma megismerésére nyílik e tanévtől
lehetőség, ez pedig a lovaglás. A
galamboki Panka Lovarda két oktatójával összesen húsz jelentkező,
abszolút kezdő lovas számára biztosítanak lovaglási lehetőséget, az
órákon azonban a gyerekek minden
egyéb, a lótartáshoz és -gondozás-

a szeptember 23-24-én megrendezésre kerülő II. Kis-Balaton futóverseny, a megvalósításhoz az alapítvány 200 ezer forinttal járul hozzá.
A fent említett programok közel
egymillió forintos tételt jelentenek
a sportalapítvány kiadásában, ezen

rületen helyezték ki. Az asztalokat
bárki használhatja. Aki még nem
hallott a teqballról: a játék voltaképpen lábtenisz pingpongasztalon. A teqball egy futballalapú új
sporteszköz és egy új sport is egyben, amely mind a profi focisták,
mind az amatőr sportbarátok számára kiválóan alkalmas a technikai
tudásuk, a koncentrációs készségük
és az állóképességük fejlesztésére,
emellett szórakoztató és izgalmas
is. Játszhatják ketten, négyen, vagy

többen is, a pingponghoz hasonlóan forgó-játékként.
– Bízunk benne, hogy mind színesebb és tartalmasabb időtöltést
tudunk kínálni a helybéliek számára. A sportalapítvány elkötelezett abban, hogy a lakosságot egy
minél egészségesebb, aktívabb
életmód felé segítse, s az említett
támogatásokkal, beszerzésekkel
remélhetőleg ehhez újabb lehetőségeket teremthettünk – mondta
az alapítvány elnöke.

A Zalakarosi Fürdő
a negyedik helyen zárt
MEGVAN AZ ÉV FÜRDŐJE

hoz kapcsolódó tevékenységgel is
megismerkedhetnek. Az alapítványi támogatásnak köszönhetően
az órák nagyon kedvezményes, 500
forintos áron érhetők el, a gyerekek
kíséretéről és szállításáról iskolaidőben, a délutáni foglalkozások keretében gondoskodnak.
Kicsik és nagyok számára egyaránt remek mozgási lehetőség lesz

felül támogatták és támogatják az
utánpótlás foci és kosárlabda táborokat, edzéseket, illetve a felnőtt
futballt is.
Kulcsár Csongor elmondta: a
közelmúltban mintegy másfél millió forintért két teqball-asztalt is
beszereztek, ezek egyikét az iskola
melletti sportudvarban, a másikat a
Sportcentrum pályája mögötti te-

A Zalakarosi Fürdő a negyedik helyen zárta az év fürdője
versenyt idén. A termalfurdo.hu által a Magyar Fürdőszövetség
szakmai támogatásával immár harmadszor megrendezett szavazáson június 1. és augusztus. 31 között, három kategóriában közel 200 fürdő mérettette meg magát. A versenyben összesen 167
ezer szavazat érkezett.
Az év fürdője 2017 címet a Hungarospa Hajdúszoboszló szerezte meg, amely nemcsak az ország, de Európa legnagyobb fürdőkomplexuma is.
Az év feltörekvő fürdője a Demjéni Termál Völgy. A V-8 Vizes
Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont pedig a legkisebb fürdők
kategóriájában szerezte meg az első helyet.
Az év fürdője versengésben egyébként második a Sárvári
Gyógy- és Wellnessfürdő, a 3. a Gyulai Várfürdő lett, őket követi
a Zalakarosi Fürdő maga mögé utasítva többek között a büki, a
harkányi vagy az egri fürdőt is.
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Rekord létszám a jubileumi tornán
NEMZETKÖZI LEÁNY UTÁNPÓTLÁS KOSÁRLABDA TORNA
A Kanizsa Diákkosárlabda
Klub 2017. augusztus 19-22.
között rendezte 25. jubileumi
nemzetközi leány utánpótlás kosárlabda tornáját a Móra-iskola
tornatermében.
Ebben az évben rekord létszámban jelentkeztek csapatok a tornára: serdülő korosztályban 7, kadet
korosztály 12 csapat mérette meg
magát.
Nagykanizsa korosztályos csapatainak kettő zalakarosi általános
iskolában nevelkedő játékos is tagja. Serdülő csapatban Horváth Lili,
kadet csapatban Ács Linett erősíti a
játékosokat.
A tornára az ország minden részéről érkeztek sportolók, Szolnok,
Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szombathely, Zalaegerszeg, Győr, Szekszárd, MTK, Vasas és a Csata DSE
Budapestről is képviseltette magát,
külföldi csapatként a horvátországi
Koprivnica csapata jelentkezett.
Négy nap alatt 28 mérkőzést
játszottak a csapatok.
Serdülő korosztályban nagykanizsai siker született, hiszen a
Kanizsa Diákkosárlabda Klub csapat végzett az élen. E korosztályban kettő csoportban játszottak
a csapatok, majd a keresztjátékok
következtek. A kanizsai csapat a
csoportmérkőzésein Nyíregyháza
és Zalaegerszeg csapataival mérkőzött.
A kanizsaiak eredményei serdülő korosztályban:
Kanizsa Diákkosárlabda Klub–
Nyíregyházi Kosársuli 62-41.
Dobóink: Zsámár 16, Baa 14,
Horváth L. 11, Szórád 7, Németh D.
6, Füredi 4, Böcskei 4.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub–
Zalaegerszegi KTE 95-29.
Dobóink: Baa 41, Bánhegyi 19,
Horváth L. 11, Zsámár 11/3, Füredi 6,
Szórád 4, Böcskei 2, Németh D.2.
A kanizsai csapat a csoport első
helyén végzett és a Vasas Kosárlabda Akadémia Budapest csapatával
játszotta a torna döntőjét.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub–
Vasas AK 80-48.
Dobóink: Baa 31, Horváth L. 20,
Böcskei 12, Zsámár 6, Füredi 3, Lamm
2, Bercsi 2, Németh 2, Szórád 2.
Serdülő torna végeredménye:
Első helyezést ért el a Kanizsa
DKK Nagykanizsa csapata, 2. helyen
végzett Vasas KA Budapest, 3 helyezett KSC Szekszárd csapata lett.
Minden csapatból a legjobb tel-

jesítményt nyújtó játékosa Zalakaros
város különdíját vehette át. A nagykanizsai csapatból a zalakarosi HORVÁTH LILI részesült különdíjban.
Kadet korosztályban a 12 csapatot a szervezők három négyes
csoportba osztották be, a csoport
mérkőzések után keresztjátékok
következtek.
A Kanizsai Vadmacskák SE
Nagykanizsa csapat csoporton belül a Zalaegerszegi KTE és Széchenyi
AK Győr csapataival mérkőzött.
Eredmények:
Kanizsai Vadmacskák SE–Zalaegerszegi KTE 62-30.
Dobóink: Baa 30, Kovács 19, Szőlősi 3, Zsámár 3, Ács 2, Sánta 2.
Kanizsai Vadmacskák SE–Széchenyi AK Győr 63-71
Dobóink: Böcskei 21, Kovács 14,
Szőlősi 10, Horváth L. 8, Kötő 6, Ács
3, Baa 1.
A csoportmérkőzések után a 3.
helyért játszott csapatunk az MTK
Budapest csapatával.
Kanizsai Vadmacskák SE–MTK
53-54
Dobóink: Baa 28, Kötő 13, Kovács 7, Zsámár 2, Sánta 2, Szőlősi 1,
Kadet csapatunk 4. helyen végzett a jubileumi tornán.
Különdíjban részesült KOVÁCS
REBEKA, a Kanizsai Vadmacskák SE
játékosa, mint a tornán legjobb teljesítményt nyújtó kanizsai játékosa.
A kadet tornát a Vasas I. csapata nyerte, a Széchenyi AK Győr és
MTK csapatai előtt.
Mindkét korosztályban a tornán
résztvevő csapatokból a legjobb

teljesítményt nyújtó játékosa Zalakaros város különdíjában részesült.
A tornán résztvevő csapatok edzői,

vezetői Zalakaros város ajándékában részesültek, melyet Novák Ferenc polgármester úr adott át.
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Hozd a gyerkőcöt is!
Idén második alkalommal kerül megrendezésre a MenDan Zalakaros – Kis-Balaton Futóverseny,
melyet idén 3 naposra terveztünk. A Szabadics gyermek és családi verseny a szombati napon kerül
megrendezésre.
2017. SZEPTEMBER 23.
Szabadics gyermek és családi verseny
08.00–09.30: Regisztráció, rajtszám átvétel
09.35–09.45: Közös bemelegítés Pankival
09.50–09.55: Köszöntő
09.55–10.00: Egyéni felkészülés a rajtra
10.00: Rajt
11.00–11.20: Díjátadás
A SZABADICS GYERMEK ÉS CSALÁDI FUTÓVERSENYRE
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
2,5 km: Az adott távon 10 év alatti gyermekek versenyezhetnek, illetve 3-4 fős családok(legalább az
egyik versenyzőnek 10 év alattinak kell lennie).
5 km: Az adott távon 10 és 14 év közötti gyermekek, illetve 3-4 fős családok( legalább az egyik versenyzőnek 14 év alattinak kell lennie).
A családi versenyen résztvevő korosztályos versenyző ideje az egyéni versenybe is beleszámít.
A családi versenyek esetében az utolsó befutó ideje számít! A családi versenyen csak helyszíni nevezésre
van lehetőség! A nevezés díja mindkét távon egységesen 250 Ft/fő!
A 3 napos részletes program és ELŐNEVEZÉS A TÖBBI TÁVRA: A NEVEZÉS MÁR ELINDULT! Katt az alábbi
linkre: https://zalakaros.hu/futoverseny
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
Zalakarosi Futrinkák

ZALAKAROSI
KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSI
RENDJE
Hétfő
12.00 – 16.30
Kedd
12.00 – 17.00
Szerda
09.30 – 10.30
12.00 – 17.00
Csütörtök
12.00 – 17.00
Péntek
12.00 – 16.30
Szombat
09.30 – 11.30

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

