Zalakaros város lapja

XXI. évfolyam 17. szám
A gyerekeket elnézve, biztosan
nem kell sajnálnunk a kertmozi
mellett lebontott régi játszóteret.
Helyette ugyanis kaptak a gyerkõcök nemcsak egy vadonatúj, de a korábbinál jóval több elembõl álló, és
több korosztályt kiszolgáló játszóteret, melyet szeptember 22-én ünnepélyesen át is adtak rendeltetésének.
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Játékokban tobzódva
ÁTADTÁK A KERTMOZI MELLETTI JÁTSZÓTERET

(Folytatás a 3. oldalon.)

Népszavazás 2016
A MEGYEI ÁTLAG FELETTI MEGJELENÉS
A Zala megyei átlagnál (45,64%) valamivel többen, a szavazásra jogosult lakosságnak 47, 72 százaléka adta le voksát Zalakaroson az október 2-i népszavazáson.
Az 1882 szavazásra jogosult állampolgárból 898
jelent meg a két szavazókörben, az érvényes szavazatok száma 842 volt, 19-en szavaztak igennel, 823an nemmel, a nemek aránya tehát 97,74 százalék
volt.
A 001-es számú szavazókörben (Civil Ház) az 1005
szavazásra jogosultból 548 jelent meg, 41 érvénytelen szavazat, 7 igen és 500 nem a végeredmény.
A 002-es szavazókörben (Kerékpáros Centrum) a
877 szavazásra jogosultból 350-en jelentek meg, 335
érvényes szavazatot számláltak, 12 igen és 323 nem
a végeredmény.

TISZTELT KAROSIAK!
Elõször is megköszönöm mindazoknak, akik éltek a véleménynyilvánítás lehetõségével, akik elmentek szavazni.
A részvételi arány (47,72%) az országos átlagot
tükrözi, de ez a település sajátosságaiból fakad,
hiszen az egyes körzetben a részvétel 54 százalék
felett volt, míg a 2. számú körzetben – ahol arányaiban kevesebben tartózkodnak állandó jelleggel településünkön – ez nem érte el a 40%-ot.
A nemek száma 97,74% az igenek 2,26%, az érvényes szavazatok összesítése után.
6,13% a megjelent szavazók közül érvénytelenül szavazott.
A számok azt mutatják, hogy Zalakaros lakossága felelõsséggel viseltetik településünk jövõjének és az ország sorsának alakulásában.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételét, azoknak is, akik fáradságos munkával közremûködtek a népszavazás zavartalan lebonyolításában.
Novák Ferenc polgármester
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BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozva az
Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett
BURSA HUNGARICA Felsõoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszeréhez, pályázatot ír ki a 2017. évre a
tanulmányaikat a felsõoktatásban folytató, illetve megkezdõ hallgatók részére.
A részletes „A” és „B” típusú pályázati felhívás megtekinthetõ a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján, Zalakaros város
honlapján, valamint érdeklõdni lehet személyesen a
Hivatal 1. számú szobájában,
vagy telefonon (93/340-100
/112 mellék).

PÁLYÁZAT INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot ír ki
A TULAJDONÁBAN LÉVÕ BELTERÜLETI, KÜLTERÜLETI, ZÁRTKERTI INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.
A pályázati kiírás elérhetõ Zalakaros város honlapján (http://onkormanyzat.zalakaros.hu/),
valamint a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján (Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.)
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ szerezhetõ:
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 3. számú irodájában (Tel.:93/540-091)
Kovács Melinda településstratégiai referensnél (Tel.: 93/540-091, e-mail: thatosag@zalakaros.hu)
ügyfélfogadási idõben.

A pályázat beadáshoz 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, õk a meglévõ 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 követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot
minden évben újra fel kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését
és feltöltését követõen a
pályázati ûrlapot 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 minõsül.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2016. NOVEMBER 8.

3

2016. október 7.

Játékokban tobzódva
(Folytatás az 1. oldalról.)
– A kertmozi melletti játszótér
rendkívül népszerû volt nemcsak
a zalakarosi és környékbeli, de a
városunkban vendégként tartózkodó gyerekek között is. Ezért,
amikor kiderült, hogy a korábbi fa
játszótér a szigorú biztonsági elõírásoknak már nem felel meg,
egyértelmû volt önkormányzatunk számára, hogy azt pótolni

ról, mi is áll gyermekeink rendelkezésére az új játszótéren:
– 1 db hinta kicsiknek, két biztonsági ülõkével
– 1 db kétszemélyes cukorka rugós játék
– 1 db kettõs hinta, két lapülõkével
– 1 db Einsten mérleghinta
– 1 db egyensúlyozó pad
– 1 db csúszda

A gyerekeket számos ügyességi játékkal várták a szervezõk.

Újabb lépés
egészségünkért
Elsõ alkalommal rendezett autómentes napot városunk, csatlakozva az Európai Mobilitási Hét
és Autómentes Naphoz.

Az új játékteret Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ és Novák
Ferenc polgármester avatta fel.
kell. Saját forrásból, 12 millió forint ráfordítással jött létre ez a
csodálatos, minden tekintetben
színes játszótér, mely akár a
Bodahegyi úti szerves folytatásának is nevezhetõ – mondta el az
avatáson Novák Ferenc polgármester.
Manninger Jenõ miniszteri biztos, országgyûlési képviselõ a beruházás családbarát jellegét emelte ki.
– Zalakaros fejlesztéseinek jelentõs része a családok körül forog, ez rendkívül vonzóvá és népszerûvé teszi a várost – hangsúlyozta. – A fürdõ vizes létesítményei, a város tanösvényei, kerékpáros fejlesztései, az öko-tó és a
most átadni kívánt játszótér is a
családokra összpontosít, a gyerekekre, a jövõnkre.
A beszéd „fõszereplõi” ezalatt
már türelmetlenül topogva várták,
hogy végre birtokba vehessék az új
játékokat. Ez a zeneiskolások kis
mûsora és a szalagátvágás után
meg is történhetett, s a fiatalok hamar bebizonyították, hogy ezen a
játszótéren nemcsak a legkisebbek,
de az általános iskolások, sõt a kiskamaszok is remekül tudják érezni
magukat.
S akkor felsorolásszerûen is ar-

– 1 db paradisio torony kicsiknek
– 1 db csiga mászóka kicsiknek
– 1 db Discovery mászóka
– 4 db gumi játékelem
– 1 db trampolin
– 1 db drótkötélpálya

Az 1998 óta minden évben
szeptember 22-én megtartott rendezvénysorozat célja a társadalom
környezettudatosságának erõsítése, és igyekszik felhívni a figyelmet
a megnövekedett autóforgalom
okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra.
Ezen a napon a Móra-iskola diákjai közül többen kerékpárral érkeztek a suliba a szülõi autós szállítás helyett, s sokan vettek igénybe
tömegközlekedési eszközt is.
Mindezeken túl a nap folyamán
a Gyógyfürdõ téren számos olyan
feladattal várták a diákokat, ame-

lyek a környezettudatos magatartásra hívták fel a figyelmet, de jó
pár ügyességet igénylõ feladatot is
találtak ki számukra.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, az esemény koordinálója,
ötletgazdája elmondta: napjainkban egyre kiemeltebb szerepet kap
a környezet- és egészségtudatosság, a kettõ nagymértékben össze
is függ. Mivel pedig a legfogékonyabbak az ezzel kapcsolatos problémákra, megoldási lehetõségekre
a gyerekek, elsõsorban õket szerették volna bevonni ebbe a napba.
Tették ezt úgy, hogy közben a diákok jól érezzék magukat, sokat nevessenek a játékos feladatok során,
ugyanakkor a kvíz kérdésekbõl,
egyéb feladatokból tanuljanak is.

4

2016. október 7.

Az év ökoturisztikai létesítménye
MÁSODIK HELYEZÉS AZ ÉGERÖSVÉNYNEK
Tanösvény kategóriában II. helyezett városunk Égerösvény –
Termáltó és Ökopart tanösvénye.
Látogatóközpont és tanösvény
kategóriában három-három nyertest hirdettek a Földmûvelésügyi
Minisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség közös, „Az év ökoturisztikai létesítménye 2016” pályázatán A díjakat Dr. Rácz András
környezetügyért felelõs helyettes
államtitkár és Mártonné Máthé
Kinga, a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatója adták át. A pályázat célja az volt, hogy az ökoturisztikai létesítmények kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján mérettessenek meg. A pályázat
nyerteseit ezért a Turizmus Világnapján, szeptember 27-én hirdették
ki a budapesti Larus Rendezvényközpontban.
A pályázat kiírása és lebonyolítása a Földmûvelésügyi Minisztérium
Környezetügyért Felelõs helyettes
Államtitkársága és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttmûködésében
valósult meg. A cím elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetõi
(nemzetipark-igazgatóságok, erdõgazdaságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.) pályázhattak ökoturisztikai látogatóközpont és tanösvény kategóriákban.
A pályázatra az ország különbözõ tájairól összesen 12 db pályamunka érkezett, amelyeket a pályázat lebonyolításban közremûködõ
szervezetek delegáltjaiból álló szakmai munkacsoport bírált el. Az elõ-

zetes értékelés során a bírálóbizottság vizsgálta, hogy a létesítmények
menynyire felelnek meg az ökoturizmus alapelveinek. Pontozták többek között a természeti és kulturális erõforrások fenntartható használatát, a résztvevõk számára nyújtott autentikus élményeket, a terület értékeinek alapos és élményszerû megismertetését, illetve a létesítmény tudatosan oktató és szemléletformáló szerepét is. A második
fordulóba jutott pályázatokat helyszínbejárás során értékelték, látogató- és családbarát jellegük figyelembevétele alapján.
A címet elnyert létesítményeket
a pályázat lebonyolításában közremûködõ szervezetek kommunikációs tevékenységük során kiemelten
kezelik. A kategóriák gyõztesei korlátlan ideig használhatják „Az év
ökoturisztikai látogatóközpontja
2016” és „Az év ökoturisztikai tanösvénye 2016” címet.

A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁN
A magyar népmese napjáról idén is megemlékeztek az iskolások. A
mese ünnepére kézmûves foglalkozással és egész napos mesemozival
készült a könyvtár. Mivel nagyon sokan jelentkeztek a ceruzatartó
készítésére, ezért a népmese napjának hetében két napon keresztül
jöhettek az érdeklõdõk. Ráhangolónak átbeszélték a népmesék keletkezését, meseírókat, mesegyûjtõket és népmesecímeket soroltak fel a
gyerekek. Megemlékeztek
Benedek Elekrõl is, majd a
kézmûves foglalkozáson –
hûek maradva a mesékhez
– békák készültek. Ha már
béka: a munka végén a
Békakirály címû népmesét
is meghallgatták a gyerekek. Grimm történetével
emlékeztek más népek
mesevilágára is.

IX. Galamboki
Gesztenyés nap
2016. október 8. (szombat)
Helyszín: Galambok, Ady E. u. 1. plébánia udvar
PROGRAM:
10.00: Ünnepélyes megnyitó – „Parázs-Varázs”, gesztenye sütés
10.00: Fõzõverseny
10.00: Helyi termékek kirakodó vására
10.30: Ünnepi mise
12.30: Elkészült ételek kóstolása
12.30: Zalakarosi Fúvós Zenekar
KULTURÁLIS CSOPORTOK BEMUTATÓJA
Galamboki iskolások és üvodások mûsora, Zalakarosi Rügyecske
Tánccsoport, Eszteregnyei õszirózsa Dalkör. Liszói Dalkör, Zalakarosi
Dalárda, Balatonmagyaródi Kendermagos Dalkör, Péczeli Attila Népzenei Csoport, Galamboki Hagyományõrzõ Énekkar
Kísérõ rendezvény: kézmûves foglalkozás, „olló-vágta”, arcfestés,
népi játékok
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Festményekbõl nyílt tárlat
SZABADSÁG, ÖRÖM, GYERMEKI BOLDOGSÁG LEPKESZÁRNYON
Lepkeszárnyam tárom – ezzel a
címmel nyílt kiállítás Varga
Attiláné mûvésztanár munkáiból a
zalakarosi Móra-iskolában.
A lepke, a pillangó õsi és egyetemes szimbólum, a kezdetek óta jelen
van a mûvészetekben: irodalomban,
festészetben, zenében.
Boldogság, halhatatlanság, lelki
fejlõdés, öröm – megannyi szép, vi-

dám, könnyed vagy éppen súlyos
gondolat, mondanivaló kötõdik hozzá. Varga Attiláné festményeiben
egyértelmûen a könnyedség, a vidámság, a szépség, sok-sok pozitív
gondolat közvetítõje a pillangó.
Talán nem véletlenül: a képek tárgyának – ha úgy tetszik, alanyának –
ihletõje egy gyermek, márpedig a
gyermek, a gyermeki lélek mindig a
szépséget, a boldogságot, az ártat-

Részlet a kiállításból.

Emlékezetes, szép nap a
2016. szeptember 21.: ekkor ünnepelte klubunk fennállásának
15. évfordulóját.
Hosszú, a kezdetekben göröngyös utat tett meg a tagság,
mire idáig eljutottunk.
Nagy örömmel, lelkesedéssel
készült a vezetés és a tagság a
jeles napra. Novák Ferenc polgármester hatalmas tortával érkezett közénk mint díszvendége
rendezvényünknek.
Klubvezetõnk,
Tóthné
Krémer Mária köszöntõjével és
áttekintõ beszámolójával indult
az ünnepség. Polgármester úr is
köszöntötte és méltatta klubunkat, majd az öt alapító tagnak
emléklapot adott át, valamint
virágot, ez utóbbit a volt és a jelenlegi klubvezetõ is kapott. Az
alapító tagok: Bán Józsefné, aki
kilenc éven át vezette klubunkat, Horváth Lászlóné Marika,
Iker Jánosné, Pataki Jánosné és
Segovics Lászlóné.
Ez után került sorra a 15 év
jeleneteibõl kettõ felelevenítése: A három nõvér paródiája és
az Eprezõ kislány kalandja a va-

lanságot, a színességet,
a szeretet hordozza
magában.
Azt, hogy a tanárnõ
képeit gyermek ihlette,
Varga Attiláné maga
árulta el:
– Egy kedves kis
falumbelitõl, tanítványtól, Horváth Sárától kaptam egyszer
egy általa készített
rajzot, mely pillangót
ábrázolt. Miért ne
foglalkozhatnék én is
a pillangóval? – tettem fel magamnak a
Varga Attiláné a festmények ihletõjével,
kérdést, s ha már így
Horváth Sárával.
volt, a gondolat elkezA munkákat Grófné Csatos Anddett foglalkoztatni, s hamarosan
képben, majd képekben öltött rea, a Móra-iskola igazgatója ajánlottestet – vallotta a megnyitón Varga ta a tárlatnyitón részt vevõk figyelmébe, Varga Attiláné munkáit Novák
Attiláné.
S a pillangók „életre keltek”, szí- Ferenc polgármester is méltatta.
A Galambokon élõ, korábban a
nesen, szépen, vidáman, részeként a
természetnek, az álmoknak, a vá- Móra-iskolában tanító mûvésznõnek
gyaknak, a mûvészi elképzeléseknek sok-sok volt kolléga, falubeli és érteret és testet adva. Megszülettek deklõdõ gratulált, remélve, hogy
azok a képek, amelyeket aztán a ki- még sok értékes kiállítást láthatnak
az alkotótól.
állítással a tanárnõ közkinccsé tett.

Erõsen kamaszodnak
TIZENÖT ÉVES AZ EZÜST KLUB
dásszal; ezek képezték a múlt
emlékeit.
Egy klubtagunk hosszas,
részletes beszámolója elevenítette fel a 15 év eseményeit, fókuszban a kultúrmunka eseményeivel, a házilag szerkesztett,
rendezett mûsorral, versekkel.
Magyaros ruhába öltözött tagok kórusa korunknak megfelelõ és vidám dalokkal zárta kis
mûsorunkat. Lángossütõ Csabánk rövid kis beszéddel méltatta klubunkat és fejezte ki örömét, hogy köztünk lehet.
Sajnos a 15 év alatt voltak,
akik eltávoztak közülünk, róluk
Bán Józsefné emlékezett meg.
Utánunk is mások jönnek, ez a
sora a mi életünknek – énekelte
az együttesünk. Egy kis idõre elszomorodtunk, de alapjában
kellemes, vidám hangulatban

folyt le az ünnepség. Sor került
a Gyuri és Balázs sütötte grillezett vacsorára, melyre jól csúszott a sör, bor, üdítõ. A tagok
sütötte finom sütemények és a
tûzijátékos torta fogyasztása
zárta a vacsorát.
Reméljük, klubunk további
szép sikereket ér el; a nehezén

túl vagyunk, három mûködési
területünk volt és van: a lebontott közösségi ház, átmenetileg
az iskola és a most otthont adó
civil ház. Itt már hetente összejöhetünk, s a klub további fejlesztésén, megtartásán sokan
fáradozunk!
Pataki Jánosné
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A nyitás, azaz több mint 50 év
óta hûséges vendége a Zalakarosi Fürdõnek Németh Lászlóné.
Marika néni most már 95. esztendejét tapossa, de nem mondana le a világ minden kincséért sem
azokról a kezelésekrõl, amiket a
fürdõn kap. Ismer már mindenkit,
és természetesen õt is jól ismerik
és nagyon szeretik a fürdõn dolgozók. Olyannyira, hogy születésnapján virággal köszöntik, sõt a
fürdõ vezetése sem feledkezik
meg errõl az alkalomról soha. S
szeretettel várják és köszöntik õt
minden kéthetes tartózkodása
idején a Napfény Hotelben, ahol
Marika néni ugyancsak évtizedek
óta törzsvendég.
– Nemcsak én, de gyermekeim
és unokáim, dédunokáim is mindig szívesen jönnek Zalakarosra,
most éppen László fiammal tartózkodom itt, de hamarosan csatlakozik hozzánk leányom is – árulta el Marika néni. – Sõt, népes társasággal jövünk, olyan baráti körrel, akiknek szintén van itt
Zalakaroson üdülési joguk, s szívesen használják ki a fürdõ és természetesen az egészségpénztár
adta kezelési lehetõségeket.
Marika néninek szilárd meggyõzõdése, hogy a fürdõ kezeléseinek
köszönheti fittségét, testi és szellemi frissességét, hiszen, mint mond-

Az idén nagyon szép õszi idõjárás mellett zajlottak a hagyomány felidézéséhez kapcsolódó
gyermeki tevékenységek.
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A leghûségesebb vendég
ÖTVEN ÉVE ZALAKAROSON

ja: teljesen jól érzi magát, a maszszázs, az iszappakolás, a gyógytorna igenis megteszi a hatását.
– Én mindenkit biztatok, hogy
éljenek azzal a lehetõséggel, hogy
az OEP évente kétszer 14 nap kezelést támogat. Szerintem mindenki megérdemli, hogy karban
tartsa a testét, ez nem luxus, hanem egészségünk megtartását célozza – mondta.
Elárulta azt is, hogy – ellentétben fiával – a gyógytornákon elsa-

játított gyakorlatokat õ bizony otthon is szorgalmasan végzi, naponta
tornázik, ha pedig épp nem gyógytornát végez, akkor a kertben teszvesz. Mert ott is van mit.
Sopronban él a család, mindig is
ott lakott, onnan járnak immár ötven éve Zalakarosra. Régen is a birtokon szorgoskodtak, mezõgazdaság, állattartás volt a család megélhetési forrása. Az államosítás során
mindenüket elvették, de õk igyekeztek talpon maradni, magukat

megrázva menni tovább. Talpon
maradtak, bár nem volt könnyû.
Marika néni négy gyermeket nevelt
fel, õk és az utódok szépen lassan
mindannyian
megismerkedtek
Zalakarossal. Természetesen mindenki más és más érdekességet, izgalmat talál magának a fürdõn, de
azt azért elárulták: a Vízipókból bizony a felnõtteket is nehéz sokszor
kirobbantani.
– Fantasztikus az a fejlõdés,
amit ez a város produkál. Most fogunk megismerkedni a termáltóval, még csak fotókon láttuk eddig, alig várom, hogy körülnézhessünk – meséli lelkesen. Persze, Marika néni sétálni fog a tó körül, s fia
szerint a bot, amit a kezében fog
ilyenkor, csupán egy felesleges tartozék, díszlet, ami az elképzelések
szerint a tisztes öregkor mellé jár.
Kívánjuk, hogy Marika néni még
sokáig élvezhesse Zalakaros szépségeit és a fürdõ jótékony hatását, tanácsát pedig fogadja meg, aki teheti, mert bizony valóban elsõ és legfontosabb az egészségünk megõrzése.

A szüret hagyománya az oviban

A gyerekek megfigyeléseket végeztek a szõlõhegyen, megismerkedtek a szõlõ élõhelyével. Bekukkantottak a pincékbe, láthattak kádat, hordót, prést, hébért. Az összegyûjtött szõlõfürtöt megmosták, és
kóstolgatták, érezhették puhaságát, lédússágát, apró magvait. A
szõlõfürtöket színük, nagyságuk

Takarítási
világnap

Ez a zöld jeles nap nem
kötõdik egyetlen konkrét
dátumhoz sem, minden évben szeptember 20-a körüli
hétvégén ünnepeljük. A hagyomány Ausztráliából indult. Óvodánkban a gyerekek saját csoportjaikat és az
udvart takarították. Öröm
volt látni a szorgos törölgetõ, seprõ, portalanító, gereblyézõ és porszívózó kisgyerekeket. A gyerekek valamennyien nagyon szívesen vettek rész ebben a tevékenységben.
Novák Ferencné

szerint is
szétválogatták.
Képekrõl
és
az
óvodapedagógusok elbeszéléseibõl
ismerkedtek a régi szüretekkel, szüreti szokásokkal. Volt olyan csoport, amelyik körtét is szüretelt. Pénteken a
szüreti felvonulás napján aztán
mindenki hagyományõrzõ ruhát öltött. A kocsikra felkerültek a szülõk
által hozott szõlõvesszõk és fürtök,
valamint a gyerekek által készített
színes szalagok is. A felvonulást a
két lovas kocsival a Virág család is
támogatta, melyet ezúton is megköszönünk. A gyerekek énekszóval
foglalták el helyüket a kocsikon.
Majd vidám mondókázás, éneklés
mellett vonultunk végig a városon,
mely minden ovis számára nagy élményt nyújtott.
Novák Ferencné
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Túl az elsõn
ZALAKAROS – KIS-BALATON FUTÓVERSENY
Több mint kétszáz versenyzõvel, remek idõvel, jól rajtolt az I.
Zalakaros – Kis-Balaton Futóverseny.
A szervezés az önkormányzat, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a
Zalakarosi Futrinkák közös munkáját, a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány és a Zalakarosi
Fürdõ támogatását dicséri, az azonban, hogy remélhetõleg mindenki
számára jó élménnyel zárult a program, a résztvevõk lelkesedésén és
kitartásán múlott.
A futókat és kísérõiket Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte: a város új
szlogenje, hogy „légy te a hatodik
érzék”, e verseny kapcsán is elmondható, hiszen a sportolók most
saját érzékeikre támaszkodhatnak a
város és környékének megismerése

során. Mint mondta: reményei szerint a futók olyan pozitív benyomásokat kapnak Zalakaros és a Kis-Balaton világáról, amelyek a késõbbiek során is idecsalják õket és családtagjaikat.
A futókat köszöntötte Lubics
Szilvia hosszútávfutó, ultramaratonista, többszörös Ultrabalaton és
Spartathlon gyõztes is, aki most
maga is körbefutotta a Kis-Balatont, a 34 kilométeres táv nõi mezõnyében abszolút elsõ helyet szerezve.
A futók 10, 21 és 34 km-es távokon indulhattak, polgárõrök, rendõrök biztosította útvonalon, a frissítõ állomásokon önkéntesek várták õket.
Sok futó nálunk futotta élete elsõ versenyét, a Kis-Balaton kör pedig a 34, erre a távra jelentkezõnek
különleges kihívást jelentett, s talán

a hosszú táv szenvedéseit ellensúlyozni tudta a csodás környezet.
A verseny legifjabb résztvevõit
városunk „adta” Novák Máté és
Lázár személyében, akik bátorságukért külön érem jutalomban is részesültek. Rajtuk kívül Strobl Áron,
Marton Bálint és Bertók Olivér (elsõ
hely) indult még a tizenévesek között (13 és 14 évesek), valamennyien a Karos Sprint Úszóklub tagjai.
A karosiak közül a legjobban
Schauer Edit teljesített, aki a 10 kmes távon 18–39 év közötti nõi kategóriában aranyérmet szerzett.
A szervezõk minden résztvevõ,
segítõ közremûködését ezúton is
köszönik, s bíznak benne, hogy az
elsõ rendezést még sok követheti,
azok a hiányosságok pedig, amik
ilyenkor óhatatlanul is elõjönnek,
jövõre már biztosan nem fordulnak
elõ.

A mezõny legifjabb versenyzõit, Novák Mátét és Lázárt külön
is jutalmazta Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester.

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA AZ ISKOLÁBAN
Az idei tanévben már harmadszor csatlakozott a Móra-iskola a
Magyar Diáksport Napja programhoz. A Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett akció keretében feladat a hagyományos diáksport napi futótáv (idén 2016 m) megtétele, valamint 120 perc
sportolás, amely bármilyen szabadidõsport lehet.
Az iskola 2–8. évfolyamos tanulói a Sportudvar futópályájáról
indulva két nagy körrel az iskola körül teljesítették a távot. Az elsõ osztályosok számára egy kör megtétele volt a komoly kihívás.
Itt-ott kicsit sétálva, itt-ott kicsi támogatással, köszönet a Futrinka Futóklub tagjainak, mindenki lerótta köreit.
Szeptember 30-a nemcsak a Magyar Diáksport napja, hanem a
Magyar népmese napja is, melyrõl a program indulásakor emlékeztek meg. E nap jegyében zajlottak a játékos sport- és váltóversenyek külön az alsó és felsõ tagozatos vegyes csapatoknak.

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót
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