
A létesítmény közel 5500 m2 víz-
felülettel, hullámmedencével, 6 pá-
lyás csúszda együttessel, termálvi-
zes családi medencékkel, kültéri és
beltéri élményfürdõvel, a Vízipók-
Csodapók gyermekvilággal, Lollo és
Bernie Kids Klubbal, gyógyvizes
medencékkel várja idõjárástól füg-
getlenül a látogatókat.

Tóth János mûszaki igazgató el-
mondta: az elmúlt idõszakban a
strandi medencék felkészítését és
karbantartásait végezte el a fürdõ,
ez gépészeti karbantartást, burko-
lat javításokat jelent, de rendbe tet-
ték a strandi közlekedõ útvonala-
kat, járdákat is.  Rendbe tették a vi-
zesblokkokat, a szükséges javítások

itt is megtörténtek. A fogadóépü-
let is rendezetten várja a vendége-
ket, hiszen itt is megtörténtek a
festési munkák, illetve az öltözõ és
egyéb épületek festése, javítása.
Rendezetten várja a vendégeket a
fürdõ parkja is, hiszen a fûnyírás, a
szelektív permetezés, a fák karban-
tartása, élõsködõktõl történõ meg-
szabadítása, gallyazása, a veszélyes
ágak levágása ugyancsak megtör-
tént a nyitásra. Teljes biztonsággal
használhatók a csúszdák és a gye-
rekjátékok, ezek karbantartási és
minõsítési munkálatai ugyanis szin-
tén lezajlottak a nyitás idejére. 

Ami a medencéket illeti: május
elsejétõl 9-19 óráig üzemel már a
sportmedence, a gyógykert me-
dencéje, a családi medence, vala-
mint a mellette található termál-
vizes medence. A gyógykertet

már húsvét óta használhatják
egyébként a látogatók, az elszi-
getelt, csendes terület, a meg-
nyugtató és rendezett környezet
nagyon népszerû a vendégek kö-
rében.

Nyit a csúszdapark is, bár hét
közben egyelõre csak rövidített
idõben, 11-tõl 15 óráig áll rendelke-
zésre, hétvégenként azonban a
stranddal megegyezõ nyitva tartási
idõben várják a szórakozni vágyó-
kat itt is. Elõre láthatólag májusban
a Vízipók-Csodapók mesestrand és
a hullám medence nem üzemel, ha
azonban az idõjárás elkényeztet
bennünket, ezek a medencék is
rendelkezésre állnak. A nyári idõ-
szakban pedig ismét képzett ani-
mátorok foglalkoznak majd a gye-
rekekkel, így a szülõk is nyugodtab-
ban élvezhetik a strandi idõszakot,
persze, csak ha az átmeneti gyerek-
nélküliségrõl döntenek.

Nincs más hátra, mint felkészül-
ten várni a strandszezont!
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Zalakaros város lapja
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LOLLOVAL ÉS BERNIEVEL INDUL A STRANDSZEZON MÁJUS ELSEJÉN

Hamarosan benépesül a strand, a jó idõt kell csak megrendelni.

Pezsgõvel köszöntik az elsõ vendégeket

Köszönöm, hogy elviselted az elviselhetetlent. Hogy
valamit teremtettél a semmibõl. Hogy üres zsebekbõl is
képes voltál adni. Hogy szerettél bennünket, mikor nem
volt bennünk semmi szeretetre méltó. Köszönöm, hogy a
lehetetlent is megoldottad egyetlen mosolyoddal.

Pam BrownA strandon is kreatív foglalkozásokkal várják a gyerekeket.

Leginkább talán a gyerekek
örülhetnek, hiszen már nem so-
kat kell aludni és megnyitja kapu-
it a strand. Hagyományosan má-
jus 1-én nyit a Zalakarosi Fürdõ
kinti részlege.  A tradíció szerint
Novák Ferenc, Zalakaros város
polgármestere, valamint
Krampek Mihály, a Gránit Gyógy-
fürdõ vezérigazgatója pezsgõvel
köszöntik az elsõ érkezõ vendé-
geket a Dísz tér felõli strand be-
járatnál, s Lollo és Bernie, a Klub
Oázis új, nemzetközi kabalafigu-
rái vidám gyermekprogramjaival
hivatalosan is útjára indul a nyári
idõszámítás a fürdõn.

AnyámnakAnyámnak
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A Zalakarosi Turisztikai Egye-
sület a LEADER térségek közötti
együttmûködés keretében való-
sította meg 2015. április 12-én a
„Jó gyakorlatok bemutatása”
nevû rendezvényét, melynek az
AquaTherm Hotel adott ott-
hont. 

A rendezvény Illésné Farkas Ka-
talin kistermelõ elõadásával kezdõ-
dött, melyen a résztvevõk megis-
merkedhettek a birsalma sajt készí-
tés rejtelmeivel. Ezután Szabó Tibor,
a Zala Termálvölgye Egyesület mun-
kaszervezet vezetõje tartott elõ-
adást a helyi termék népszerûsítésé-

nek lehetõségeirõl, majd Szabad
Enikõ, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara vidékfejlesztési referense
mutatta be a helyi termék piacra ju-

tásának eszközrendszerét. Kovács-
né Kicsi Zsuzsanna, a Csesztregélõ
Nonprofit Kft. ügyvezetõje pedig az
információs technológiák lehetõsé-

gének bemutatásáról szólt. A prog-
ram zárásaként helyi termékek be-
mutatója és állófogadás volt a
résztvevõk részére.

Mind a virágosítás, mind a te-
rület- és utcakép rendezés, mind
a fakorona alakítások tekinteté-
ben felkészülten várta és várja az
igazi tavaszt a város, köszönhe-
tõen a KAROS-PARK Kft. munká-
jának.

– A téli idõszakban a hóelta-
karítás mellett az utcabútorok
rendbetétele, festése, javítása volt
az egyik fontos feladatunk, illetve
a tél végi és a kora tavaszi idõ-
szakban sikerült több helyszínt is
megtisztítani az elburjánzott nö-

vényzettõl – jelezte lapunknak
Biczó Tamás, a Kft. ügyvezetõje. – A
tél folyamán felújított utcabúto-
rok a napokban kerülnek a he-
lyükre. A korábbi évekhez képest
szerettük volna színesíteni tava-
szi virágágyásainkat is, ezért õsz-
szel a hagyományos árvácska be-
ültetés mellé tulipán-, jácint- és
krókuszhagymákat is tettünk,
melyek most pompáznak igazán.

Biczó Tamás azonban szomorú
tapasztalatokról is beszámolt:
sok virághagyma sajnos már nem
érhette meg a valódi virágzást,

ugyanis amint kibújtak a földbõl,
szorgos „gyûjtõk” keze közé ke-
rültek. Mintegy 150 virághagy-
mát távolítottak el a virágedé-
nyekbõl a sétányon, s mivel pót-
lásuk már nem volt lehetséges,
több helyütt foghíjasan találkoz-
hatunk velük egy-egy edényzet
esetében.

A virágokról szólva az ügyveze-
tõ elmondta még: javában folyik a
Kft. fóliasátraiban a kannavirágok
hajtatása, a muskátlik, illetve az
egynyári virágok termesztése.

A Termál úton a növények öntö-

zéséhez jelenleg telepítik az öntö-
zõ berendezéseket, melyek lehetõ-
vé teszik, hogy a legoptimálisabb
idõszakban, azaz az éjszakai és haj-
nali órákban öntözzék a növények
talaját, így biztosítva a gazdag vi-
rágzást.

A cég munkatársai a vegetációs
idõszak elõtt elvégezték  a legsür-
gõsebb koronaalakító fametszése-
ket is, a kivágott fák helyére új fa-
csemetéket telepítettek.

Minden készen áll ahhoz, hogy
városunk teljes szépségében tárul-
kozzon fel a látogatók elõtt.

Virágpompával fogadták a tavaszt
MUNKÁLATOK A KAROS-PARK KFT-NÉL

Jó gyakorlatok bemutatása
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PROGRAMOKKAL IS KÉSZÜL A VÁROS A SZEZONRA

FÉL ÉVSZÁZADOS A FÜRDÕ 

Az idei év különleges, hiszen a
fürdõ létesítésének 50. évfordulóját
is ünnepelhetjük, a munkatársak
már év elejétõl a fél évszázados év-
forduló jegyében dolgoznak és ál-
lítják össze a programokat. A kerek
évfordulóra egyedi logót készíttet-
tek, mely a város és a fürdõ honlap-
ján, a Zalakarosi Fürdõ levelezésé-
ben, facebook oldalán, sõt a fürdõ
bejáratánál lévõ pénztáraknál is lát-
ható.

A létesítmény komoly facebook
kampányt is indított a jubileumot
jelezve, itt nemcsak a programokat,
de a fürdõrõl készült hangulatké-
peket, illetve a régmúltat idézõ
retro fotókat is láthatunk, utóbbia-
kat a visszajelzések alapján a fel-
használók nagyon szívesen böngé-
szik és osztják meg. A fotók egyéb-
ként egy facebook játék részei is
egyben, melyet az évforduló jegyé-
ben indítottak „Akkor és most”
címmel; a beküldõk azt mutathat-
ják meg a képekkel, milyen is volt a
fürdõ és a város az elmúlt 50 év-
ben. A legjobb felvételekbõl kiállí-
tás is készül. Ezen túlmenõen fel-
kért történész segítségével könyvet
is szerkesztenek a Zalakarosi Fürdõ
50 éves történetérõl. 

A vendégek nagy örömére az
50-es szám idõnként 50 százalékos
kedvezményt, illetve bizonyos szol-
gáltatásoknál 1+1-es kedvezményt

is jelöl. Ilyen például az 50 százalék
kedvezmény 50 éveseknek, vagy a
wellness szolgáltatások esetében
az „egy megvásárolt kezelés mellé
egyet ajándékba adunk” akciók in-
dítása.

Az 50. évforduló két kiemelt
eseménye a városnap és a Turizmus
Világnapja. A városnapon temati-
kus nagy nyári rendezvényekre szá-
míthatunk a fürdõn és a városban,
a Turizmus Világnapján pedig egész
hétvégére kiterjedõ rendezvény so-
rozat indul tematikus programok-
kal, szakmai konferenciákkal, study
tourokkal.

ZENE, SPORT, 
GYERMEKPROGRAMOK

Akár azt is mondhatnánk:
lendületesen kezdõdik a program-
szezon májusban, hiszen a munka
világnapján, ünnepi hétvégéjén
városunk valóban mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy pihe-
néssel, szórakozással és lehetõleg
ne munkával töltsük az idõt. A
majális a retro jegyében zajlik, ki-
emelt vendég Dévényi Tibor lesz
(a részletek a lap 8. oldalán lévõ
plakáton).

Pünkösdkor a családi programok
kapnak hangsúlyt, a Lollo és Bernie
kids’ klub rengeteg játékkal, kreatív
foglalkozással, családi versennyel
vár mindenkit, s itt lesz a Kakaó Ze-
nekar is.

A sportot sem hanyagoljuk el,

legyen az szellemi vagy fizikai. Is-
mét megrendezi – immár 32. alka-
lommal – városunk a nemzetközi
sakkversenyét, mely magyar nõi-, és
férfi bajnokság is egyben. A me-
zõny résztvevõje lesz 13 nemzetkö-
zi és egy nõi magyar nagymester is.

A mérkõzések május 22. és 30. kö-
zött zajlanak.

Június 19-én rajtol a Tour de
Zalakaros nagyszabású országúti
kerékpárverseny (ennek távjairól
elõzõ lapszámunkban már írtunk).

Július 3-án és 4-én nosztalgia hétvé-
gét rendez a turisztikai egyesület,
melynek sztárvendége Sipos F. Ta-
más lesz.

Július 17-19-én Karos Város Nap-
jaira invitálják a közönséget a buda-
pesti Orfeum sztárelõadói, olyan
sztárokkal, mint Veres Mónika Nika,
Gondi Helén, Berkes Olivér, de ter-
mészetesen a rendezvényeken he-
lyi és környékbeli mûvészeti együt-

teseink is helyet kapnak, s nem ma-
rad el a tûzijáték sem. 

Idén is lesz Kannavirág Napok
szépségversennyel, bulival, erre júli-
us 24-25-én kerül sor. Sokan várják
a bornapokat, hiszen ilyenkor ha-
talmas koncertekkel, remek gaszt-

ronómiai kínálattal készülnek a
szervezõk. Most sem fogunk csa-
lódni: augusztus 6. és 9. között itt
lesz az Ocho Macho, Csepregi Éva, a
Balkán Fanatik, s minden este bál
zárja a napot.

A zenéé a fõ-
szerep augusztus
14-16-án is, az Ut-
cazene Fesztivá-
lon, amikor külön-
bözõ stílusban ját-
szó, de minden-
képpen egyedi
hangulatot kínáló
zenekarok lépnek
fel a rendezvény
téren egy idõben.

Az államalapí-
tás ünnepére mû-
sorral készül váro-
sunk, az ezt köve-
tõ napok pedig a
kikapcsolódást ga-
rantálják ugyan-
csak remek zenék-
kel, borházakkal,
finomságokkal, sõt

augusztus 20-án is lesz tûzijáték! A
szórakoztató programok sora más-
nap is folytatódik, hiszen a
Honeybeast minden egyes zalakarosi
vendégbõl igazi hõst csinál, mert „Te
vagy a legnagyobb hõs a világon!”

Szeptember 12-én a Szüreti Szõ-
lõkapkodó, október 26. és 31. kö-
zött pedig már a jól ismert, hangu-
latos Tök jó Zalakaroson program-
sor zárja a szezont.

Sztárfellépõk, tûzijáték, sportrendezvények
Nemcsak a strandnyitás jelzi, hogy városunk elérkezett az igazi tu-

ristaszezonhoz; a programok tekintetében is indul a szezon, hiszen
májustól október végéig remek kínálatból csemegézhetnek turistáink
és a városlakók, környékbeliek is.

A programok kivétel nélkül ingyenesek, azoknak a rendezvénytér
és a Dísz tér ad helyet. 

Az 50. évforduló két kiemelt
eseménye a városnap és a Tu-
rizmus Világnapja. A városna-
pon tematikus nagy nyári ren-
dezvényekre számíthatunk a
fürdõn és a városban, a Turiz-
mus Világnapján pedig egész
hétvégére kiterjedõ rendez-
vény sorozat indul tematikus
programokkal, szakmai konfe-
renciákkal, study tourokkal.
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A versek, az irodalom elõtt
tisztelegtek a Költészet Napja,
József Attila születésének 110.
évfordulóján városunk irodalom-
kedvelõi a könyvtárban.

A vendégeket teával, aprósü-
teménnyel várták, cserébe verse-
ket kértek mindenkitõl a szerve-
zõk. Akadt, aki saját mûvét ol-
vasta fel: Pataki Jánosné, Horváth
Zita és Kiss Mihály a maguk írta
versekkel lepték meg a közönsé-
get, s meséltek arról is, miért is
fogtak annak idején a versírás-
hoz. Akadt, aki kedvenc versét
neves elõadók tolmácsolásában
juttatta el a közönséghez, a vál-
lalkozóbb kedvûek pedig felol-
vasták az általuk korábban már
kiválasztott mûveket.

A jó hangulatú költészet napi
teaházban rengeteg pompás,
kedves magyar költeményt idéz-
tek, s a vendégek bíznak abban:
a versek szeretetét tovább tud-
ják adni környezetüknek.

Alsós olvasás-helyesírás ver-
seny Zalakomár, 2015. április 16.

Hangos olvasás: 2. helyezett:
Balogh Levente  4. osztály. Felké-
szítõ tanár: Bakonyi Rita.

Helyesírás: 2. helyezett: Szabó
Benjámin Tamás 3. osztály. Felké-
szítõ tanár: Horváthné Nagy Elvira.

2. helyezett: Farkas Abigél 4.
osztály. Felkészítõ tanár: Bakonyi
Rita.

„Kõrösi Csoma Sándor 
szövegértõ” megyei verseny
2015. március 17. Nagykanizsa

5. helyezett:  Nagy Julianna 2.
osztály, 8. helyezett: Horváth Sára
2. osztály. Felkészítõ tanáruk: Hohl
Lászlóné.

1. helyezett: Farkas Abigél 4.
osztály, 7. helyezett: Horváth Kor-
nél    4. osztály. Felkészítõ tanáruk:
Bakonyi Rita.

6. helyezett: Molnár Attila 6.
osztály, 10. helyezett: Kulcsár Ba-
lázs 6. osztály. Felkészítõ tanáruk:
Bakonyi Rita.

4. helyezett: Csöndör Kamilla 7.
osztály, 4. helyezett: Horváth Ta-
mara 8. osztály, 9. helyezett:
Neumajer Kitti 8. osztály. Felkészí-
tõ tanáruk: Benkõné Gulyás Edit.

Bendegúz Nyelvész 
megyei döntõ 

2015. március 27.

5. helyezett: Molnár Attila 6.
osztály. Felkészítõ tanára: Bakonyi
Rita. 6. helyezett: Bagó Laura 7.
osztály. Felkészítõ tanára:
Benkõné Gulyás Edit. 7. helyezett:
Nagy Julianna  2. osztály.Felkészítõ
tanára: Hohl Lászlóné. 8. helyezett:

Horváth Tamara 8. osztály. Felké-
szítõ tanára: Benkõné Gulyás Edit.

Országos német nyelvi verseny
megyei döntõ, Zalaegerszeg

2015. március 25.

2. helyezett és országos döntõ-
be jutott: Csöndör Kamilla 7. osz-
tály. Felkészítõ tanára: Várnagy
Szabolcsné.

Kispályás
labdarúgás diákolimpia

2015. április 14., Nagykanizsa

A IV. korcsoport fiú csapat 3.
helyezést ért el. A csapat tagjai:
Bali Szabolcs 7. osztály, Péter Ben-
ce Zoltán 7. osztály, Kánnár Máté
7. osztály, Miháczi Márton 6. osz-

tály, Szörcsök Noel Szilárd 7. osz-
tály, Koma Bence László  7. osztály,
Negreán József  8. osztály, Csinyát
Dominik 8. osztály, Schmidt Áron
5. osztály, Nagy András  7. osztály.
Felkészítõ nevelõ: Kovács Tamás.

Kinder + SPORT 

A Nyugat-Dunántúl  regionális
elõdöntõben 1. helyezést ért el
csapatunk. A csapat tagjai: Ma-
tyovszky Péter 2. osztály, Bogdán
Richárd 2. osztály, Eisenschreiber
Anna  2. osztály, Tóth Petra 2. osz-
tály, Vékony Bence Zsolt 3. osztály,
Stampf Marcell 3. osztály, Török
Petra  3. osztály, Angler Lili  3. osz-
tály, Balogh Levente  4. osztály,
Elekes Barna  4. osztály, Horváth
Lili  4. osztály, Tóth Jázmin  4. osz-
tály, Marton Mátyás Bence 2. osz-
tály, Strobl Anna  2. osztály,
Lechner Werner Herbert  3. osz-
tály, Tálos Csenge  4. osztály. Felké-
szítõ nevelõ: Jankovics Attila.

Versenyeredmények

Költészet napi teaház

Motor-
szentelés

A motoros szezon kezdete-
ként misét és motorszentelést
tartottak a nagykanizsai H-Turul
Motoros Klub szervezésében vá-
rosunkban. A rendezvénytéren
Sifter Gergõ plébános szentelte
meg a motorosokat, akik szép
számmal érkeztek erre az alka-
lomra.Fotó: MTI/ Varga György
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FIATALOS LENDÜLETTEL, DALOLÓ LÉLEKKEL

– Mi adta az indíttatást a meg-
alakulásra?

– Kis iskolás korom óta mindig
is kórustag voltam, voltak idõ-
szakok, amikor egyszerre 3 kórus-
ban is énekeltem. Ének szakos ta-
nárként kötelezettség is volt a kó-
rusvezetés, de felnõtt vegyes kó-
rusom is volt már. Nagyon igaznak
érzem Kodály mondatát, amit a
meghívóra is ráírtunk: „...nem so-
kat ér, ha magunknak dalolunk,
szebb, ha ketten összedalolnak.”
Az ember pedig a legszebb hang-
szer, az emberi énekhangnál, még
ha nem is szól tökéletesen, nem
sok szebb dolgot tudok a világból.

– Civil szervezetként milyen
támogatásokban részesültek ed-
dig?

– Kapcsolatokat építhettünk a
testvérvárosokkal, lehetõséget
kaptunk számtalan estben arra,
hogy városi ünnepségeken, kultu-
rális találkozókon, egyházi ünne-
peken énekeljünk. Közösségfor-
máló erõ volt az is, hogy néhány
alkalommal külföldi kiránduláso-
kat is tehettünk együtt (Szlová-
kia, Erdély, Prága). Baráti kapcso-
latok is szövõdtek a kórusmunka
során.

Egy alkalommal a város vezeté-
se a Zalakaros Közmûvelõdéséért
díjat is nekünk ítélte. Az utóbbi
években pedig közös hangver-
seny-látogatásokat tehettünk
(Pécs Kodály Központ, Zeneaka-
démia).

– Melyek a legemlékezetesebb
fellépéseik?

– Mindig a legutolsó a legizgal-
masabb: a születésnapi koncertre
sokat gyakoroltunk.

– Milyen kapcsolatot ápolnak
a többi mûvészeti együttessel?

– A Vonós Kamaraegyüttessel
rendszeresen szerepeltünk közö-
sen – tagjai kevés kivétellel kórus-
tagok is –; a legtöbbet Kmecs Te-
odóra tanárnõnek köszönhetünk,
aki a kórus korrepetítora, s állan-
dó zongorakísérõje. Köszönjük a
türelmét, tudását, s egy amatõr
együttest kísérni sokkal nehe-
zebb, mint az igazi hozzáértéssel
bírókat. Nagyon hálásak vagyunk
neki ezért. Nélküle szegényesebb
lenne a paletta.

A születésnapi koncertre meg-

hívtuk a
D a l á r d a -
Vegyeskart
és a Fúvós
Zenekart is
egy-egy kö-
zös bemutat-
kozásra. Nem
az elsõ alka-
lom, hogy
együtt éne-
kelünk. 

– A fiata-
lok körében
van-e igény
arra, hogy
belépjenek a
csapatba? Mi a tapasztalata álta-
lában e téren?

– Mindannyian fiatalok va-
gyunk, vagy legalábbis annak
érezzük magunkat. Nem igazán

vonzó a fiatalok körében ez a mû-
vészeti tevékenység, de azért, aki
ráérez az ízére, velünk marad. Jó
lenne persze a fiatalosabb lendü-
let, a kórus élén is, meg a tagság-

nak is jót tenne, ha fiatalokkal
egészülnénk ki.

– Milyen darabokkal készültek
a születésnapi koncertre?

– A 15 év „termésébõl” válogat-

tuk ki a legkedvesebbeket: igye-
keztünk a változatossá tenni a
mûsort, egyházi és világi zene,
népdalfeldolgozás és musical
(részlet) egyaránt helyet kapott.

*   *   *

A koncertet a közönség vastaps-
sal fogadta, több zeneszámot
együtt énekelt-dúdolt a kórussal.
Az öröm mellett a gyásznak is saj-
nos jutott szerep az est folyamán,
elhunyt énekes társuk emléke elõtt
dallal, fõhajtással tisztelegtek a je-
lenlévõk. A kórus tagjai pedig meg-
lepetés dallal köszönték meg
Benkõné Gulyás Edit 15 esztendõs
munkáját, rengeteg virággal ked-
veskedtek minden jelenlegi és volt
együttes tagnak. A város nevében
Novák Ferenc polgármester mon-
dott köszönetet, a Dalárda-
Vegyeskar pedig igazi zalai ínyenc-
séggel: diótortával ajándékozta
meg az ünnepelteket.

Tizenöt esztendõs a Nõi Kar
Sok-sok dallal, együtt énekléssel és muzsikálással ünnepelte fenn-

állásának 15. évfordulóját a Nõi Kar. A jeles évforduló alkalmából a
kar vezetõjével, Benkõné Gulyás Edittel beszélgettünk, aki alapítója,
s a kezdetek óta vezetõje a mûvészeti együttesnek.

Tizenöt éve együtt.

Polgármesteri köszönet a mûvészi színvonalú
munkáért.

Az ünnepelteknek különleges torta is járt 
a mûsort követõen.

Vastapssal ünnepelt a közönség.
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Városi sakkbajnokság
A strandfürdõ bejáratának tetõtere adott otthont 2015. április

18-án Zalakaros XI. Városi sakkbajnokságának. A város sakkbajno-
ka, illetve a város amatõr sakkbajnoka címekért ezúttal 26 sakkozó
mérkõzött meg egymással, a rendezõ Zalakaros és Térsége SE sak-
kozói mellett Keszthelyrõl és Zalaegerszegrõl, illetve a megyén kí-
vülrõl, így Marcaliból, Balatonberénybõl, Ajkáról és Tapolcáról is ér-
keztek sakkozók a megmérettetésre.

A bajnokság hatalmas küzdelmet és izgalmakat hozott, amit az
is bizonyít, hogy a 9 fordulós bajnokság végén is csak a Bucholz-
számítás döntött a végsõ helyezésekrõl, mivel a dobogósok azonos
pontszámmal végeztek. A Bucholz-számítás végül Babits András-
nak (Marcali) kedvezett, így õ nyerte el Zalakaros Város Bajnoka cí-
met, Heiligermann Gábor (Tapolca) és az ugyancsak Veszprém me-
gyei Gaál Sándor (Ajka) elõtt. 

A város „Amatõr bajnoka” címért az 1670 élõ pontnál keveseb-
bel rendelkezõ versenyzõk szálltak harcba. Itt a végsõ gyõzelmet a
mindössze 8 éves Gaál Zsóka (Tapolca) szerezte meg 4,5 ponttal,
második helyen a hazaiak versenyzõje, Marosvölgyi Ferenc (4,5
pont) végzett az ugyancsak zalakarosi színeket képviselõ Kóbor
Krisztián (4 pont) elõtt. Tekintettel arra, hogy e versenyen nem volt
díjhalmozás, így a legjobb Zalakaros és Térsége SE sakkozója részé-
re kiírt különdíjat 5,5 ponttal az 5. helyen végzõ Szabó-Thomka Dá-
niel kapta, míg a Hotel Karos Spa által felajánlott 2 személyes va-
csora meghívást a Tapolca csapatában játszó és Zalakaros megyei
csapatában vendégjátékosként is szereplõ IV. helyezett Marton Jó-
zsef  részére adták át.

A szervezõk az okleveleken kívül a díjazottakat ajándékcsomag-
gal is jutalmazták, melyeket Novák Ferenc polgármester adott át. 

FELHÍVÁS!

VI. CIVIL NAP 2015 

Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mûvé-
szeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt vegye-
nek részt 2015. május 16-án, szombaton 14.00 órától a parker-
dei pihenõhelyen tartandó hagyományos rendezvényünkön.
(Rossz idõ esetén a helyszín: Tûzoltószertár, Jegenye sor)

További információ: Közösségi Ház- 0036/30-9833-944 vagy
személyesen Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatt az I. emeleten

Töltsünk együtt egy kötetlen, vidám délutánt!

Novák Ferenc

MEGHÍVÓ
A Zalakarosi Turisztikai Egyesület szeretettel várja a

2015. április 28-án megrendezendõ 

MEGÚJULÓ ÉS ALTERNATÍV ENERGIÁK 

HASZNOSÍTÁSA CÍMÛ WORKSHOPRA

Helyszíne: Aquatherm Hotel (Zalakaros, Üdülõ sor 6.)

PROGRAM TERVE:
10.00: Regisztráció
10.30: Rendezvény megnyitása

Köszöntõt mond: Krampek Mihály elnök
10.40: Elõadás: Energiaforrások, szerepük a környezetvédelem-

ben, környezetiparban 
11.20: Elõadás: Biomassza hasznosításának lehetõségei Magyaror-

szágon
12.00: Elõadás: Napenergia hasznosítás lehetõségei
12.40: Ebéd szünet
14.00: Elõadás: Biogáz hasznosítása Magyarországon
14.40: Elõadás: Biztonságos és fenntartható energiaellátás jövõje:

szélenergia, geotermia

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött. Kérjük Önöket, hogy részvételi szándékukat a +36 93 340 421
telefonszámon vagy a program@zalakros.hu e-mail címen jelezzék.

„Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
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A korábbi évek hagyományai-
nak megfelelõen megrendezésre
került az asztaliteniszezõk ama-
tõr városi bajnoksága. 

Az iskola tornatermében 2015.
április 3-án megrendezett verse-
nyen a szervezõk egyéni kategóriá-
ban hirdettek eredményt. A me-
gyei bajnokságban remeklõ csapa-
taink révén a megye asztalitenisz
életében meghatározó szerepet
tölt be városunk, mindezek ellené-
re a versenyen 5 férfi és 2 hölgyver-
senyzõ ragadott ütõt.

A torna jó hangulatban zajlott
le, a nézõk színvonalas mérkõzése-
ket láthattak. A férfiak egyéni küz-
delmében a gyõzelmet Jámbor Ba-
lázs szerezte meg, aki így megvéd-
te tavalyi címét. Második Kunhegyi

Zsolt lett, míg a harmadik helyen
ezúttal Németh László végzett. A
hölgyek küzdelmében Turkovics
Gerda diadalmaskodott Horváth

Hilda ellenében.
Reméljük, hogy a legközelebbi

tornára, melyre akár már idén is sor
kerülhet, a mostaninál többen ne-

veznek, hiszen ahogy azt a megyei
csapat eredményei is mutatják,
Zalakaroson meghatározó szerepet
tölt be ez a sportág.

Március 29-én befejezõdött Zala
megye I. osztályú sakk csapatbaj-
noksága. Sakkozóink ezúttal Keszt-
helyre látogattak és meggyõzõ fö-
lénynyel 7:3-ra verték a hazaiakat.
Ezzel minden meccsüket megnyer-
ve (Lenti 7:3, Zalaszentgrót 7:3, Ta-
polca 5,5:4,5, Csuti 5,5:4,5, Kanizsa
6:4, Volán 6:4) megkoronázták ös-
szes elõzõ teljesítményüket. Ez azt
jelentette, hogy csapatunknak mely
2004 óta vesz részt a megyei sakk-
életben immár harmadszor sikerült
az élre kerülnie s ezúttal meg is
védte tavalyi bajnoki címét. Mind-
ezt úgy, hogy az elõzõ évi gyõztes
csapaton tulajdonképpen nem tör-
tént változtatás. Legjobb pontszer-
zõink 100 %-os teljesítményt nyújt-
va Borsfai Attila és Kardics János
voltak, de a többiek is (Marton Jó-
zsef, Heiligermann Gábor, Minorics
Tibor, Marosvölgyi Ferenc, Üst Jó-
zsef, Szabó-Thomka Dániel, Lukács
László, Török Gábor, Barics Ferenc,
Csányi József) sok fejtörést okoztak
ellenfeleiknek. Örvendetes hír,
hogy tavalyi kispadosaink mindhár-
man lehetõséget kaptak és ketten
bizonyítottak is. Kóbor Krisztián
(tavalyi városi sakkbajnokságunk
amatõr bajnoka) mind a 7 mérkõ-
zésen szerepelt és 4 pontot míg
Jámbor Balázs 5 mérkõzésbõl 2,5

pontot szerzett. Szomorú hír, hogy
februárban elvesztettük Török Gá-
bor sporttársunkat aki 70. életév-
ében elhalálozott. – mondta az el-
múlt szezonról Lukács László.

A sikeres szezon után felmerül a
kérdés, hogyan tovább? Lukács
László csapatvezetõ elmondta,
hogy jelenleg nem látja biztosított-
nak a magasabb osztályba jutásnak
sem a személyi, sem az anyagi fel-
tételeit. Bár a 6-12 táblákon megfe-
lelõ erõt képviselõ játékosok állnak
rendelkezésre, hiányoznak az 1-3
táblákon szerepeltethetõ 2200 ér-
tékszám feletti játékosok, akiket
csak megfelelõ honorárium és úti
költség térítés mellett lehetne iga-
zolni és 2 fõ 2000 értékszám körüli
(4.-5. táblára) ifjúsági játékosra is
szükség lenne. Komoly anyagi ter-
het róna az egyesületre az idegen-
beli mérkõzésekre 3 autóval törté-
nõ utazás útiköltsége, és a hazai
mérkõzések játékvezetõi díjazása is.
Természetesen örömmel állnak a
magasabb kihívás elé, ha akad
olyan szponzor, aki lát fantáziát e csa-
patban és a felmerült többletköltsé-
geket finanszírozza. Nagyon hiányzik
a lebontott közösségi ház helyére
tervezett új építésének elmaradása.
Komoly fegyvertény, hogy a mostani
szép eredményt edzések nélkül is si-

került elérni, reméli, hogy hamarosan
a terem problémájuk is megoldódik,
így a jövõben edzéseket is tudnak
tartani. Természetesen e siker nem
jöhetett volna létre az önkormányzat
támogatása nélkül, melyet ezúton is
köszönnek, és külön köszönet illeti
meg a Móra Ferenc Általános Iskola

vezetését, akik biztosították a hazai
mérkõzéseink helyszínét.

A csapat a bajnoki cím után sem
ül a babérokon, hisz májusban a ha-
gyományosan megrendezésre ke-
rülõ Zalakaros Kupa „B” csoportjá-
ban ismételten asztalhoz ülnek,
8–10 játékosuk indul a versenyen.

Asztalitenisz: többen is nevezhettek volna

Ismét bajnok a sakkcsapat!
Korábbi számainkban már írtunk arról, hogy a Zalakaros és Térsé-

ge SE sakkcsapata remekel a megyei I. osztályú sakk csapatbajnok-
ságban, így minden reménye megvan arra, hogy megvédje bajnoki cí-
mét. A közelmúltban lejátszották az utolsó fordulót is, a csapat sze-
zonjáról Lukács László szakosztályvezetõ tájékoztatta lapunkat.

Marosvölgyi Ferenc, Gaál Zsóka és Kóbor Krisztián.
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