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Megnyílt a gyógykert
MEGÚJULT KÖRNYEZETBEN FOGADJÁK A VENDÉGEKET
Az első fürdőzők már húsvét előtt birtokba vehették a Zalakarosi Fürdő teljes körűen felújított gyógykertjét és a gyógykert
fürdőmedencéjét. A beruházást a gyógycentrum felújításának első
ütemeként avatták fel április18-án.
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő
Zrt. vezérigazgatója az átadáson
elmondta: a Zrt. az „Életünk a
gyógyvíz” jelmondattal a 2019.
évet az Egészség évének hirdette
meg, amely programhoz szorosan
kapcsolódik a gyógycentrum és a
hozzá tartozó gyógykert felújítása is.
2018 őszén kezdődött meg a
fürdő területén a két létesítmény
teljes rekonstrukciója, amely teljes
egészében várhatóan a nyári
főszezonra készül el.
A szabadtéri területen új gépészeti technológiai berendezést kapott a mintegy 300 négyzetméteres gyógyvizes medence, amelynek
a teljes burkolatát is kicserélték. Új
térburkolatot és kerítést építettek, valamint jelentősen megnövelték a zöldfelületet, amihez öntözőrendszert is kialakítottak.
A részleg területén új ülő- és
pihenőbútorokat is elhelyeztek.
A teljes felújítás mintegy 800
millió forintba kerül, ebből közel
80 millió forint volt a most, az első
ütemben megvalósult gyógykert
rekonstrukciójának költsége. A kivitelezési munkákat a Szabadics
Zrt. végezte, a cég képviselője,
Szabadics Attila is részt vett az

átadáson; a gyógykert nyitásra a
fürdő a városban lévő szállodák,
turisztikai szervezetek képviselőit
is meghívta, bemutatva számukra
is a megújított részleget.

A húsvéti ünnepek alatt a gyógykert óriási népszerűségnek örvendett a vendégek körében, a
remek idő még inkább kedvezett
a kinti fürdőzésnek, pihenésnek.
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Motoros
nap
A motorozás szerelmeseit várta
városunk április 13-án, a Zalakaroson
első ízben rendezett H-Turul motoros
napon.
A zord idő ellenére sok motoros és
érdeklődő látogatott ki a Gyógyfürdő
térre, ahol veterán motor kiállítás,
motorszentelés, tájékozódási túra és
közlekedésbiztonsági verseny is várta
a résztvevőket, sőt, motor szépségversenyt is rendeztek, az este folyamán pedig koncertekkel szórakoztatták a nagyérdeműt.

A zárt testületi ülés döntései
NOVEMBERTŐL LESZ FOGORVOSA A VÁROSNAK
Rendkívüli ülést tartott április 4-én a képviselő-testület. Az ülésen
tárgyalt napirendeket többnyire zárt ülés keretein belül vitatták meg,
ezek határozatairól az alábbiakban adunk hírt.
l Érvényesnek nyilvánította a
képviselő-testület a domain, tárhely és e-mail szolgáltatást biztosítása valamint bérelt vonali internet szolgáltatás biztosítása
feladatainak ellátására, előfizetési
vállalkozási szerződés keretében
tárgyú ajánlattételi eljárásban benyújtott ajánlatokat. Nyertes
ajánlattevőként a becsehelyi székhelyű ZNET Telekom Zrt-t hirdették ki. Felhatalmazták a polgármestert az előfizetési vállalkozási
szerződések 2 éves hűségidővel
történő aláírására. A testület felhívta a nyertes ajánlattevőt, hogy
a levelezőrendszer szolgáltató átadás-átvételi eljárásának zavartalansága, azaz a szünetmentes átállás érdekében a tőle elvárható
fokozott gondossággal járjon el,
egyúttal felhatalmazták arra,
hogy a szolgáltató váltás érdekében a Magyar Telekom Nyrt-vel
az adminisztratív- technikai teendők érdekében a kapcsolatot felvegye.
l „A Fürdő Hotel fejlesztése
Zalakaros és a Balaton régió fejlődésének szolgálatában” című projekt megvalósítása során a honlap
készítése tárgyú ajánlattételi eljárásban az INWeb-Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. által benyújtott ajánlatokat nyilvánították
érvényesnek.

l Módosította a testület a város helyi építési szabályzatát, és
ezzel a Sport-, Panoráma-, Szőlő
utcák és a 311/2 hrsz-ú út által határolt tömbben az újonnan létrehozandó Üü-4 jelű övezetben legfeljebb 40%-os beépítettséget
engedélyezett.
l Ajánlattételi eljárást folytat le
az önkormányzat a „Cyclo-Net”
című projekt keretében kerékpáros
térkép készítésére és nyomtatására, az ehhez szükséges pénzügyi
fedezetet a pályázat terhére biztosítják.
l A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a zalakarosi fogorvosi körzet feladatainak ellátását
dr. Puskár Kitti fogorvos folytassa a
praxisjog megvásárlását követően,
melyhez az önkormányzat a 2019.
évi költségvetés általános tartalék
terhére 4 millió forint támogatást
nyújt. A testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a fogorvosi
rendelőben teljes eszközleltár elkészítésére adjon utasítást, melyet a
két fogorvos jelenlétében kell lefolytatni. Az erről készült jegyzőkönyv alapján az eszközbeszerzésre tegyen javaslatot az új praxis
tulajdonos szakmai véleményére
figyelemmel. A döntés előzménye,
hogy a korábbi fogorvos, dr. Gábor-Oláh Eszter Borbála lehetséges
utódjával, dr. Puskár Kitti fogorvos-

sal benyújtották a képviselő-testülethez a fogorvosi praxis megvásárlására
irányuló
adásvételi
előszerződésüket, annak érdekében, hogy a képviselő-testület
döntsön, hogy kíván-e feladat-ellátási szerződést kötni dr. Puskás Kitti
fogorvossal, aki meg szándékozik
venni a Zalakaros és körzete fogorvosi praxist. A jelenlegi fogorvos

már hosszú ideje helyettesítéssel
biztosítja a fogorvosi ellátást, mivel
Debrecenbe költözött családjával.
Az új fogorvos előre láthatólag
2019. november 1-jétől kezdi meg a
zalakarosi fogorvosi rendelőben
tevékenységét, így ettől az időponttól már nem kell a zalaszabari
fogorvosi rendelőt felkeresnie a
betegeknek.

TISZTELT ZÁRTKERTI
INGATLANTULAJDONOS!
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
36. § (9) bekezdése alapján:
(9) A kertes mezőgazdasági területen kerítést és közműépítményt elhelyezni az út tengelyétől számított 4 méteren, gazdasági épületet pedig az út tengelyétől számított 8 méteren túl
lehet.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat,
hogy a zártkerti ingatlanjaik utcafronti kerítéseit a rendeletnek
megfelelően szíveskedjenek elhelyezni, illetve átépíteni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az utcafronti kerítések létesítése,
annak átépítése csak településképi bejelentést követően kerülhet
sor. Azon kerítések esetén, melyek településképi bejelentés nélkül épülnek (épültek), Hivatalunk kötelezési eljárást kezdeményez a tulajdonossal szemben, melynek eredménye bontás, illetve bírság is lehet.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
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Önkéntesek a tiszta városért
ZALAKAROS IS CSATLAKOZOTT A TESZEDD! MOZGALOMHOZ
Városunk is csatlakozott a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért mozgalomhoz,
mely hazánk legnagyobb szemétszedési akciója.
Az akcióan az önkormányzat, a
Karos-Park Kft., a Móra-iskola diákjai és zalakarosi fiatalok, a településen élő felnőttek vettek részt.
Több napon át gyűjtötték az önkéntesek a szemetet főként a város külterületein, illetve a turisták
által leginkább látogatott túrautak
mentén.
A Karos- Park Kft. és az iskola
diákjai a Zalakomár előtti kis kápolna, Csöntepuszta, Behiákpuszta területét tisztították meg, és sajnos
volt mitől, rengeteg kidobott szemetet találtak ugyanis a területeken, összesen 50 zsák telt meg az
emberek által a környezetünkbe
kidobált hulladékkal.
Míg ők március 21-én tettek

környezetünkért, a lakosságot és
a fiatalokat március 23-ra invitálták egy kis önkénteskedésre. A
lelkes jelentkezők a parkerdő turista útjait járták végig és tisztítot-

ták meg, s a gyűjtés végezték finom bográcsgulyással köszönték
meg a szervezők – az önkormányzat, a turisztikai egyesület –
a munkájukat.

A költészet napján
KÁVÉSZÜNET KONCERT
A magyar költők verseit zenés feldolgozásban tolmácsoló Kávészünet zenekar koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők április
12-én az általános iskolában. A városi és iskolai könyvtár szervezésében lezajlott rendezvény a magyar költészet napja előtt tisztelgett.
A zenekar tagjai a tőlük megszokottnak nevezhető módon fergeteges koncertélményt nyújtottak. A gyerekeket is dalra tudták
fakasztani, a diákok a legtöbb dalt
velük együtt énekelték, hiszen ezeket kötelező versként szinte minden osztályban már tanulták. Mindezek mellett Kiss Júlia Kincső, Varga
Anna és Várkonyi Noel szavalatra is

vállalkozott, az általuk elmondott
verseket – lévén, hogy az együttes
meg is zenésítette –, dalban is
előadták.
A gyerekek rengeteg tapsoltak,
ugráltak, táncoltak, remek hangulatban telt a délután, annak ellenére, hogy nem modern slágerek,
hanem tankönyvekből ismert versek szerepeltek az előadás során.
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Figyelemmel arra, hogy a kisgyermekek számára napközbeni
ellátást nyújtó bölcsőde intézményének meghatározó szerepe
van az anyák munkavállalásában
és a gyermekek szakszerű, egészséges fejlődést segítő gondozásában – a Pesti Első Bölcsődei
Egylet által létrehozott első magyar bölcsőde 1852. április 21-én,
Budapesten történő megnyitásának tiszteletére – április 21-e a
Bölcsődék Napja. Ezen a napon a
bölcsődéket fenntartó szervezetek, a bölcsődék szakmai szervezetei méltó keretek között ünneplik a bölcsődéket.
A zalakarosi bölcsődében is
megemlékeztek erről a napról. Az
itt folyó munkáról azonban mi sem
beszélhetne jobban, mint a szülők
véleménye. Szerkesztőségünkbe
juttatta el levelét Pipics Barbara,
akinek kislánya is a zalakarosi
bölcsődébe jár. A levél az első bölcsis élményeket és a gondozók
munkáját köszönti és köszöni. Az
írást az alábbiakban közöljük.
„A zalakarosi bölcsőde volt a
legjobb választásunk és lehetőségünk idáig, egy percig sem bántam
meg, hogy ezt a döntést hoztuk, és
kicsit elengedtük előbb a kezét,
hisz mi elsősorban az ő érdekeit,
igényeit tartjuk szem előtt; természetesen mindenki a legjobbat
akarja a gyermekének, és a legboldogabbnak akarjuk látni mindig.
Nagyon-nagyon nehéz pillanat egy
anyának és a gyermekének, amikor
először el kell válniuk egymástól,
még ha csak pár órára is. De a bölcsi összes dolgozója segített megkönnyíteni a helyzetet. A beszoktatás
szerintem
ugyanolyan
könnyen ment, mint idáig az összes
bölcsiben eltöltött nap, mindig jókedvűen megy, jön, és valamikor, ha
több dolgom van, akkor is említi,
hogy elmegyünk-e a bölcsibe. Sokat emleget itthon mindenkit: kis
bölcsis társait és a bölcsis néniket
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A bölcsődék napján
„HATALMAS SEGÍTSÉG FIZIKAILAG IS ÉS LELKILEG IS...”
egyaránt. Ha próbálok kérdezgetni,
hogy kivel szeret leginkább játszani, „mindenkivel” a válasz; nincs
kedvenc, vagy ez még nem alakult
ki, nem tudom, de a „kivel jobban”-t felnőtteknél se és gyerekeknél se nevezi meg, mindenki a
kedvenc.
Ezt a színvonalat, amit a zalakarosi bölcsődében kapunk, egyik

berendezések és udvar, nagyon
szép szobák, ízléses, a mai elvárásoknak abszolút megfelelő vidám
falak, szőnyegek, képek, és higiénia. Nem is értem, hogyan tudnak
mindent ilyen alaposan, mindenre
odafigyelve csinálni az itt dolgozók. Nagyon boldogok vagyunk,
hogy a kislányunk ide járhat. Rengeteget gazdagodott a szókincse,

ságot, kiegyensúlyozottságot megkapják, mely a bölcsis nénik
természetéből, belülről fakad. Emiatt akkora összhangot érzek állandóan, amelyet néha mi, szülők is
nehezen tudunk nyújtani. A nevelők kiegyensúlyozottsága, szeretete a gyerekekre is nagy hatással
van. Érződik a tapasztalat, a szaktudás, s mindezekért mi csak köszönettel tartozunk, ahogy a rengeteg
foglalkozásért is, ahol játékosan, de
számtalan dolgot tanulnak meg és
sajátítanak el a gyerekek.
Nagyon köszönünk idáig mindent, hatalmas tisztelet minden itt
dolgozónak.
Pipics Barbara
Vanda anyukája”

TERMÁLTÓ
REKONSTRUKCIÓ

más bölcsiben sem tudnák nyújtani,
ebben száz százalékig biztos vagyok.
Beleértve az állandó programokat, a fényképezéseket, amiken állandóan nyomon követhetem, miket csinálnak nap közben; látszik,
hogy minden gyermek jókedvű,
természetes, a kisugárzásukon látszik, hogy a legjobb helyen vannak.
Sokszor mondom, hogy nem
bölcsibe, hanem „bulizni” mennek.
Rengeteg színes játék, gyönyörű

a figyelmét is jobban tudja összpontosítani, pedig a mi leányunk
nem egy „elülős” kislány. A nevelőkkel is mindig tudunk pár mondatot váltani, és így nyugodtak vagyunk afelől, hogy a gyermekünk
nap közben a legjobb helyen van,
szinte családias légkörben.
Hatalmas segítség fizikailag és
lelkileg is egy szülőnek, ha gyermekét jó helyen tudhatja és ezt a
rengeteg gondoskodást, odafigyelést, jókedvet, szeretetet, nyugodt-

„A közbeszerzésen nyertes kivitelező megkezdte a
Termáltó helyreállításának a
munkáit,amely várhatóan ez
év nyarára elkészül. A kivitelezés várható időtartama
alatt a Termáltó egyes
attrakciói és a mellette lévő
élményelemek továbbra is
látogathatók lesznek.”
Zalakaros, 2019. április 9.
Novák Ferenc
polgármester

Sulinyitogató
A LEENDŐ ELSŐSÖKET VÁRTÁK
A leendő elsősöket és szüleiket várták a Móra-iskolában a Sulinyitogató programon, melynek nem titkolt célja, hogy kedvet csináljon az
iskolához, és a leendő kis elsősöket új környezetükkel ismertesse meg.
Az érdeklődőket Grófné Csatos Andrea intézményvezető és a leendő osztályfőnökök köszöntötték, a majdani iskolásokat a már mórás
kisdiákok verssel üdvözölték. A gyerekek és a szülők egy rövid tájékoztatót követően az elsősök osztályába vonultak, ahol kipróbálhatták a
gyerekek a padokat, megnézegethették az osztály dekorációit és beszélgethettek azokkal, akik ősztől már az osztályteremben várják őket.
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KERESSÜK ZALAKAROS KEDVENC TÉSZTAÉTELÉT
ÉS MAGYARORSZÁG ELSŐ BIKEFOOD ÉTELÉT!
Kulináris küldetésünk egyik zászlóshajója a hagyományokon alapuló gasztronómiai értékteremtés, valami új megalkotásán keresztül. Ezt a törekvést állítottuk „Élménnyel Teli Ízek” programunk
középpontjába, de ennek a jegyében alkottuk meg tavaly Zalakaroson az ország első WILD FOOD ételét, a gŐZgombócot is.
Idén ismét
egy új kategóriát alkotunk, a
Zalakaros Go
Bike tematikára illeszkedve
keressük az
ország első bikefood ételét,
de Zalakaros
kedvenc tésztaételét is újragondoljuk az
egészségtudatosság jegyében.
Nincs más dolgotok, mint a
lenti elérhetőségeink valamelyikére elküldeni ételetek saját fotóval
illusztrált receptjét a kategória
megjelölésével. A két kategória a
klasszik és a bikefood. A klasszik
receptek beérkezése után a karosi
gasztro-műhely javasolja a 10 döntős alkotást, amelyeket profi séfek
készítenek el a szakmai zsűri számára, akik kiválasztják Zalakaros
kedvenc tésztaételét. Az ország

első bikefood ételéről egy „bikefood” zsűri fog dönteni.
MITŐL KLASSZIK?
Ebben a kategóriában elsősorban a hagyományokon alapuló,
szülőktől, mesterektől ellesett zalai tésztaételek receptjeit várjuk. A
klasszik kategória célja a térség
gasztronómiai értékeinek zalakarosi kínálatba való beemelése,
ezért az értékelésnél fontos szempont lesz az ételek étlapra vihetősége. A recepteket idén is zalaka-

rosi séfekkel gondoljuk újra és ők
elevenítik meg a recepteket a
zsűri számára.
MITŐL BIKEFOOD?
A mi bikefood-unk, ahogyan a
neve is mutatja, innovatív és fantáziadús, tele élettel és energiával:
minőségi szénhidrátokból készül,
rostokban, fehérjében, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, így folyamatos energiaszintet
biztosít a tekeréshez. Mobilis: elfogyasztása nem körülményes, akár
a „nyeregben” is fogyasztható.
Fontos: mindkét kategóriába
nevezhetnek magánszemélyek,
bisztrók és éttermek is!
Nevezés: e-mailen a marketing@
zalakaros.hu–n, vagy postán: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.
Fontos, hogy csak saját ételfotókkal lehet nevezni!
NYEREMÉNYEK:
Zalakaros kedvenc tésztaétele
receptje díj: 100.000 Ft készpénz
Magyarország első bikefood
étele receptje díj: egy különleges
hangulatú, Kellys Royal Dutch holland stílusú aluvázas bringa, kosárral és három sebességes agyváltóval felszerelve.

Mindkét kategória győztese
egy-egy egyedi készítésű gravírozott emléktárggyal büszkélkedhet,
és mind a 10 döntőbe jutott recept beküldője értékes ajándékcsomaggal lesz gazdagabb Zalakaros város jóvoltából.
A receptbeküldők között továbbá kisorsolunk egy 2 éjszakás,
félpanziós wellness pihenés 2 fő
részére, egy 4 csillagos zalakarosi
szálloda jóvoltából.
Recept beküldési határidő:
2019. Május 31.
Eredményhirdetés: mindkét kategória győztese a Mapei Tour de
Zalakaros 0. napján szervezett díjátadón kerül kihirdetésre, 06.21.-én.
A kiírás és program változásának jogát fenntartjuk.
Zalakarosi Turisztikai Egyesület

ÜGYES RAJZOSOK
„ Sokat tud az én kezem”… megyei rajzpályázaton elért kiemelkedő eredményért nívódíjban részesült Csuha Patrícia 7. osztályos
tanuló, Varga Luca Zsófia 1. osztályos tanuló. Felkészítő: Erheticsné
Kuklek Krisztina.

Operalátogatáson a zeneiskolások

„Operalátogatáson vettek részt a zeneiskola növendékei Budapesten.
A zenetörténet csoport a „Gioconda” című előadás után megtekintette
Bartók Béla emlékházát, ahol a szerző élete utolsó éveit töltötte itthon.”
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Huszonegyedik alkalommal
kerültek megrendezésre a Móra-napok a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola szervezésében,
a Zala megye 24 iskolájából 225
nevező diák részére. Ebben a
tanévben is két napon kerültek
lebonyolításra a programok.
2019. március 27-én, szerdán a
színjátszó napra 4 iskola 5 csapata,
összesen 60 tanuló adta elő színdarabját. A zsűri tagjai, akik a csapatokat minősítették Zsigmond Istvánné és Hohl Lászlóné pedagógusok
voltak.
A zsűri négy tanulót jutalmazott
a legtehetségesebb művészpalánta
címmel. Ők oklevelet és könyvjutalmat is kaptak. A versenyző csapatok oklevelet, Kordély Gábor zalakarosi fazekas által készített
kerámiát, a csapattagok pedig emléklapot és édességet vihettek haza
magukkal.
Március 28-án, csütörtökön 13
órára érkeztek az Ifjú képzőművészek kiállítás megnyitására és a díjátadóra a rajzpályázatra nevező,
helyezést elért versenyzők. Ebben a
kategóriában Balogh Andrea és
Varga Attiláné művésztanárok értékelték, és adták át az okleveleket
és tárgyjutalmakat a 14 iskolából
érkezett 65 db pályamunka legszebb illusztrátorainak.
A díjazott rajzokból készült kiállítás 2018. április 17-ig volt megtekinthető a Móra-iskola felső aulájában.
A programok tovább folytatódtak. Grófné Csatos Andrea intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, versenyzőket, kísérőiket, s
mutatta be a Móra-napok versenyeinek zsűritagjait. Zeneiskolánk
növendékei műsorral kedveskedtek
a vendégeknek, majd a tantermekben elkezdődtek a további versenyek.
PRÓZAMONDÁS 1-4. OSZTÁLY
Összesen 16 iskolából 47 tanuló
nevezett. Versenyezni csak Móra
Ferenc prózájának elmondásával

Móra-napok 2019
lehetett. Zsűritagok: Hohl Lászlóné,
Molnár Tünde, Nyiri Istvánné, Zsigmond Istvánné, Varga Ferencné,
Balogh Andrea, Hajasné Iberhalt
Ilona, Kovácsné Kővágó Anna. A
tanulók évfolyamonként verse-

nyéből 45 percig írtak feladatlapot,
melyet Horváthné Nagy Elvira
könyvtárvezető állított össze. A 7-8.
osztályosok Csukás István: Nyár a
szigeten című regényéből készültek.
Nekik a feladatlapot Pácsonyi Ildikó

nyeztek. Mindenki emléklapot, ivólevet és müzlit kapott. A helyezettek oklevelet és könyvet vehettek
át jutalmul.
HANGOS OLVASÁS 5-8. OSZTÁLY
Összesen 8 iskolából 31 tanuló
nevezett. Helyben kapott, Móra
Ferenc szépirodalmi szövegrészlet
rövid felkészülési idő után történő
felolvasása volt a feladat. Mindenki
emléklapot, ivólevet és müzlit kapott. A helyezést elért tanulók jutalma oklevél és könyv volt.
A versenyzőket évfolyamonként zsűrizte: Halmos Ildikó, Bedőné Fatér Tímea, Perényi Ildikó, Novák Ferenc pedagógusok.
MÓRA KÖNYVTÁRI JÁTÉK
5-8. OSZTÁLY
A versenyre 7 iskola 22 tanulója
nevezett. Az 5-6. osztályosok Bálint
Ágnes: A repülő dívány című regé-

könyvtáros készítette. A versenyen
résztvevők emléklapot kaptak. A
könyvtárosok a feladatlapok javítása után évfolyamonként 3-3 díjat,

MÓRA-NAPOK VERSENYEI 2019
RAJZPÁLYÁZAT: Nagy Alex 1. osztályos tanuló: 1. helyezés. Felkészítő: Tarcsa Marianna. Varga Anna 3. osztályos tanuló: 1. helyezés,
Könczöl Kira 5. osztályos tanuló: 2. helyezés, Kis-Berkes Beatrix 6.
osztályos tanuló: 1. helyezés, Gábor Bálint 6. osztályos tanuló: 2. helyezés, Márfi Janka 8. osztályos tanuló: 2. helyezés. Felkészítő: Erheticsné
Kuklek Krisztina.
PRÓZAMONDÁS: Borbás Bende 1. osztályos: 1. helyezés. Felkészítő: Biczó Henriett.
HANGOS OLVASÁS: Horváth Sára 6. osztályos: 3. helyezés. Felkészítő: Bakonyi Rita. Bogdán György 7. osztályos: 3. helyezés. Felkészítő: Barta Erika.
KÖNYVTÁRI JÁTÉK: Czimondor Anna 5. osztályos: 1. osztály. Felkészítő: Barta Erika.

oklevelet és könyvet osztottak ki.
A verseny emléklapjainak és okleveleinek illusztrációját Kulcsár
Csenge Anna 6. osztályos tanulónk
készítette.
A verseny minkét napján műsort adtak a zeneiskolánk növendékei.
Varga Ádám – zongora; Telemann: Allegretto / Felkészítő: Kmecs
Teodóra
Szaxofon duó: Deutsch Réka
Viktória-Mátyus Anna / Felkészítő:Novinics Kármen
Zongora négykezes: Biczó Laura-Kulcsár Zsófia;Csajkovszkij: csipkerózsika című balettjéből részlet /
Felkészítő: Kmecs Teodóra
Varga Ádám – zongora; Farkas
Ferenc: Magyar tánc / Felkészítő:
Kmecs Teodóra
Zongora négykezes: Borsos Bálint Ferenc-Józsa Zétény; Papp Lajos: Légycsapó / Felkészítő: Kmecs
Teodóra
Kántor Aisa Biri - hegedű; Schubert:Empromtü / Felkészítő: Kunhegyi Zsolt; Zongorán kísért: Kmecs
Teodóra
Horváthné Nagy Elvira
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Eseménydús könyvtári napok
VERSEKKEL, RAJZOKKAL KÉSZÜLTEK A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL
KÖLTÉSZET NAPI
SZAVALÓVERSENY
A magyar költészet napjára emlékezve tartott iskolai szavalóversenyt a könyvtár alsó tagozatos
diákok számára. A versmondók
előadásait Hohl Lászlóné, Bakonyi
Rita és Barta Erika pedagógusok
értékelték. Eredmények:

1. osztály: 1. helyezés: Borbás
Bende, 2. helyezés: Varga Luca
Zsófia, 3. helyezés: Kovács Hanna.
2. osztály: 3. helyezés: Nyári Rudolf.
3. osztály: 3. helyezés: Horváth
Adrienn Hanna.
4. osztály: 1. helyezés: Józsa Zétény, 1. helyezés: Kiss Júlia Kincső, 2.
helyezés: Varga Panna.

KÖNYVTÁRI VERSÍRÓ
PÁLYÁZAT

RAJZPÁLYÁZAT
GYEREKVERSEKBŐL

A magyar költészet napja alkalmából a könyvtár a felső tagozatos
tanulóknak versíró pályázatot hirdetett. Díjazottak: Bereczki Hanna
Dóra 5. osztály, Kis-Berkes Beatrix
6. osztály, Kulcsár Csenge Anna 6.
osztályos, Kovács Katalin 5. osztály.

Az általános iskola osztályainak
rajzpályázatot is hirdetett a könyvtár. Minden osztály egy magyar költő
által írt gyerekverset kapott, melyhez illusztrációt kellett készíteniük.
A díjazottak:
1.o.: Szabó Jana Szofia, Németh
Melodi, Kovács Olívia, Schmidt Alexandra, Bereczki Benett Barna. 2.o.:
Besenyei Hanna, Darabont Tímea,
Gőbölös Lolita, Nyári Alíz, Németh
Áron Attila. 3.o.: Várkonyi Noel,
Kuzma Dorka, Kántor Szíra Bori,
Sinkovics Dominik, Lóki Mátyás
Csongor. 4.o.: Jankovics Ádám, Lukács Nándor Gábor, Kiss Júlia
Kincső, Krasovszkii Savelii, Varga
Panna. 5.o.: Joó Krisztián, Budai
Emma Sára, Málek Csenge, Koma
Lujza Sára, Hozensteiner Csilla. 6.o.:
Kulcsár Csenge Anna, Kis-Berkes
Beatrix, Kodela Gergő, Strobl Anna,
Rákhely Lúcia. 7.o.: Molnár Sára,
Szanyi Patrícia, Császár Dominik,
Demény Petra, Richter Vanessza
Vivien. 8.o.: Kassa-Kovács Kolos,
Nagy Lilla Vivien, Illés Petra Liza,
Koma Csenge Zorka, Lakner Léna.

VERSENYEREDMÉNYEK l VERSENYEREDMÉNYEK l VERSENYEREDMÉNYEK
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR SZÖVEGÉRTŐ
MEGYEI VERSENY
Laskai Kristóf László 3. osztályos tanuló 5.
helyezés, Németh Roland 3. osztályos tanuló
10. helyezés. Felkészítő: Horváthné Nagy Elvira.
Nagy Julianna 6.osztályos tanuló 2. helyezés, Horváth Sára 6. osztályos tanuló 6. helyezés, Horváth Kornél 8. osztályos tanuló 5. helyezés. Felkészítő: Bakonyi Rita.
BENDEGÚZ NYELVÉSZ ANYANYELVI
TANULMÁNYI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ
Horváth Kornél 8. osztályos tanuló 9. helyezés, Kassa-Kovács Kolos 8. osztályos tanuló 10.
helyezés. Felkészítő: Bakonyi Rita
„TISZÁN INNEN, DUNÁN TÚL….”
ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
„SZÉP ZALÁBAN SZÜLETTEM..”
MEGYEI FORDULÓJA
Búzavirág Énekegyüttes – ARANY minősítés. Tagok: Budai Emma Sára 5. osztályos

tanuló, Deutsch Réka Viktória 5. osztályos tanuló, Koma Lujza Sára 5. osztályos tanuló, Kovács Lilla 5. osztályos tanuló.
Rozmaring Énekegyüttes – ARANY minősítés. Tagok: Angler Lili 7. osztályos tanuló,
Molnár Sára 7. osztályos tanuló, Richter Vanes�sza Vivien 7. osztályos tanuló, Lakner Léna 8.
osztályos tanuló, Pozsgai Nikolett 8. osztályos
tanuló. Felkészítő tanár: Biczó Henriett.
GERGELY-NAPI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL –
GYENESDIÁS

osztályos tanuló 1. helyezés. Felkészítő: Erheticsné Kuklek Krisztina. Péntek Barnabás 3.
osztályos tanuló 3. helyezés. Felkészítő: Horváthné Nagy Elvira.
ZENEISKOLAI VERSENYEREDMÉNY
Kántor Aisa Biri (hegedű) és Szőke Sára
Emőke (gordonka): mindketten ezüst minősítést kaptak a Zala Megyei Kisiskolák XI. Vonóstalálkozóján Keszthelyen.
TECHNIKA VERSENY EREDMÉNY

Rezedák Kisegyüttes – EZÜST minősítés.
Tagok: Budai Emma Sára 5. osztályos tanuló,
Könczöl Kira Hanna 5. osztályos tanuló, Kovács
Lilla 5. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Biczó
Henriett.

„Ismerem a technikai környezetemet” –
Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi dunántúli verseny megyei forduló: Beke Benjámin András 6. osztályos tanuló 3. helyezést ért
el. Felkészítő: Gubricza János.

ZALAKOMÁRI TANULMÁNYI VERSENY
Helyesírás: Laskai Kristóf László 3. osztályos
tanuló 1. helyezés. Felkészítő: Horváthné Nagy
Elvira.
Hangos olvasás: Lukács Nándor Gábor 4.

TELEKI PÁL KÁRPÁT-MEDENCEI FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY MEGYEI DÖNTŐ
Horváth Kornél 8. osztályos tanuló 9. helyezés. Felkészítő: Grófné Csatos Andrea.
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Önkéntesek jelentkezését várják
LEHETŐSÉGEK A SEREGBEN, AVAGY „SEREGNYI LEHETŐSÉG”
Átfogó szervezeti és technikai fejlesztések, új, modern eszközök, növekvő illetmény. Ezekkel a szavakkal jellemezte nemrégiben
a Magyar Honvédség jövőjét Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzése egy szellemiségében, kiképzettségében és eszközeiben is
megújult, hatékony, ütőképes haderő létrehozása. A program része a katonai életpályamodell megújítása és a honvédség létszámának növelésével összefüggő toborzó tevékenység erősítése is.
A honvédség számtalan lehetőséget és átjárható szolgálati formákat kínál a katonai pálya iránt érdeklődőknek. Ferge László őrnagytól, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
irodavezetőjétől kérdeztük, hogy a „honvédség kapujában”, azaz
a toborzóirodáknál mit tudnak ajánlani az érdeklődőknek.
– Őrnagy úr, az Ön által vezetett szervezet felelős a katonai toborzás sikeres megvalósításáért a megyében. Mi a
toborzók fő feladata?
– Idén lesz 15 éve annak,
hogy a Magyar Honvédség önkéntes haderővé vált, így a honvédség beosztásainak feltöltése,
az utánpótlás biztosítása toborzás útján történik. A katonai
szolgálat ma már nem kötelező,
hanem önként választott szolgálat és hivatás. Nekünk, toborzóknak egyik elsődleges feladatunk,
hogy minél szélesebb körben
megismertessük azokat a lehetőségeket, amelyeket a haderő
kínál a hivatásos, a szerződéses
vagy a tartalékos szolgálat kapcsán.
– Amennyiben valaki szeretne katona lenni, mit tud kínálni
a sereg a leendő munkavállalóinak?
– A haderőfejlesztési programnak köszönhetően, annak
fokozatos megvalósulásával, mi-

nőségi körülményeket, korszerű
technikai eszközöket és versenyképes jövedelmet ígér a honvédség a katonáinak, honvédelmi
alkalmazottainak. Jelenleg a
szerződéses szolgálatot vállalók
esetében az érettségivel rendelkező katonák kezdő fizetése havonta nettó 184.799 forint, de
az alapfokú végzettséggel rendelkezők is mintegy nettó
155.244 forintot vihetnek haza.
Ez az összeg pedig a seregben
eltöltött évek folyamán növekszik. Az alapfizetés mellett a
katonák étkezési és utazási támogatásban is részesülnek, illetve számos plusz juttatás valamint
az
esetleges
többletmunkáért járó kifizetés
is tovább növelheti ezt az összeget.
Az érettségi bizonyítvánnyal
rendelkezők, továbbtanulási
szándék esetén jelentkezhetnek
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán indított sza-

kokra és az MH Altiszti
Akadémia Szentendrei új, Acélkocka elnevezésű altisztképzésére. A tanfolyamrendszerű, 1 év
időtartamú altisztképzésre minden 18. életévet betöltött, érettségizett személy jelentkezhet,
aki megfelel az előírt egészségügyi, pszichikai és fizikai követelményeknek. A rendszer
előnye, hogy már a tanulmányok
alatt is havi jövedelmet folyósít
a honvédség, amely a már említett, érettségivel rendelkező katonák kezdő alapfizetésével
megegyező összeg. A képzés befejezését követően, a választott
szakterületen, hivatásos őrmesterként kezdhetik meg pályafutásukat a végzettek. Az illetményük ekkortól pedig már nettó
206.130 forint lesz.
– Szintén sokat hallott téma
napjainkban az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat,
melyre ugyancsak várják a jelentkezőket.
– Igen, erre a szolgálati formára is várjuk a honvédelem
ügye iránt érdeklődő, elhivatott
állampolgárokat. Ez a lehetőség
elsősorban azoknak szól, akik
tanulmányaik vagy meglévő
munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni a lakóhelyük,
lakókörnyezetük védelmi feladataiban. Ők az évi húsz napos
kiképzés mellett veszély- és katasztrófahelyzet (pl. árvízi védekezés) elhárításában, rendezvénybiztosítási, toborzási, illetve
különböző díszelgési feladatokban vehetnek részt. A tartaléko-

sok felkészítése és alkalmazása
alapvetően a lakóhelyhez tartozó járásban, megyében történik.
A szolgálatért természetesen a
területvédelmi tartalékosok is
különböző juttatásokban részesülnek, mint például szerződéskötési díj, rendelkezésre állási
díj, illetve a tényleges szolgálatuk ideje alatt beosztásuknak
megfelelő fizetést kapnak.
– Már csak egy utolsó, ám
annál fontosabb kérdés maradt
hátra: hol lehet jelentkezni katonának?
– A toborzó központok és
irodák várják a katonai pálya
iránt érdeklődőket a megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálatokon. Zalaegerszegen személyesen a Gasparich Márk u. 18.
alatt lehet velünk találkozni. Jelentkezni a Kormányablakoknál
kijelölt ügyintézőknél vagy akár
online, a www.iranyasereg.hu és
a www.hadkiegeszites.hu internetes oldalakon is lehet. Az
Irány a sereg weboldal a Magyar
Honvédség karrieroldala, ahol
mindenki választ kaphat a katonai szolgálati formákkal kapcsolatos kérdésére.
Magyar Honvédség Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 12. Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk u. 18.
Telefon: +36-92-312-365
E-mail: zala.toborzo@mil.hu
Ügyfélfogadás rendje:
hétfő – csütörtök: 08.00–15.30
péntek: 08.00–12.00
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Szakmai napot tartottak a fürdőben
A Magyar Fürdőszövetség Műszaki Szakbizottságának ülését március végén tartották a Zalakarosi Fürdő szervezésében. A szakmai nap
központi gondolata az összefogás fontosságának a hangsúlyozása volt.
A fürdővezetők stratégiai fontosságú célként, a fejlődés és a siker legfőbb mozgatórugójaként jelölték meg a közös munkát, a tapasztalataik
megosztását mind a fejlesztések, mind az üzemeltetés terén.
A Műszaki Szakbizottság soros
ülésének a Zalakarosi Fürdő partnerszállodája, a Hunguest Hotel
Freya*** adott otthont. A fürdőszövetség tagjainak vezetői és műszaki
szakemberei képviseltették magukat
az eseményen, ahol a szakmát érintő
legfrissebb trendekről, műszaki megoldásokról tartottak előadásokat,
valamint a konferencia keretében
szakmai eszmecserére is sor került.
A konferenciát Lőrincz József, a
Műszaki Szakbizottság elnöke, az
Eger Termál Kft. főmérnöke koordinálta.
Vojtkó Tibor, a Sárvári Fürdő igazgatója, a Magyar Fürdőszövetség
Felügyelő Bizottságának elnöke köszöntőjében kiemelte a fürdők közti
partnerség fontosságát, majd kitért
arra, hogy nemrégiben egy egyedülálló, példaértékű stratégiai együttműködés köttetett a sárvári és a
zalakarosi fürdő között, amelyhez a
közeljövőben Bük is csatlakozni fog.
A megnyitón az esemény házigazdája, Cziráki László, a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatója köszöntötte
a megjelenteket. Cziráki László el-

mondta, hogy 1992-től, a Magyar
Fürdőszövetség megalakulásától
kezdődően a szervezet felépítésében és működésében a Zalakarosi
Fürdő
kiemelkedő
szerepet vállalt, az öt
alapító tag
egyikeként a
mai napig
meghatározó szereplője
a szövetségnek. Az aktuális szakbizottsági ülés fő témakörei a műszaki,
tervezési és üzemeltetési tapasztalatok átadása, valamint energetikai
konzultáció voltak. Egy különleges
prezentáció keretében Krampek Mihály, a Zalakarosi Fürdő korábbi vezérigazgatója megosztotta tapasztalatait,
élményeit
arról
a
Vietnámban megtartott nemzetközi tudományos szemináriumról, ahol
a termálvíz kiaknázási lehetőségekről beszélt a Magyar Fürdőszövetség
képviseletében.

A Zalakarosi Fürdőn jelenleg folyamatban lévő, valamint a közeljövőben kezdődő fejlesztéseiről, beruházásairól Cziráki László tartott
prezentációs összefoglalót, majd
helyszíni bemutatót a létesítményben. Kiemelte, hogy 2018. év végén
elkezdődött az 1992-ben épült gyógycentrum épületének teljeskörű
felújítása, amelynek keretében
megújul a gépészet, a villamos
rendszer, valamint új tetőszerkezetet is kap az
épület.
A
vezérigazgató elmondta,
jelenleg a
burkolási
munkák zajlanak, és hamarosan átadják a megújult épületrészt a
vendégek részére. A gyógykertet
már húsvétkor (április 18-án) megnyitják, a fedett medencetér kivitelezési határideje pedig június 30., így
a nyári csúcsszezonra már a teljes
komplexum a vendégek rendelkezésére állhat. A másik fejlesztési
projekt egy szaunavilág építése
lesz, amelynek munkálatai 2019.
márciusában elkezdődtek, és előre
láthatólag az év végére elkészül az
új létesítmény, ahol helyet kap egy

beltéri aroma szauna, finn szauna,
gőzkabin, tágas pihenőterek, hidegés melegvizes merülőmedencék,
pezsgőfürdő, az udvaron egy tágas
rönkszauna és kinti pihenőtér. A
szaunavilág építési projektje a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt
pályázaton elnyert 100 Millió forintos támogatásból és saját erőből
valósul meg. Folyamatban van az
önkormányzat tulajdonában lévő 22
szobás Fürdő Hotel felújítása, ahol
az alap infrastruktúra mellett új berendezési tárgyakkal, vizesblokkokkal, az étterem és a konyha teljeskörű felújításával, informatikai és
biztonságtechnikai fejlesztésekre
kerül sor.
A vezérigazgató elmondta: tavaly év végén elfogadták a Zalakarosi Fürdő hét évre szóló stratégiai
tervét, amelynek része egy új, egész
évben nyitva tartó kemping építése.
Az elkövetkezendő három évben
tervezik az élményfürdő bővítését
is, beltéri csúszdákkal, a szauna világ
második ütemének megvalósításával, egy különleges tetőtéri medencével.
Cziráki László vezérigazgató
hangsúlyozta: örömmel üdvözölné,
ha a Magyar Fürdőszövetség soron
következő ülésének megrendezésére Zalakaros kapna lehetőséget, a
kezdeményezéshez a szakbizottság
tagjainak támogatását kérte.

VÍZ VILÁGNAPJA RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉS
2019. 03. 22-én, pénteken került sor a
Zalakarosi Fürdő és a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által, a Víz Világnapja alkalmából
meghirdetett rajzpályázatának eredményhirdetésére. A díjakat Grófné Csatos Andrea iskolaigazgató, valamint Cziráki László,
a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója adták át
a gyermekeknek. A pályázatra 56 alkotás
érkezett hat település (Zalakaros, Galambok, Zalakomár, Zalaszabar, Miháld és Nagyrécse) iskoláiból. Az alkotások a fürdő fogadóépületének
emeleti
galériáján
megtekinthetők.
Cziráki László, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója elmondta, a Víz Világnapja minden év
március 22-én világszerte felhívja a figyelmet
az ivóvíz fontosságára és különleges értékeire.
Minden évben más és más jelmondat jegyében
zajlik a megemlékezés, 2019-ben a Víz Világnapja nemzetközi jelmondata: Vizet mindenkinek! A jelmondat pontosan érzékelteti, milyen
nagy kihívás ez ma a világban. Az ENSZ azt a
célt tűzte ki, hogy 2030-ra minden egyes ember számára elérhető legyen az egészséges
ivóvíz. Magyarország a területéhez képest

hatalmas vízkészlettel rendelkezik, természeti
adottságainak köszönhetően a jelenlegi lakosság húszszorosát el tudja látni tiszta ivóvízzel.
A vezérigazgató kitért arra, hogy ezt a
kincset óvni és tudatosan kell használni. A Zalakarosi Fürdő elkötelezett a környezetvédelem mellett, elkötelezett a természeti kincsek
megóvásában. Ezzel cseng össze a Fürdő jelmondata is: „Életünk a gyógyvíz!”. A zalakarosi termálvíz szintén a természet ajándéka, a
gyógyítás eszköze. Ez a természeti kincs tette
ismertté Zalakarost és a térséget Magyarországon és Európában.
Cziráki László köszöntőjében hangsúlyozta,
hogy a környezet és egészségtudatos nevelést már egészen kicsi korban el kell kezdeni, a
felvilágosító munkát pedig folyamatosan kell
végezni, a gyermekeket ebben a szellemben
kell nevelni, hiszen ők maguk a jövő. Kiemelte
és a Zalakarosra látogatóknak jó szívvel ajánlja a Zalakaros közelében Zalaváron található
különleges vizes elemeket felsorakoztató játszóteret, amely amellett, hogy szórakoztat és
kiváló családi program, személtető eszközként játékosan mutatja be a víz sokrétű felhasználási módjait és egyúttal annak fontosságát.

A fürdő vezérigazgatója a kiállítás megnyitásával egy időben meghirdette, hogy a Víz
Világnapja alkalmából az iskolák és óvodák
részére minden évben megrendezésre kerül a
rajzpályázat.
A 2019-es év rajzpályázatának nyertesei:
ÓVODÁS NAGYCSOPORTOS KATEGÓRIA:
1. Németh Szebasztián, Zalakaros, 2. Polai Gellért, Zalakaros, 3. Bolhási Bona és Fülöp Fanni,
Zalakaros. ALSÓ TAGOZAT, 1-2. OSZTÁLY KATEGÓRIA: 1. Palgus Roland, Csapi, 2. Illés Sándor
Mihály, Miháld, 3. Varga Luca Zsófia, Zalakaros.
3–4. OSZTÁLY KATEGÓRIA: 1. Szolnok Cintia,
Csapi. 2. Hegedüs Barbara, Nagyrécse, 3. Fülöp
Dániel, Nagyrécse. FELSŐ TAGOZAT, 5-6. OSZTÁLY KATEGÓRIA: 1. Czimondor Anna, Zalakaros, 2. Joó Krisztián, Zalakaros, 3. Szabó Kitti,
Nagyrécse. 7–8. OSZTÁLY KATEGÓRIA: 1. Csuha Patrícia, Zalakaros, 2. Angler Lili, Zalakaros,
3. Asarab Weier és Sárközi Alexa, Zalakomár. A
SZAKMAI ZSŰRI
TAGJAI: Járási Ildikó, rajztanár,
ipar- és szobrászművész,
Rákhely Zsófia,
divattervező.
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A LOVAGLÁS ÉS A LÓTARTÁS
ALAPJAIVAL ISMERKEDHETNEK
A Zalakaros Sportjáért alapítvány támogatásával ismét kedvezményesen lovagolhatnak a galamboki Panka tanyán a Móra-iskola
felső tagozatos diákjai.
Kulcsár Csongor, az alapítvány elnöke arról számolt be, hogy az
iskolások április-május hónapban, összesen tíz alkalommal, alkalmanként jelképes összeggel, 500 forinttal hozzájárulva ismerkedhetnek meg a lótartással, a lovaglás alapjaival. Tavaly már nagy sikerrel és érdeklődés mellett zajlottak ezek az órák, így nem volt
kérdés, hogy az alapítvány ebben a tanévben is felveszi a kapcsolatot a lovardával. Sőt, a következő tanévben, az ősz folyamán ismét
lehetőség nyílik lovaglásra.

Úszik
a Nyuszi
HÚSVÉT A KAROS
SPRINTNÉL
Húsvét előtti utolsó foglalkozásán ismét Úszik a Nyuszi rendezvényre hívta a Karos Sprint
Úszóklub tagjait a klub vezetése és
Stégli János edző.
Ezen az „edzésen” szinte csak a
játéké a főszerep. Az önfeledt pancsolás, csúszdázás előtt azért még a
gyerekek bemutatót tartottak: a
kicsik arról, hogy mi mindent tanultak idáig az órákon, a nagyok pedig
abból, hogy hova is lehet eljutni kitartó és szorgalmas edzésekkel az
évek során.
Az úszókat meglátogatta a nyuszi is, bár olyan gyorsan elszelelt,
hogy már csak a „hátrahagyott”
ajándékot láthatták a gyerekek. Az
öröm azonban nagyon nagy volt,
hiszen a nyuszitojások mellett, a
klub történetében most először,
egyen-póló is várt minden úszóklubost, nem is egy, hanem kettő. A
kék és fehér színű pólók a fürdő és
a klub logójával és a szponzor Intersport feliratával ellátva kerültek
az úszókhoz, azokat Végh Andor, a
klub elnöke adta át a gyerekeknek.
Az öröm hatalmas volt, és mindenki azonnal fel is vette a neki
tetsző pólót, büszkén feszítve abban a csoportkép elkészítésének
ideje alatt.
Reméljük, a gyerekek a továbbiakban is örömmel és nem kis büszkeséggel viselik a pólókat, hiszen
munkájuk révén kiérdemelték az
egyenruhát, a klubhoz tartozás jelképét.
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Ifjú versmondók találkozója
A városi és iskolai könyvtár
adott otthont a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezésében zajló József Attila megyei versmondó versenynek,
melyen a Zala megyei városi és
területi versenyekről továbbjutó
5-8. osztályos gyerekek mérhették össze tudásukat.
A versenyt Grófné Csatos Andrea a Móra-iskola intézményveze-

tője nyitotta meg. Majd Farkas Tibor énekmondó, a Vonyarcvashegyi
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója köszöntötte zenés előadásával a résztvevőket. Az 5-6. osztályosok először József Attila: Tiszta
szívvel, a 7-8.osztályosok pedig József Attila: Ady emlékezete című
versét mondták el mint kötelezően
előírt verset, ezt követően a szabadon választott költeményeket adták elő a diákok. A zsűri Hohl

Lászlóné pedagógus, drámapedagógus, Tóth Renáta könyvtáros és
H. Horváth Gyula előadó voltak.
Nehéz döntés után mindkét korcsoportban három helyezést és különdíjat is adtak ki.
Zalakaros város önkormányzata
mind a 30 versenyzőnek ajándékot,
noteszt és tollat adott, a könyvtár
jutalomkönyvekkel és megvendégeléssel támogatta a rendezvény
sikeres lebonyolítását.

Flúgos
futam
SAJÁT ÉPÍTÉSŰ
JÁRMŰVEKKEL
VERSENYEZNEK
Ha május, akkor Flúgos Futam Zalakaroson. De milyen
verseny lesz ez? A lényege,
hogy a résztvevő versenyzők
maguk építik meg járműveiket, amelyek – a környezettudatosság jegyében – kézvagy lábhajtással előállított
energiát képesek átadni a
hajtott kerékre vagy kerekekre. Ezen járműveket egy vezető tudja irányítani és a
megadott versenyszámokat
így kell teljesítenie.

A verseny egyik szervezője az Óbudai Egyetem Bánki
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara.
Program:
08.00–08.30: Csapatok érkezése
08.30–09.00: Járművek karbantartása, felkészítése a versenyre
09.00–09.30: Gépátvétel
09.30–10.30: Szabadedzés
10.30–11.00: Ünnepélyes megnyitó
11.00–12.00: Csapatok bemutatkozása
12.00–13.00: Ebéd/Cégek bemutatkozása
13.00–15.00: Ügyességi futam/
Helyszíni építési feladat
15.00–15.30: Járművek karbantartása
15.30–16.30: Gyorsulási futam /
Helyszíni építési feladat
16.30–17.00: Eredményhirdetés
17.00–20.00: Koncert, fürdőzés, szabadprogram
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
Részletek és versenykiírás:
ecoflugosfutam.hu
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