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Tisztelgés 1956 emléke és hősei előtt
AZ OROSZ TANKOK TÚLEREJÉVEL TUDTÁK LEVERNI A FORRADALMAT
Az ‘56-os forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségen Piff József vezérőrnagy,
az ‘56-os Szövetség Zala megyei tiszteletbeli és örökös elnöke mondott ünnepi beszédet.
Piff József maga is résztvevője, majd áldozata volt a korabeli eseményeknek, fogságba eséséről, kínzásáról is
beszélt azoknak, akik ma már
jobbára csak a történelemkönyvekből ismerik az akkori
történéseket.
Felelevenítette a forradalom
előzményeit, szólt arról, hogy
miként csapott át a békés tüntetés véres harcokba. Beszélt a
forradalom ifjú hőseiről, mártírjairól és arról a véres megtorlásról, melynek során az orosz
tankok borzasztó túlerejével
tudta csak a kommunista hatalom megtörni a „lázadókat”.
Piff József méltatta a szabadságharc zalakarosi eseményeit, hőseit, akiknek a nem-

Koszorúzás az ‘56-os emlékműnél.
rég avatott emlékmű állít
méltó tiszteletet. Az emlékműnél a tisztelet koszorúit helyezték el közéletünk szereplői, az

Piff József, az ‘56-os Szövetség Zala megyei elnöke mondott beszédet.

önkormányzat képviseletében
Horváth Vencel, a gazdasági
bizottság elnöke koszorúzott.
Az ünnepségen a Móra-iskola

hetedik osztályos diákjai verses-zenés műsorral emlékeztek
meg a forradalmi eseményekről.

Verses, zenés műsorral tisztelegtek a Móra-iskola hetedikesei.
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Változások a kéményseprés terén
MAGUNKNAK KELL KEZDEMÉNYEZNÜNK A VIZSGÁLATOT
A fűtési időszak indulásával nem árt tudni, hogy a kéményseprés
szabályai változtak, és bár biztonságunk rendkívül fontos, mostantól
magunknak kell kezdeményeznünk kéményeink vizsgálatát.
Az Országgyűlés október tizenhetedikei döntése nyomán január
elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos
épületek – a családi házak – tulajdonosai az általuk használt tüzelőfűtőberendezés fajtájától függően
évente, vagy kétévente, továbbra is
ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést.
Amennyiben a jogszabály hatályba lép, a családi házban élők
2018. január elsejét követően nem
kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az
önkormányzati közszolgáltatótól a
kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő
az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és
végzi el a sormunkában előírt fel-

adatokat. Az ingatlanhasználó tehát ekkortól szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval – köztük
a katasztrófavédelemmel – a kéményellenőrzés időpontját és nem
függ a szolgáltató munkavégzési
menetrendjétől. A szolgáltató
megrendelés alapján végzi el a sormunkában meghatározott feladatokat, amelyek lakosság körében
továbbra is ingyenesek maradnak.
A lakossági körön kívüli ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként
bejegyzett ingatlanok – esetében,
ahogyan jelenleg is, az adott megyében, illetve ellátási területen
nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy
szolgáltató cégektől megrendelésre, díjfizetés ellenében történik az
égéstermék-elvezetők vizsgálata.

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

Nincs változás a társasházakat és
lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: az osztatlan közös tulajdonú

gyűjtőkémények ellenőrzése továbbra is tervezett sormunka keretében valósul meg országszerte.

Tudományos konferencia

Városunkban tartotta tudományos konferenciáját a Soós Ernő
Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ. A negyedik alkalommal
tartott szimpózium helyszínéül a Hotel Karos Spa ++++superior szolgált.
A Víz- és szennyvízkezelés az iparban 2017 címet viselő tanácskozásnak zalai, sőt zalakarosi vonatkozásai is voltak.
A megnyitót követően plenáris előadások keretében többek között Kovács Károly, a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
elnöke, valamint Hideg Miklós, a Suez Water Technology and Solution
munkatársa előadását hallgathatták meg a résztvevők.
Ez után szekciókban több témakörben zajlott a magas színvonalú
szakmai munka, így például aktualitások a szennyvíztisztításban, aktualitások a víziparban, a termálvizek komplex hasznosítása, valamint a
szennyvíziszap kezelési és újrahasznosítási lehetőségekről beszélgethettek a résztvevők.
Zalakarosi téma is napirendre került, dr. Etler Ottó,vegyészmérnök,
cégvezető (C Mobil Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): Termálvizes látványtó üzemeltetési tapasztalatai Zalakaroson, másfél éves labormérések alapján című előadása tekintetében.
A rendezvény alatt sor került a Soós Ernő Ifjú Kutatói Díjak átadására, melyet Truzsi Alexandra, PhD hallgató és Dr. Bakos Vince, egyetemi tanársegéd vehetett át, valamint a Junior Prezentációs Pályázat
eredményhirdetésére, melyet a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium 7.a osztályának csapata nyert meg.
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Akár egymilliárdnyi forráshoz
is juthat a város
TURIZMUS-JÖVŐ AZ ÚJ STRATÉGIA TÜKRÉBEN
Városunk is képviseltette magát mind önkormányzati, mind
vállalkozói, turizmus-szakemberi
szinten a minap Budapesten tartott turisztikai szektor csúcstalálkozón.
A Turizmus Summit 2017 rendezvényt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) hívta életre. A konferencia
célja
a
szektor
nemzetgazdasági jelentőségének
és jövőbeni lehetőségeinek bemutatása, valamint a versenyképességét befolyásoló trendek megvitatása
hazai
és
nemzetközi
szakértőkkel. A Művészetek Palotájában megrendezett eseményen a
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 stratégiai dokumentumot
is bemutatták a nagyközönség
előtt.
Az önkormányzatot képviselő
Novák Ferenc polgármester elmondta: több neves személyiség is
megtisztelte látogatásával és előadásával a rendezvényt, jelen volt
azon Orbán Viktor miniszterelnök,
Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója, Navracsics Tibor, az Európai
Bizottság oktatásért, kultúráért,
ifjúságpolitikáért és sportért felelős
biztosa.
– Az Ön számára melyek voltak a konferencia legfontosabb
üzenetei?
– Több helyütt is olvashattunk
már idézeteket abból a beszédből,
melyet a miniszterelnök mondott
a jelenlévők előtt. A számomra
legfontosabb három mondat talán az volt, hogy a kormány úgy
gondolkodik, hogy van egy aranyalmánk, és nyilvánvaló, hogy azt
nem szolgálhatjuk fel papírtányéron, legalább egy ezüsttálca
illik hozzá. A másik, hogy a turizmus a kormányzati gondolkodásban a hazaszeretet egyik formája.
A harmadik pedig, ami különösen
közel áll a szívemhez, hogy ha mi
nem szeretjük a hazánkat, ha mi
nem vagyunk büszkék saját természeti kincseinkre, a saját kulturális örökségünkre, akkor más sem
lesz rá kíváncsi – hangsúlyozta a
konferencia kapcsán Novák Ferenc
polgármester.
– Való igaz: ha nem ezüsttálcán
kínáljuk lehetőségeinket, akkor
azok kihasználatlanok és „ol-

csók”maradnak, tehát törekednünk kell arra, hogy minőségi
szolgáltatásokat kínáljunk, növelve vendégeink költési hajlandóságát. Ebben Zalakarosnak feltétlenül előbbre kell lépni, hiszen a
létszámokat tekintve a ranglisták
előkelő helyein tanyázunk, míg a
költéseket tekintve bizony nagyságrendekkel hátrébb vagyunk.
Tehát úgy vélem, érdemes lenne részben a szolgáltatások bővítése, részben azok minőségének
emelése. Városunk új szállodája
egyértelműen ebbe az irányba
megy, de másoknál is szerencsére
látni ezeket a törekvéseket. Egy
biztos: amennyiben a szolgáltatók
ezeket megvalósítják, magának a
városnak a pozíciója is erősebb
lesz.
Azon pedig, hogy a saját értékeket csak akkor tudjuk eladni, ha
valóban büszkék vagyunk azokra
és a magunkénak érezzük, szerintem nincs is mit magyarázni. Az
tud hiteles lenni a turizmusban,
aki valóban így is gondolkodik.
– A rendezvényen Guller Zoltán a nemrég elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiáról
is szólt. Mit lehet ebből kiemelni?
– Az MTÜ vezérigazgatója úgy
fogalmazott, hogy a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 a
turizmus nagykönyve lesz az elkövetkező 13 évben. A stratégiában
megfogalmazott misszióra utalva
pedig kijelentette: vendégként
kell tekintetünk és bánnunk minden ideérkező turistára, hiszen
visszahívó vendégszeretet nélkül
nincs sikeres turizmus. A Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégia 2030
szerint a magyar turizmus GDPhez való közvetlen és közvetett
hozzájárulása a jelenlegi 10-ről 16
százalékra növekszik 2030-ra, Magyarország 19 helyet lép előre a
turizmus nemzetközi versenyképességi listáján, valamint 30 új
városból válik elérhetővé légiközlekedéssel Budapest. A kereskedelmi szálláshelyeken megduplázódik a vendégéjszakák száma, a
fejlesztéseknek köszönhetően
1000 szállás- és vendéglátóhely
újul meg, és a Magyar Turisztikai
Ügynökség részvételével 500 projekt valósul meg a jövőben. Ami
valamennyiünk számára fontos,

hogy a stratégiához illeszkedő
fejlesztésekhez a Kormány minden eddiginél nagyobb mértékű,
több mint 820 milliárd forint forrást biztosít 2030-ig.
Lényeges eleme a stratégiának,
hogy a turizmusban nagyobb figyelmet kell fordítani a családokra. Zalakaros már korábban ráérzett erre a lehetőségre, a nemzeti
stratégia visszajelzés számunkra,
hogy jó úton jártunk és járunk.
– A stratégia fontos szegmensei között tartják számon az
egészségturizmust is. Ennek kapcsán mire számíthat Zalakaros a
következő időszakban?
– Elsősorban egyértelműen a
gyógyhely-fejlesztési
projekt
megvalósulására. Fontos ennek
kapcsán megjegyezni, hogy a kormányzat nem pontszerű fejlesztésekben gondolkodik, hanem nagyobb hatókörű, komplexebb

fejlesztésben, ahol egy régión belül akár egymást kiegészítve vagy
egymásra épülve zajlanak a fejlesztések. Ez a projekt tehát koordináció mellett (is) zajlik. Számítunk a Kisfaludy-program által
indukált forrásokra, a kerékpáros
fejlesztésekre elnyert és nyerhető
támogatásokra. Nemcsak az önkormányzat pályázhat és kell,
hogy pályázzon azonban, hanem
a kis- és középvállalkozások is,
akikkel együtt Zalakaros a közeljövőben összesen akár egymilliárd forintnyi forráshoz juthat.
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Lenyűgözték a horvátokat
BEMUTATKOZÁS NEDELISCÉBEN

Október közepén rendezték
meg a horvátországi Nedeliscei
Termény- és Folklór Fesztiválját,
melyen városunk is bemutatkozási lehetőséget kapott.
Horvát partnereinknél nemcsak
a magyaros ízek kerültek terítékre,
hanem megmutattuk azt is, milyen

az igazi magyar virtus.
A zalakarosi standon a Tourinform-iroda munkatársai bemutatták a térség gasztronómiai kínálatát, a hagyományos magyar füstölt
kolbászon és házi sajtokon túl házi
süteményekkel is kedveskedtek az
érdeklődőknek, akiket leginkább az
általuk eddig nem ismert hagyo-

mányos zalai esküvői cukorperec
nyűgözött le.
A fesztivált két tánccsoportunk
műsora is színesítette; a Rügyecske
Tánccsoport és a Bottal-fogó Táncegyüttes fellépése hatalmas sikert

aratott a nézők körében. A rendezvény zárásaként táncosaink közös táncra invitálták a partnertelepülés fellépőit és a vásár
résztvevőit, ezzel fokozva a vásár
hangulatát.

GYAKORLATON A TŰZOLTÓK
Éjszaka, korlátozott látási viszonyok között tartottak gyakorlatot a nagykanizsai és a zalakarosi hivatásos tűzoltóknak
elöljáróik a Kanizsai Dorottya kórházban.
A tűzoltók gyakorlataik során a valós szituációknak megfelelően hajtják végre a számukra kitűzött feladatokat, legyen az
tűzoltás vagy műszaki mentés, így volt ez ezen a gyakorlaton
is, melyen tűzoltóink mindenki megelégedésére végezték el a
kapott feladatot, így a gyakorlatot Németh István tűzoltó ezredes a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője megfeleltre minősítette.
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A Zalakarosi Fürdő programajánlata
MÁRTON NAPI LIBASÁGOK

SENIOR CLUB

November 11.

10.30: Aquafittness - élménymedence
13.00–13.30: Ludas mesék Pankival, élményfürdő, sószoba
14.00–15.00: Libakoma készítés – főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa – élménymedence

SENIOR CLUB – RECEPCSERE
November 15.

9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi,
valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére.
Kiemelt programunk: karácsonyi receptek cseréje.

SENIOR CLUB – REJTVÉNYFEJTŐK NAPJA
November 17.

9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi,
valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére.
Kiemelt programunk: rejtvényfejtő verseny.
Díjazás: ajándékcsomag.

November 22.

9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi,
valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére.

SENIOR CLUB – MESE, KARÁCSONY, VARÁZSLAT
November 24.

9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi,
valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére.
Kiemelt programunk: meseolvasás – karácsonyi történetek.

ZÖLD NAP PANKIVAL
November 25.

9.30: Mókatorna Pankival – főépület, gyermekjátszó
10.30: Aquafittness - élménymedence
13.00–13.30: Ökodobble – főépület, gyermekjátszó
13.30–14.00: A természet hangjai – főépület, gyermekjátszó
14.00–14.30: Ökodominó – főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa – élménymedence
15.45–16.15: Tőzike tündér és a termáltó – beszélgetés – főépület,
gyermekjátszó. Kiemelt programunk: Vigyázat! Mentős érkezik! – elsősegélynyújtó alapismeretek és bemutató. Mit tegyünk baj esetén? –
főépület, gyermekjátszó

PANKI NAP

SENIOR CLUB – KARÁCSONYI ELŐKÉSZÜLETEK

9.30: Zenés reggeli torna Pankival - főépület, gyermekjátszó
10.30: Aquafittness - élménymedence
13.00–13.30: Mesefeles Pankival, élményfürdő, sószoba
14.00–14.30: Csicsergő Pankival. Téma: Barátság
14.30–15.00: Játék-játék-játék Pankival (fejlesztő, ügyességi játékok)
– főépület, gyermekjátszó
15.00: Aquasalsa – élménymedence
16.00: Vízi tipegő – mezítlábas torna kicsiknek – gyermekvilág, élménymedence

9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi,
valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére.
Mai kiemelt programunk: ünnepi ajtódísz és ajándékok készítése.
A főépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk! A szülők is csatlakozzanak bártan.

November 18.

November 29.

A SZAK tájékoztatója Torna Béres Alexandrával
A Szociális Alapellátó Szolgálat 2017 január 01-től csak házi
segítségnyújtással foglalkozik, intézményvezetője 2017. 10. 01.-től
Bátor Mónika.
Elérhetőségei: zalakaros.hazi@gmail.com, 06-30/461-6844,
8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
A Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője
Csönge Jusztina
Elérhetőségei: csaladsegito.zalakaros@gmail.com, 06-30/506-8440,
8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.
Egész évben várjuk az adományokat, felnőtt és gyermek-ruhákat, cipőket, játékokat helyben, illetve a szállításról gondoskodunk. Bútor felajánlás esetén közvetítő szerepet töltünk be.

Béres Alexandra
fitneszedző,
sportoló volt a
vendége a Zalakarosi Fürdőnek a közelmúltban.
A
sportoló a fürdő
lelkes közönségét
vízi tornával mozgatta meg, az
egészséges életmód iránt érdeklődőknek
pedig
előadást is tartott.
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Őszi természet megfigyelése az óvodában
A gyermekek már előzőleg az
őszi időjárás jellemzőit megfigyelték és időjárás naptárra is
feljegyezték naponta. Ezen a felhőzet, a napsütés, szél jellemzőit
rögzítették, s össze is hasonlították. Az időjárás és öltözködés
összefüggéséről is szó esett.
A következő héten az őszi természet szépségeinek megfigyelé-

sére terepen, a Kányavári –szigeten
került sor. A köd lepte táj láttán a
köd keletkezéséről, a köd halmazállapotáról szereztek ismeretet és tapasztalatot a gyerekek. Sorra fedezték fel az ősz ajándékait: faleveleket,
terméseket, gombákat. A kiskosarakba szorgosan gyűjtötték a különböző makkokat, gubacsokat, leveleket. Közösen megnevezték a
leggyakrabban előforduló őszi színe-

ket. Az ott élő vízimadarak sokaságával is találkoztak a gyerekek. Megfigyelhették mozgásukat, életüket a
vízen és a szárazföldön egyaránt. A
nagyítóknak különösen a fák törzsének, talajlakók s kéreglakók felfedezése és megfigyelése közben vették
hasznát. Közben folyamatosan észlelték a fülükkel és nevezték meg a
környezetben tapasztalt zajokat:
madarak hangját, a szél susogását,

falevelek pergését, zörgését, a fák
leveléről lecseppenő harmatcseppeket. Természetesen belegázolhattak
a rengeteg lehullott színes falevélbe,
feldobálhatták a magasba, megtapasztalva a falevelek súlyát, mozgását is a levegőben. Az itt tartózkodás
alatt a természet-, és környezettudatos magatartást, viselkedést is gyakorolták a kicsik.
Novák Ferencné

KÉZMŰVES TERMÉKEKET IS
KÍNÁLTAK
A hosszú hétvégén vásári forgatagot, bált, gasztronómiai
különlegességeket kínált a turisztikai egyesület a városunkban
tartózkodóknak. A rossz idő sajnos csak félig engedte megvalósulni a programot, a lehetőséget azonban sokan igyekeztek kihasználni, a helyi kézműves termékek csalogatták a nézelődőket, vásárlókat.

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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Küzdeni tudásból jeles a fiúknak
JÓL SZEREPELTEK AZ ORSZÁGOS DUATLON VERSENYEN
Országos duatlon versenyen
hatodik helyen végzett a Novák
Lázár – Novák Máté – Strobl
Áron – Marton Bálint alkotta
csapat.
A fiúk ebben a „minőségükben”
már valószínűleg nem állnak rajthoz, hiszen Bálint kivételével jövőre
más iskolában folytatják tanulmányaikat.
A lelkes csapat nyolc éve dolgozik együtt Stégli János edző irányítása alatt, triatlon, duatlon és
aquatlon sportágakban is jeleskedtek, szinte minden alkalommal eljutva az országos megmérettetésig.
A Marcaliban rendezett diákolimpián a srácokra két kilomé-

ter futás, négy kilométer bringázás, majd újra egy kilométer

JÁRÁSI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA
ŐSZI FORDULÓJA
2017. október 17., Nagykanizsa, Sétakert – Városkörnyék
2.helyezett: Szabó Jonatán (1. osztály)
3. helyezett: Kuzma Dorka (2. osztály)
Felkészítő tanár: Jankovics Attila

Gesztenye-túra
A ragyogó októberi időben gesztenye-túrára invitálta a város apraját-nagyját a Tourinform-iroda és Stégli János sportszervező.
A lelkes résztvevők – köztük több bölcsődés és ovis korú gyermek – a
parkerdei pihenőhöz közeli túraútvonalat végigjárva gyűjtögetett. A kosárkákba szelídgesztenye és vadgesztenye egyaránt került, a szelídgesztenyét a felnőttek sütötték meg természetesen a gyerkőcöknek, a vadgesztenyékből pedig számos kreatív alkotás született, melyet rögtönzött
parkerdei kiállítás keretében tekinthetett meg mindenki, sőt, a legjobbakat díjazták is. A túrán remekül érezte magát mindenki, a szervezők legnagyobb örömére.

futás várt, korosztályukban 46
csapattal kellett megküzdeniük.

Stégli János úgy fogalmazott: a
fiúk kitettek magukért, küzdeni
tudásból, akaraterőből talán
minden eddiginél nagyobbat
nyújtottak, Marton Bálintot pedig külön elismerés illeti amiatt,
hogy súlyos láb sérülése ellenére
nemcsak, hogy rajthoz állt, de
derekasan is küzdötte végig a
versenyt.
Az edző bízik abban, hogy bár
ez a csapat ebben a formában már
nem tud rajthoz állni, és maga a
sportág sem tartozik a „legkön�nyebbek” közé, még sok diák kap
kedvet a triatlonozáshoz és a duatlonhoz, és hasonlóan szép eredményekkel tudják öregbíteni a Móra-iskola és Zalakaros hírnevét e
sportágakban is.

Országfutás hatodszor
Hatodik alkalommal szervezték meg, és hatodik alkalommal
csatlakozott Zalakaros is az Országfutás rendezvényhez, melynek célja, hogy ugyanazon a napon az ország bármely pontján
bárki fusson egy általa
felvállalt távot, így futva
körbe jelképesen az országot és tisztelegve az
’56-os események előtt.
A zalakarosi futók 2,5,
illetve 5 kilométeres táv
közül választhattak, a nagyobb körön az öko-tavat
kerülhették meg a vállalkozó szelleműek. Természetesen a futás előtt alapos
bemelegítést
tartottak, melyet Szabadicsné Madaras Katalin, a
rendezvény szervezésében is részt vett Zalakarosi

Futrinkák vezetője koordinált, s
csak ez után kerülhetett sor a kocogásra, bringázásra. A résztvevőket a körök végén a Tourinform-iroda munkatársai frissítővel
és oklevéllel várták.

8

2017. október 27.

