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Csak egy kör a Balaton!

Ha fogalmazhatunk így: a város sportéletében történelmet írtak a Zalakarosi Futrinkák. A felnõtt amatõr futókból álló tíz fõs
csapat egyrészt átfutotta magát
a nyárba, másrészt – és ez a „történelem” – zalakarosiak közül elsõ alkalommal körbefutotta a Balatont.

ELÕSZÖR VETT RÉSZT KAROSI CSAPAT AZ ULTRABALATONON
csapattagokat, közben
futni is nem
akármilyen
terepen, ez
az igazi erõpróba.
A
karosiak kiállták ezt a próbát, remek
csapat, kiváló
csapatmunka,
lelkes segítõk
és az otthoni
h á t t é r mu n kát
végzõ
családtagok
olyan jól egészítették ki
egymást,
hogy az igazán példa lehet más csapatoknak is!

Az Ultrabalaton rendezvény május 31-én Balatonaligán rajtolt és ért
véget, a szervezõk váltóban, egyéniben, két napos és non stop versengésben hirdették meg a 212 kilométeres táv teljesítését.
Az országos és nemzetközi szinten is a legnagyobb futóversenyek
között számon tartott Ultrabalatonon a Zalakarosi Futrinkák a
non stop váltóra neveztek be, ami
annyit jelent, hogy a tíz fõ folyamatos váltásban kerülte meg a magyar
tengert. Összességében mindenkinek egy félmaratonnyi táv, azaz
nagyjából 21 km-es szakasz jutott
(16-tól 25 km-ig terjedtek a futás
szakaszok). A félmaraton már önmagában is a legtöbb amatõr futónak komoly erõpróba, a csapatverseny pedig – legalábbis a Futrinkák
értelmezésében – ennél többrõl is
szól. Arról, hogy minden csapattag
ott van mindenki rajtjánál és célba
érkezésénél, biztat, erõt ad, együtt
örül és izgul a másikkal. Huszonnégy órán át talpon lenni, követni a

EP VÁLASZTÁS

(Folytatás
a 6. oldalon.)

Ismét elsöprõ Fidesz gyõzelem

Az Európai Parlament képviselõinek választására került sor
május 25-én.

Városunkban az 1857 szavazásra jogosult polgár közül 612en adtak le érvényes szavaza-

tot. Így a szavazásra jogosultak
33 %-a adta le voksát.
Az eredmények az alábbiak
szerint alakultak:
Elsöprõ többséggel, a szavazatok 56,05 százalékát megszerezve a Fidesz-KDNP gyõzött.
Második helyen, 13,4 százalékát
megszerezve a voksoknak a
Jobbik, harmadik lett a Demokratikus Koalíció 9,48 százalékkal, negyedik az MSZP (7,68 %)
lett.
Az eredmények kapcsán
Novák Ferenc polgármester elmondta: azok hûen tükrözik az
emberek akaratát, véleményüket az Európai Parlamentben folyó eddigi magyar érdekeket
képviselõk munkájáról.

– Az országgyûlési választásokat követõen, ahol a FIDESZKDNP jelöltje körzetünkben
nyert a legmagasabb százalékban, folytatódott, sõt növekedett a FIDESZ-KDNP támogatottsága. Mindkét választás helyi eredményei jól mutatják,
hogy településünk lakossága
elkötelezett a jobboldali értékek mentén, és bízom abban,
hogy mindez megmutatkozik
az õszi helyhatósági választásokon is.
A választási eredmények azt
is jelentik, hogy a nemzeti és
sajátosan magyar értékek védelme így tovább folytatódhat
Brüsszelben – öszszegezte a
polgármester.
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BALLAGÁS
ÉS TANÉVZÁRÓ
ÜNNEPÉLY
A Zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola tanulói és
nevelõtestülete
nevében
tisztelettel meghívjuk 2014.
június 18-án, szerdán 17
órakor kezdõdõ ballagási és
tanévzáró ünnepélyre.

A ZALAKAROSI VÁROSI
ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR
NYITVA TARTÁSA
Hétfõ: 12.00–16.30
Kedd: 12.00–17.00
Szerda:
9.30–10.30, 12.00–17.00
Csütörtök: 12.00–17.00
Péntek: 12.00–16.30
Szombat: 9.30–11.30

PARLAGFÛ AKCIÓ
Magyarországon a leggyakoribb és legagresszívebb allergén
gyomnövény a PARLAGFÛ, amelynek pollenje káros hatással van az
emberi szervezetre, ezért azt még virágzás elõtt el kell pusztítani!
Zalakaros város gyógyhely, ezért közös célunk hogy megakadályozzuk a város területén a parlagfû elterjedését. A parlagfû elleni védekezés leghatásosabb módja a még nem virágzó parlagfû gyökérzettel együtt történõ eltávolítása.
Ha kihúzza a parlagfüvet, az ott már nem tud újból kihajtani.

Mindenki nyerhet, ha gyûjti a kihúzott parlagfüvet!
A Karos Park Városüzemeltetési Kft. behiáki telephelyén
hétköznap 7.00–9.00 óra között
2014. június 10-tõl 2014. augusztus 20-ig

A mentõk napja
Ebben az évben is hagyományosan megrendezésre került a Mentõk Napja.
Novák Ferenc polgármester köszöntötte a mentõállomás
dolgozóit, élükön Koncz Tiborral, a mentõállomás vezetõjével.
A meghitt ünnepség keretében az általános iskolások mûsora köszöntötte a munkatársakat. Ezt követõen Novák Ferenc polgármester méltatta az e területen dolgozók hõsies,
emberéleteket mentõ munkásságát.
Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel zárult, melynek végeztével a polgármester átadta az önkormányzat köszönõ
ajándékát a dolgozóknak.

TÁJÉKOZTATÓ
A NYÁRI HÁZIORVOSI ELLÁTÁSRÓL
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a háziorvosi ellátást a
praxisjog értékesítéséig az önkormányzat átmenetileg az alábbiak
szerint biztosítja: 2014. június 1-tõl 2014. augusztus 31-ig dr.
Tarnai Zsuzsanna háziorvos közremûködésével fogja ellátni.

A doktornõ rendelési ideje Zalakaroson
a Fõ utca 6. szám alatt:
Hétfõ: 12.00 – 15.30, Szerda: 8.00 – 11.30
Péntek: 12.00 – 15.00
A zalakarosi rendelési idõn kívül hétköznap 08:00-16:00 között a doktornõ telefonos egyeztetés alapján áll a betegek rendelkezésére.
Telefon: +36-93/340-400, Mobil: +36-30/956-2873

50 tõ gyökeres parlagfû leadásáért igazolást kap,
amellyel ajándékutalványokat nyerhet.

Az orvosi ügyelet a megszokott módon üzemel hétköznapokon délután 16:00-tól, valamint hétvégén és ünnepnapokon.
Cím: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 1. – Telefon: +36-92/321-000

Az utalványok kiosztásának idõpontjáról az akcióban részt vevõk
külön értesítést kapnak.

A változásokról az orvosi rendelõ hirdetõtábláján, a képújságban
és a város honlapján a www.zalakaros.hu/varoshaza linkre kattintva
értesülhetnek.
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Megújult az elnökség és a felügyelõ bizottság
KÖZGYÛLÉS A TURISZTIKAI EGYESÜLETNÉL
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2014-ben május 26-án tartotta rendes éves közgyûlését.
Ez alkalomból Novák Ferenc polgármester üdvözölte a megjelenteket, beszédében többek között
megköszönte a Turisztikai Egyesületnek és az elnökségnek éves
munkáját és további sikeres feladatvégzésre buzdította a jelenlevõket.
A fõbb napirendi pontok között
szerepelt az egyesület 2013. évi
gazdálkodása, az egyesületi marke-

ting és Tourinform-irodai tevékenység ismertetése, a 2014-es év költségvetésének jóváhagyása, a Polgári Törvénykönyv megújulása miatti
egyesületi alapszabály módosítás,
valamint tisztújítás az egyesületben. A levezetõ elnök, Czimondor
Nándor ismertette a napirendi pontokat. Elfogadásra került az egyesület és a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója, a 2014-es év költségvetése, részletekbe menõen az alapszabály
módosítás. A tisztújítás során meg-

újult az elnökség és a Felügyelõ Bizottság. Az elnökség 10 fõrõl 9 fõre csökkent, összetételét tekintve
az önkormányzatot, a fürdõt és a
nonprofit kft-t 1–1 fõ, a 3 és 4 csillagos szállodákat 3 fõ, az egyéb vállalatokat 2 fõ, a magánszállásadókat pedig 1 fõ képviseli.
A megválasztott elnökség tagjai:
Deutschné Lang Erika, Czimondor
Nándor, dr. Burján Richárd, Varga
Lajosné, Tóth Zoltán, Horváth Éva,
Tompa Ferenc, Olasz Zsolt, Talián
János.

Sokrétû programmal várta a
város apraját-nagyját az önkormányzat a gyermeknapon, május
utolsó vasárnapján.
A hagyományokhoz híven a
Sportcentrumban került sor a
programok megrendezésére, az
egész délelõttöt betöltõ rendezvényen többek között rendõrségiés
tûzoltó
bemutató,
ugrálóvár, foci, vízi foci, ügyességi versenyek, karate bemutató,

Gyermeknap a városban

A felügyelõ bizottság továbbra
is 3 fõs, tagjai: Ledneczky Mária,
Tóthné Krémer Mária, Arany József.
Az elnök, a három elnökhelyettes,
a nonprofit kft. ügyvezetõ és a titkár
megválasztása a közgyûlést követõ
elsõ elnökségi ülésen történik. A taggyûlésen több mint 42 fõ vett részt,
ami kimagaslóan nagyobb aktivitást
jelez, mint a korábbi években.
Czimondor Nándor megköszönte a korábbi elnökség és ellenõrzõ
bizottság munkáját, és további sikereket kívánt az új 3 éves idõszakra.

ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK VERSENYE
Városunk adott otthon
május 31-én a Zala megyei
önkéntes tûzoltó csapatok
éves versenyének.
A versenyen számos csapat indult: 9 férfi, 5 nõi és 6
ifjúsági kategóriában mérték
össze felkészültségüket az
önkéntesek.

A LEGKISEBBEKNEK SZENTELVE
kézmûves foglalkozás várta a
gyerekeket. A város intézményeibe járóknak üdítõvel és jégkrémmel is kedveskedtek, a reptér jóvoltából pedig a magasból ajándékokat szórtak a gyerekek közé.
A bölcsõde is ünnepelt, ám
nem csupán egyetlen napot, hanem egy egész hetet szenteltek
a gyermekeknek május utolsó
napjaiban. Az apróságokat rengeteg játékkal várták, melyekben
szüleikkel együtt vehettek részt
az egész hét folyamán.

A megnyitón a Zalakarosi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tagjai közül ketten vehették
át a megyei tûzoltó szövetség elismerését: Strobl Gábor
10 éves, Keszthelyi Zoltán 25
éves önkéntes tûzoltó munkájáért kapott oklevelet.
A versengés során a
zalakarosi csapat nagy küzdeni akarás árán a hetedik
helyet szerezte meg.
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Megújuló energiával a kistelepülésekért
CIVIL SZERVEZET KEZELNÉ AZ ENERGIA TÉRSÉGI SZINTÛ HASZNOSÍTÁSÁT
A megújuló energia térségi
szintû hasznosításának lehetõségeirõl tartott konferenciát a közelmúltban a Zöld Folt Innovatív
Megoldások a Vidékért Egyesület.
– Sokszor és sok helyen láttuk
leírva, hogy az aprófalvas települések milyen demográfiai problémákkal küzdenek. Mi ezeket a
problémákat nem csak tanulmányokból
ismerjük, hiszen itt
élünk. Látjuk az apró falvak népesség csökkenését, a fiatalabb generációk elvándorlását, a szakképzett munkaerõ külföldre távozását. Ha azt szeretnénk, hogy a
minket követõ nemzedék itt éljen,
vagy ha idõlegesen akár el is távozik, de visszajöjjön, akkor a mi felelõsségünk, hogy tegyünk is érte.
Egyébként mindenki elõtt ismert,
hogy az egyes települések komoly
erõfeszítéséket tesznek ezen folyamatok megállítására, gondoljunk csak a hagyományõrzésre,
különféle mûvészeti és kulturális

Hagyományosan a Felsõhegy bejáratánál álló Orbánszobornál tartotta a szõlõhegyek védõszentjének ünnepét a
város.

csoportok mûködésére. Mi ezen
törekvéseket kiegészíteni szeretnénk. Azonban azt látni kell, hogy
csak település szinten gondolkodva nem lehetünk versenytársai
egyetlen város kínálatának sem, a
külföld vonzerejének sem. Pontosan ezért hoztuk létre civil szervezetünket, hogy a lehetõségét biztosítsuk az összefogásnak – foglalta
össze Kötõ Attila, a szervezet elnöke.
Mint mondta: három fõ területen fogtak munkához: a települések informatikai bõvítése az egyik
céljuk, ennek érdekében kilenc települést összefogva térségi kamerarendszer kiépítésére és bõvítésére
nyújtottak be pályázatot. Ehhez
kapcsolódóan a közbiztonság célzatú informatikai rendszer kiépítését is megfogalmazták célként, s kiemelt feladatként kezelik a megújuló energia térségszintû hasznosítását.
Utóbbi esetében tanulmány készült a lehetõségekrõl, így a megújuló energia és az önkormányzatok viszonyát, a megújuló energia

Az Orbán-naphoz kötõdõ
népszokást felelevenítve Novák
Ferenc polgármester borral locsolta meg a szobrot, így kérve
védelmet, áldást a szõlõre, bõ-

és a gazdaság kapcsolatát, valamint
a megújuló energia és a lakossági
felhasználás lehetõségeit vizsgálták.
– Hogy milyen változást jelenthet egy település életében a zöld
energia, arról csak vízióink lehettek egészen addig, amíg külföldi
példákat nem sikerült felkutatnunk. Az ausztriai St.Veit és a németországi Schönau már lényegesen elõbbre tart azon az úton,
amit mi bejárni szeretnénk. Eredményeiket követendõnek tartjuk.
õk már bizonyították, hogy helyi,
állami, és uniós összefogással komoly életminõség változást lehet
elérni, melyek lakosságmegtartó
hatása felbecsülhetetlen – mondta
Kötõ Attila.
A kormányzati támogatással elkészült tanulmány többek között
javaslatot tesz arra, hogy mely területeken érdemes a megújuló energiát elõállító központot kiépíteni,
arra miként csatlakozhatnak a települések.
– Következõ lépésként a jövõbeni szándékaink közös kifejezé-

séges termést és kedvezõ idõjárást remélve.
– Településünk a történelemben és a jelenben ezer szállal kötõdik a szõlõhöz és a bor-

Orbán-nap

sére energetikai szövetség létrehozását kezdeményezzük, melyben minden résztvevõ település
egy szavazattal rendelkezne. A
megtermelt energia, vagy anyagi
javak település szintû elosztására
kvóta rendszer kialakításában
gondolkodunk, maximum 50%
erejéig. A fennmaradó mennyiséget közvetlen gazdaság élénkítésre javasoljuk fordítani, fõként
mezõgazdaság, erdõgazdálkodás
területéhez kapcsolódóan. A szövetség megalakításának dokumentációját elkészítjük. Ennek
elõkészítõ szakaszában a települések vezetõivel egyeztetéseket
folytatnánk a közös érdekek feltárása mentén. Pályázat elõkészítés
keretében támogatásért fordulunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz külföldi tanulmányút
támogatására, majd a konkrét fejlesztési javaslatra megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez is. A
következõ hónapokban ezen fogunk munkálkodni – vázolta fel a
teendõket a szervezet elnöke.

hoz. Bár egy középkori leírás
szerint Karos szõleje selejtes,
de eladásra jó módja vagyon….
hiszen kereskedelmi útvonal
mellett feküdt a település. Korábban a térség is híres
volt jó borairól. Az
1860-as években Londonban a Szabari Bán
Pince bora aranyérmes
lett, kerek 150 év múlva
pedig Franciaországban
ismételték meg a sikert
az utódok. Karos is
ápolja hagyományait. A
rizling, a tónai a város
különleges bora, van
Szõlõ utcánk, köztéri
présünk, bormonográfiánk, tagjai vagyunk a
Magyar
Borvárosok
Szövetségének, a Zalai
Borút
Egyesületnek,
borfesztivált
szervezünk. Minden évben értékeljük, így ebben az
évben is Szent Orbán
munkálkodását – emelte
ki az ünnep kapcsán a
polgármester.
Az Orbán-napi program a Dalárda-vegyeskar
fellépésével zárult.
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A TÁMOP 3.2.11/10 keretében a 6. osztályos tanulók rendhagyó irodalom órán – drámaórán – vehettek részt. Értékes tapasztalatokat szereztek arról, hogy bizonyos konfliktushelyzetekben mi lehet a megoldás.

Drámaóra az iskolában

„ Nagyon érdekes elõadást láttunk.
Az óra elején elõször csak ismerkedtünk a színészekkel és szituációs játékokat játszottunk. Késõbb három csoportban dolgoztunk. A történetet
mi magunk alakítottuk tetszésünk szerint, és ki is próbálhattuk a fõhõsök
szerepét. Jó érzés volt, hogy a konfliktust sikerült feloldanunk. Végül mindenki belátta hibáját, s a lehetõ legjobb megoldást választotta, ami minden szereplõnek megfelelt. Szerintem nagyon jó volt ez az óra.”
Köszönettel tartozunk a Független színházi produkciók mûhelyének,
akik lehetõvé tették számunkra – immár nem elõször -, hogy aktív tanulással, játékosan tanulják meg gyermekeink az „életben” való eligazodás
helyes módjait.
Benkõné Gulyás Edit

PÜNKÖSD – AZ EGYHÁZ
SZÜLETÉSNAPJA
„Ha ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékot adni, menynyivel inkább ad mennyei Atyátok
Szentlelket azoknak, akik kérik tõle.”
(Lukács 11,13)
Az elsõ pünkösdkor Jeruzsálemben,
közel kétezer éve, amikor Isten az õ
Szentlelkét kitöltötte erre a világra, Péter apostol igehirdetése nyomán 3000
ember tért meg, és keresztelkedett
meg. Ezek nem magányosan, Robinsonmódon élték hívõ életüket. „Kitartóan
részt vettek az apostoli tanításban, a
közösségben, a kenyér megtörésében
és az imádkozásban” (ApCsel 2,42).
A Szentlélek munkájának egyik iránya felülrõl lefelé tart: Istennel köt öszsze. A másik iránya vízszintes: embertársainkkal kapcsol egybe. Egyedül egy
hasáb fa is csak füstölög-bûzölög, a
pásztortûzben viszont vidáman lobog.
Egyedül egy szál búzakalász a viharban
eltörik, a ringó táblában egymást tartják. Egyedül a hívõ élet csak küszködés,
a közösségben igazi öröm. Ezért hívjuk
mindazokat istentiszteleti alkalmainkra, akik közösségre, örömre, békére
vágynak itt Zalakarosban is. Az istentisztelet helye: a Zalakarosi Fürdõ (Termál út 4.) területén lévõ külön épületben, utcai megközelítéssel, hogy bárki
számára elérhetõ legyen. A terem a
nyári strandbejárat épületének 2. emeletén található (lift van), ahova a Dísz
térrõl, a Men Dan Magic Hotel felõl lehet bejutni.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
az istentiszteleti helyért kifejezzem köszönetemet a Város és a Fürdõ vezetõségének, akik lehetõvé tették, hogy állandó helyünk lehet!
Ezúton kívánok minden kedves olvasónak ISTENTõL MEGÁLDOTT, BOLDOG
PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET!
Kovács István
református lelkipásztor
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Léránt Brigitta, Szabadicsné
Madaras Katalin, Hegyi Mónika,
Tóth-Gáborné Sas Anikó, Antal
Anita, Szabadics Attila, Deutsch
Szabolcs, Halász Máté, Szécsényi
Szabolcs és Angyalosi Dániel valamennyien a futást választották
hobbi
sportjukként,
az
Ultrabalaton versenyen való indulás a Szabadics-házaspár ötlete
volt. Nem volt nehéz összegyûjteni a vállalkozó kedvû futókat,
mindenkinek nagy kihívást jelentett a táv együttes teljesítése.
Gyorsan megalakult a csapat a
Zalakarosi Futrinkák fantázianévvel (hiszen a nevezéskor már csapatnévvel kellett indulni), s az addigi egyedüli futások hamar közösségi élményekké váltak, a csapat lelkes tagjai gyakran edzettek
együtt hol hosszú távokon, hol
rövidebb, ám keményebb szakaszokon. A Kis-Balaton körbefutása mellett az újudvari tévétoronyhoz való futások a felkészülés sokáig megmaradó élményeit jelentették többüknek.
A csapat a Szabadics cég jóvoltából hamarosan egyen pólóhoz
jutott, Krégár Hajnalka grafikus
logót tervezett számukra, az önkormányzat pedig a Zalakaros
Sportjáért Alapítványon keresztül
biztosított anyagi támogatásával
az utazás feltételeit teremtette
meg. Utóbbira óriási szükség volt,
hiszen az egyes célállomások között busz szállította a Futrinká-

Csak egy kör a Balaton!
ELÕSZÖR VETT RÉSZT KAROSI CSAPAT AZ ULTRABALATONON

kat. A segítõ családtagok is hamarosan beszálltak a készülõdésbe, így aztán a versenyre Kovács
Zoltán lakóautóval, innivaló biztosításával követte a csapatot,

MEGHÍVÓ
TISZTELT VENDÉGÜNK, KEDVES ZALAKAROSIAK!
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület
szeretettel meghívja Önt a „Zala Két Keréken” címû projekt
keretében megrendezésre kerülõ 1 napos kerékpártúrára
Zalakaroson.
A túra célja: Térségi túrakerékpáros rendezvény 1 napos, 2
szakasz területbejárásával, a térség turisztikai attrakcióinak
bemutatásával, 50 kerékpáros részvételével Zalakaros környezetében.
Idõpont: 2014. év június 22.
Helyszín: Zalakaros
Résztvevõk köre: Túrakerékpározásban érintett és érdekelt
szervezetek, személyek.
Létszám: 50 fõ
Programok idõbeli ütemezése:
09.00 – 10.00: Regisztráció
10.00 – 14:00: Kerékpározás a túraszakaszokon
14.00 – 15:00: Ebéd
15.00 – 16.00: Extrém kerékpáros bemutató
16.00 – 18.00: Térségi turisztikai attrakciók megtekintése

Strobl Gábor pedig a futók tiszteletbeli fotósa lett. A véletlen
folytán a Futrinkák Molnár Tamás
edzõvel is megismerkedtek. Az
ultrafutókat, profi sportolókat is
edzõ Molnár Tamás vállalta, hogy
segít a felkészülésben, és bár a
futóiskolák és általában a futóedzések nem mindig a legkedvesebb elfoglaltságot jelentették a
Futrinkáknak, be kell látni, hogy
igen hasznosak voltak. Az pedig,
hogy Tamás azt is vállalta, hogy
minden futót kerékpárral végigkísér a maga távján, felbecsülhetetlen segítség volt mindenki számára.
A Zalakarosi Futrinkák az
Ultrabalatonon becsülettel helyt
álltak, ki-ki saját rekordokat döntött a szakasz futásai során. Halász Mátét és Léránt Brigittát erõsen próbára tették a balatoni tanúhegyek között vezetõ utak, két
tíz százalékos emelkedõt is le kellett küzdeniük. Szécsényi Szabolcs
élete elsõ leghosszabb távját fu-

totta
szép
eredménnyel,
Angyalosi Dániel súlyos térdmûtét után vállalta a megmérettetést, Hegyi Mónika szintén térdés ízületi problémák után állt rajthoz. De futottak. És nem is akárhogy. A távot 20 óra 52 perc alatt
teljesítették, a legnagyobb élmény azonban mindenképpen az
együttes munka volt, s az a jókedv, ami végig kísérte a csapatot
a 24 óra során.
A Zalakarosi Futrinkák ez
úton is köszönetet mondanak a
város önkormányzata, a Szabadics Zrt. és a Kovács-család támogatásáért, és bár személyesen
is megtették, de lapunk segítségével is szeretnék megköszönni
családtagjait támogatását, biztatását.
A csoport õszintén reméli,
hogy a városban mind többen
kapnak kedvet a futáshoz, és gyarapodik a Futrinka-tábor annyira,
hogy akár futó klubot is létrehozhatnak Zalakaroson.

ZALAKAROS KÉPESLAPOKON
Zalakaros képeslapokon kiállítás a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola aulájában Zalakaros,
Liget u. 28. Megtekinthetõ: 2014. V. 26-VI. 27. Naponta 800-1600
óráig.
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XXXIII. Zalakaros Kupa Nemzetközi Sakkfesztivál
Immár 33. alkalommal adott
otthont városunk 2014. május 2331. között a Zalakaros Kupa Nemzetközi Sakkfesztiválnak, ami
nyílt magyar bajnokság és válogató is volt az augusztusi sakkolimpiára egyben.
A rendezõk ezúttal szakítottak
a hagyománnyal, és a verseny két
helyszínen került lebonyolításra. A
Hotel Karos Spa konferenciatermében a 2400 élõpontszám feletti versenyzõk („A” csoport) ültek asztalhoz, míg a Móra Ferenc Általános
Iskola tornatermében a többiek
(„B” csoport) küzdhettek.
Mindkét csoportban népes és
erõs mezõny gyûlt össze, az „A”ban tizenkét ország 70 sakkozója,
míg a „B”-ben 12 ország 105 sakkozója küzdött az értékes díjakért.
Nagy sikere volt a sakkfesztivál kísérõ programjainak is, így a fürdõn
lejátszott élõ sakk partinak és a szimultánnak is.
A 28 nagymestert felvonultató
sakkversenyt végül az „A” csoportban a lett Igor Kovalenko (7 pont)
nyerte meg, a paraguayi (!) Axel

Bachman (6,5
p.) és az ukrán Alexander Kovchan
(6,5 p.) elõtt.
A
legjobb
magyar a hetedik helyen
végzõ, Berkes
Ferenc lett,
aki a magyar
egyéni bajnokság küzdelmeiben
Erdõs Viktort
és Rapport
Richárdot
elõzte meg.
A nõk versenyét ismét
Mádl Ildikó
n y e r t e ,
Hoang Thanh
Trang-ot és Gara Tíciát megelõzve.
A „B” csoportban, ahol a Zalakaros
és Térsége SE sakkozói is szerepeltek, a gyõzelmet Fancsy Imre szerezte meg, az ukrán Okhotnik
Vladimir és Kiss Attila elõtt. A 105
fõs
mezõnyben
a
legjobb

zalakarosi eredményt ismételten
Marosvölgyi Ferenc érte el, aki 5
ponttal a 45. helyen végzett.
Az ünnepélyes díjátadón Novák
Ferenc polgármester, Horváth Tamás, a verseny szakmai felelõse és
Mészáros Attila, a Magyar Sakkszö-

vetség fõtitkára gratulált a legjobbaknak. Reméljük, hogy az idei verseny is beváltotta a hozzá fûzõdõ
reményeket és jövõre az ideihez
hasonló színvonalas verseny keretén belül találkozhattunk ismét a
versenyzõkkel.

Sakk: másodszorra is megyei bajnokok lettek
Februári számunkban beszámoltunk arról, hogy a Zala Megyei Sakkcsapatbajnokság félidejében a Zalakaros és Térsége SE
az elsõ helyrõl várja a folytatást.
Az azóta eltelt idõszakról tájékoztatjuk most olvasóinkat.

Az elsõ tavaszi fordulóban a
közvetlen rivális, Lenti TE csapatához látogattunk és egy végsõkig kiélezett küzdelemben minimális arányú vereséget szenvedtünk. Ezzel
ugyan csökkent elõnyünk, de így is
négy pont elõnnyel várhattuk a
folytatást. A következõ fordulóban

a Aquaprofit Nagykanizsa III. gárdáját fogadtuk, akik ellen a legutoljára befejezõdött partiban sikerült kiharcolni a fontos gyõzelmet a döntetlennek látszó mérkõzésen. A
Lenti gárdájának nagy arányú gyõzelme miatt azonban elõnyünk 1,5
pontosra csökkent, így az utolsó
fordulóban úgy ültünk asztalhoz a
Csuti SK III. ellen,
hogy tudtuk, ezt az
elõnyt kell megtartani. A csapat ezúttal a
hátsó táblákon remekelt, melynek köszönhetõen 7-3 arányú gyõzelmet szereztünk, s egyúttal
második alkalommal
nyertük meg a megyei bajnokságot.
A megyei sakkcsapatbajnokságot
nyert csapatot a 33.
Zalakaros
Kupa
Nemzetközi Sakkversenyt
követõen,
melynek „B” csoportjában a csapat
több versenyzõje is

asztalhoz ült, ünnepélyes éremátadó bankett keretében Novák Ferenc polgármester is köszöntötte,
és adta át az érmeket a csapatbajnokságon szerzett pontok alapján.
(1. Borsfai Attila 6 pont, 2. Szabó-T
Dániel 5,5 p., 3. Kardics János 5 p.,
4. Lukács László 4 p., 5. Marton József 3,5 p., 6. Heiligermann Gábor
3,5 p., 7. Marosvölgyi Ferenc 3,5 p.,
8. Barics Ferenc 3 p., 9. Török Gábor 3 p., 10. Minorics Tibor 2 p., 11.
Üst József 1,5 p., 12. Döbrönte László 1,5 p., 13. Csányi József 1 p., 14.
Cserveni László 1 p., 15. Gyõrfi Norbert) A felsoroltakon kívül természetesen meg kell említeni azokat
is, akik játéklehetõséget nem kaptak, ugyanakkor csapatunk edzésein rendszeresen részt vettek, ezzel
is segítve csapattársaik felkészülését (Jámbor Balázs, Lõrincz László,
Kóbor Krisztián, Vass Bence).
A csapatnak ezúton is gratulálunk, s bízunk benne, hogy a jövõben is tesznek azért, hogy városunk
ne csak a nemzetközi torna, hanem
a sakkcsapat miatt is fontos szerepet töltsön be a sakkéletben. (Képünkön a bajnokságot nyert csapat
Novák Ferenc polgármesterrel)
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FÜR UNSERE DEUTSCHSPRACHIGE LESER
Liebe Leserin, Lieber Leser,
hiermit möchten wir Sie über die Programme im Juni informieren.
Fußballfans in Zalakaros können sich auf eine nächtliche öffentliche
Liveübertragung während der Fußball-Weltmeisterschaft in
Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) freuen. Sie können aller Spiele der
Fußball WM 2014 am Gyógyfürdõ Platz gucken.

DAS ERÖFFNUNGSSPIEL:
DONNERSTAG, 12. JUNI 2014
22:00 UHR: BRASILIEN – KROATIEN
GYÓGYFÜRDÕ PLATZ, ZALAKAROS
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen wie Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Rufen Sie bitte die Kollegen
im Tourinform Büro unter der Nummer +36 93 340 421.
Ferenc Novák
Bürgermeister der Stadt Zalakaros

PROGRAMMÜBERBLICK
Datum

Programm

Ort

ab 09.00 7. Juni Kinderprogramme,
„Streichelzoo“,
Handwerkermarkt
17:00
7. Juni–00.00 Pfingstwochenende
8. Juni
Treffen der Partnerstädte:
12. Juni 19:00
Gartenkino: Krimi und Musical
Vorstellung gespielt von den
12. Juni–
Schülern der Partnerstadt auf
15. Juni
Deutsch (Freier Eintritt)
13. Juni – 14. Juni ab 17:00
Kulturprogramme am
Gyógyfürdõ Platz
17.45–18.00
Preisübergeben von Weinwett14. Juni
bewerb im Komitat Zala
16.00 20. Juni– Tour de Zalakaros
16:00 22. Juni (Radfahrtour)

Büffelreservat,
Kápolnapuszta
Zalakaros,
Gyógyfürdõ Platz

Zalakaros,
Gyógyfürdõ Platz

Zalakaros,
Gyógyfürdõ Platz
Zalakaros,
Gyógyfürdõ Platz

JÚNIUSI PROGRAMAJÁNLÓ
JÚNIUS 7–8.: PÜNKÖSDI VIGASSÁGOK – Gyógyfürdõ tér – Info:
+36 93 340 421
JÚNIUS 7.: VÁLASZTOTT SPORTÁG. „SPORTOLJ ÉS NYERJ!” –
Zalakaros – Info: +36 30 983 3944
JÚNIUS 12.: FOCI VB VETÍTÉSE –
Gyógyfürdõ tér – Info: +36 93 340 421
JÚNIUS 12–15.: TESTVÉRVÁROSOK
POLGÁRAINAK TALÁLKOZÓJA –
Nemzetközi Fesztivál – Gyógyfürdõ
tér – Info: +36 30 983 3944
JÚNIUS 13.: „SPORTOLJ ÉS
NYERJ!!!” – Díjkiosztó, Zalakaros
– Info: +36 30 983 3944
JÚNIUS 14.: MEGYEI SZINTÛ
BORVERSENY – eredményhirdetés – Gyógyfürdõ tér

JÚNIUS 21–22.: TOUR DE
ZALAKAROS – Gyógyfürdõ tér –
Info: Velo.hu
JÚNIUS 21.: NYÁRI VÁROSI
AMATÕR EGYÉNI TENISZVERSENY – Sportcentrum – Info: +36
30 983 3944
JÚNIUS 29.: „ZALAKAROS KUPA
DÍJUGRATÓ VERSENY MEGYEI
BAJNOKI FORDULÓ” – Zalaka-ros,
Behiák – Info: +36 30 983 3944
JÚLIUS 5-6.: COPACABANA
CAROS – Gyógyfürdõ tér – Info:
+36 93 340 421
JÚLIUS 5-6.: IV. COPACABANA
CAROS STRANDFOCI TORNA
(nõi-férfi) – Zalakarosi Fürdõ –
Info: +36 93 340 420
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

