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Zöldül, virágosodik a termáltó környéke
NÉPSZERÛ A VÁROS ÚJ LÉTESÍTMÉNYE
Már látogatható a termáltó és
környéke, a tanösvény, a felnõttés gyermekjátszótér a városban
élõk és az ide látogató vendégek
nagy örömére.
Mind a turisták, mind a helybéliek kedvenc helyévé lépett elõ a város új létesítménye, mely környezetében is egyre szebb látványt nyújt.
A termáltóba a tavalyi évben vízinövényeket telepítettek, az idei
évben a tavat körülvevõ ökopartot
építették ki, melynél térköves és
kavicsos sétányok kiépítése valósult
meg. A virágágyakba évelõ növények, a parkokba fák kerültek,
megtörtént a füvesítés, és éger csemetékbõl „megépült” a labirintus
is. Utóbbi esetében természetesen
némi türelemre lesz még szükség,
hogy a növények felcseperedhessenek és valódi labirintust képezzenek.
A város új szabadidõ központjának mindennapi gondozása, a tó és
a kapcsolódó létesítmények, így a
parkoló, az aktív pihenõpark, a sétány, a vízi kalandpálya, a fények
meditációs tere, az információs táblák karbantartása, a zöld felületek,
dûnék, a virágfelületek, fák öntözése, ápolása, vegyszerezése, tápanyag visszapótlása, téliesítés a jövõben a KAROS-PARK Kft. feladata

lesz. A parkfelületek központi részére automata öntözõrendszer
került, mely az ápolt pázsit- és virágfelületek gondozásában nagy
szerepet játszik. A vendéglátó egység mellett nyilvános illemhely mû-

ködik, melyben pelenkázó helyiséget is kialakítottak, gondolva a kisgyermekes családokra.
A tó és környezetének bejárása,
ellenõrzése, a feladatok elvégzése
az év minden napjára ad feladatot

a KAROS-PARK Kft-nek.
A mi dolgunk csupán annyi,
hogy óvjuk és vigyázzuk ezt a parkot, mely a növények növekedésével mind pompásabb látványt
nyújthat mindannyiunk számára.

A termáltóban már jól látható a telepített növényzet.

Csodaszép növény- és virágágyakat alakítottak ki a tó körüli parkban.

Fásítás, füvesítés az ökotó mellett.
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Nyílászáró csere a tornateremben
FOLYAMATOSAN FEJLESZTIK A HELYISÉGET
megóvnunk, hanem modernizálni is tudtunk, hiszen így nem
csak új nyílászárókat kapott a
tornaterem, hanem mind a hõszigetelés, mind a beázás megszüntetése terén is elõbbre tudtunk
lépni – jelezte
a
felújítás
k ap c s á n
Kulcsár
C s o n g o r,
a
Zalak a r o s
Sportjáét
Közhasznú Közalapítvány elnöke. – A
projekt
megvalósítása
azonban
Megvalósult a tornaterem nyílászáróinak cseréje.
nem volt
megóvni, hanem fejleszteni, mo- olyan egyszerû, mint ahogyan
dernizálni a nebulóink által oly hangzik, hiszen az anyagi fedezetsokat látogatott, a sportolásnak nek a megteremtéséhez két kohelyet adó épületet. A nyílászáró moly támogatás meglétére volt
cserével nem csak állagot sikerült szükség. Az egyik – a tervezett

A napokban befejezõdnek az általános iskola tornatermének felújítási munkálatai, melyeknek keretében a terem teljes nyílászáró cseréje valósul meg. A komoly anyagi terhet jelentõ munka részben az
önkormányzat támogatásával, részben a TAO-pályázat segítségével
valósulhatott meg.
– Gyermekeink a Móra Ferenc
Általános Iskola tornatermét
használják iskolaidõben, de természetesen a tanítási idõn kívül
is sokfajta sportolási, edzési lehetõségnek is otthont ad a helyiség. Így komolyan foglalkozni
kellett annak a kérdésével, hogy
hogyan lehet nem csak az állagát

NEM ÉRKEZETT
PÁLYÁZAT
Zalakaros Város Önkormányzata képviselõ-testülete 2016. február 11-i ülésén döntött arról, hogy a
Zalakarosi Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi állásának betöltésére pályázatot
ír ki. A pályázat beadási határideje 2016. március 31.
napján járt le. A megadott
határidõig az intézményvezetõi állás betöltésére nem
érkezett pályázat. Ezért a
képviselõtestület a 2016.
április 11-i ülésén úgy döntött, hogy ismételten pályázatot ír ki az intézményvezetõi állás betöltésére.

költség 30%-a – önkormányzati
támogatásból tudott megvalósulni, és ehhez a jelenlegi képviselõtestület teremtette elõ a költségvetésbõl a forrást, a másik forrást
pedig a sikeres TAO-s pályázat elnyerése jelentette. Így összesen az
erre elõteremtett költség több
mint 8 millió forintra rúg.
– Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy a nyílászáró csere
program sikeres indulása, a sikeres
pályázat és a projekt alapítványi
tervezése az elõzõ elnök,
Szabadics Attila vigyázó kezei között formálódott meg, és én ennek a már elindított programnak
a befejezõ embere voltam. Azonban nem szabad elfelejtkezni arról
sem, hogy ezen projekt megvalósítása a hivatalban dolgozó szakemberek támogató munkája nélkül nehezen valósult volna meg.
Összességében nagyon sok ember
csapatmunkájának köszönhetõ a
nyílászáró csere program sikeres
megvalósulása, amellyel egy modernizált tornatermet nyerhettek
azok, akik a legfontosabbak számunkra: a gyerekek.

Tisztították a parkerdõt
A Föld Napjához kötõdõen
szervezte meg a Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a Közösségi
Ház az Önkéntesek Napját, melynek keretében a parkerdõ túraútjait tisztították meg a program
résztvevõi.

Az önkéntesek az esõbeálló környékét, a Csiga-ösvényt, a „százlépcsõt”, a kilátó környékét, a gátat, valamint a forrás környékét
szabadították meg a kirándulók által elhagyott szeméttõl.
A lelkes csapatot a munka vé-

gén frissítõvel és finom pörkölttel
várták, s jutott idõ még közös játékra, erdei kirándulásra is. A résztvevõk megvendégeléséhez a
Zalaerdõ Zrt. is hozzájárult, támogatásukat ezúton is köszönik a
szervezõk.

FELHÍVÁS!
VII. CIVIL NAP 2016
Szeretettel meghívom a civil szervezetek, egyesületek, mûvészeti csoportok minden tagját, hogy családtagjaikkal együtt vegyenek részt 2016. május 7-én, szombaton 14.00-tól a parkerdei 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
polgármester

Az esõbeálló környékének rendbetételét is vállalták a résztvevõk.
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Premier filmekkel, mindennapos vetítésekkel indul a kertmozi
június 18-án. Sinkovics Norbert, a
Közösségi Ház vezetõje elmondta: az üzemeltetés intézményük
feladata lesz, a mûködtetést augusztus 31-ig, bérelt gépekkel
oldják meg.

Újra üzemel a kertmozi

Miután a szolgáltatás alapfeltétele a mindennapos vetítés, így
színházi elõadások szervezése egyelõre nem várható, de vizsgálják,
hogy kisebb volumenû, kevesebb
díszletet igénylõ elõadásokat miként lehetne a nyári idõszakra a
kertmoziban megtartani.
A jegyárak kialakítása még folyamatban van, a mozi nyitva tartási idejében büfét üzemeltetnek. Az elõadások
minden esetben 21 órakor kezdõdnek.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester komoly eredménynek tartja, hogy az idei nyáron sikerül elindítani újra a mozit.

– Az elmúlt év gép bérlési
problémáiból okulva idén már év
elején hozzáfogtunk a vetítõberendezés beszerzésének indításához, de még így is nagyon hosszadalmas volt a procedúra. Végül
külföldrõl sikerül gépet bérelnünk
három hónapra, s a bérleti szerzõdést is aláírhattuk végre. Komoly
megkötések vannak egyébként a
premier filmek vetítését illetõen,
amikhez tartani kell magunkat.
Ilyen például, hogy hetente kilenc
elõadást kell vállalnunk. Emiatt
pénteken és szombaton kétszer
játsszuk a filmeket.

ÁLLANDÓ PROGRAMKÉNT IS SZEREPELHETNE A MOZIZÁS
Az alpolgármester elmondta: az
önkormányzat tisztában van azzal,
hogy a kertmozi mûködtetése nem
a nyereséges vállalkozások közé
tartozik. Ugyanakkor egy olyan
plusz szolgáltatás ez, melyre (és az
elmúlt évi kihagyásnál a visszajelzések alapján egyértelmûvé is vált)
igény mutatkozik mind az itt élõk,
mind a vendégek részérõl.
– Hasonló ez a rendezvények
kérdéséhez – jelezte Czirákiné. –
Programjaink díjtalanok, azaz önmagukban egyáltalán nem nyereségesek, ugyanakkor elengedhetetlenül fontosak, és nyilván az ön-

kormányzatnak kell finanszíroznia
azokat, a koncert fellépõktõl
kezdve a Karos-Park munkájáig. A
kertmozit illetõen a képviselõ-testület minden egyes mozi elõadáshoz 58 ezer forinttal járul hozzá,
összességében tehát több milliós
tétel ez a költségvetésben, de nem
volt kérdés, hogy megszavazzuk-e.
Arról is döntöttünk, hogy megvizsgáljuk vetítõgép vásárlásának
lehetõségét, ugyanis hosszú távon
ez sokkal jobb megoldást jelent,
alkalmat adhat egy állandó moziszolgáltatás megteremtésére is, fix
programot kínálva ezáltal.

Bõvült
a
kalandpark
A Bölcsõdék Napján

Önerõs beruházással, nettó 170 millió forintos költséggel fejlesztették a zalaszabari kalandparkot és az ott mûködõ gyermektábort.

A bölcsõdei dolgozókat köszöntötte a Bölcsõdék Napja alkalmából
Novák Ferenc polgármester. Egy-egy szál virággal, köszönõ szóval
emlékezett meg arról a munkáról, melyet a kisgyermek gondozók
csemetéinkért tesznek nap mint nap.
– Minden terület fontos, mindenkinek a munkája nélkülözhetetlen, de különös figyelmet kap
azok munkája, akik a gyermekekkel dolgoznak, hiszen gyermekeink a jövõ; a mi jövõnk és a település jövõje is – hangsúlyozta a
polgármester. – A Bölcsõdék Napja
kiváló alkalom arra, hogy ne csak
a hazai bölcsõdei mozgalom
alapítói és nagyjai elõtt hajtsunk
fejet, hanem azok elõtt a mai
kisgyermeknevelõk, szaktanácsadók, vezetõk, bölcsõdeorvosok
és a bölcsõdei munka során
nélkülözhetetlen technikai dolgozók elõtt is, akik nem ritkán
személyes lemondást és áldozatokat követelõ hivatásuk gyakorlásával élhetõbbé teszik a kisgyermekes családok hétköznapjait.

Akiknek professzionális szaktudása és szeretõ gondoskodása
nélkül ma már elképzelhetetlen
lenne az egymást követõ új generációk elindítása az egészséges,
kiegyensúlyozott, tartalmas élet
felé – mondta.
Tóth Tímea, a bölcsõde vezetõje
köszönte meg mindannyiuk nevében
az elismerõ szavakat. Úgy fogalmazott: számukra nagyon fontos a munkahely mentális állapota, melynek részét képezik az együtt töltött szakmai
és csapatépítõ napok is. Utóbbira a
Bölcsõdék Napján is volt lehetõségük,
hiszen a Zobori KalandoZoo vezetõjének, Szabadicsné Rádi Évának a meghívását és vendégszeretetét élvezhették a délután folyamán a „bölcsis nénik”, jó hangulatú órákat töltve a kalandpark területén.

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelõs államtitkára a pénteki avatón elmondta: a Holnapocska Tábor – Zobori KalandoZoo olyan létesítmény,
amelyet európai uniós és hazai
források segítségével építettek, de mostanra képesek önerõbõl további fejlesztéseket
megvalósítani. Az uniós fejlesztési forrásoknak éppen
az a céljuk, hogy
olyan programokat finanszírozzanak, amelyek hosszú távon is mûködõképesek, illetve
további fejlesztéseket vonzanak - tette hozzá.
Kiemelte: a
kreatív ötletekkel évek óta folyamatosan továbbfejlesztett
gyermektábor és kalandpark
tulajdonosa, a Szabadics család
mintaként szolgálhat a magyar
vállalkozók számára azzal,
hogy több száz hátrányos helyzetû, illetve súlyos betegségbõl gyógyuló gyerek számára
biztosít évente karitatív táborozásokat.
Szabadics Zoltán elmondta:

a tavalyi mintegy 370 után az
idén közel 500 rászoruló vagy
krónikus beteg gyereket látnak
vendégül egyhetes élményterápiás táborokban. Magyarország egyetlen önfenntartó
gyermektáborának mûködtetését a kalandpark bevételei
fedezik, illetve támogatók is
társulnak ehhez, például az Erzsébet-program.

A zalaszabari létesítmény
idei fejlesztéseit nettó 170 millió forintos, teljes egészében
önerõs beruházással valósították meg. Egyebek mellett 4D-s
mozit, elektromos és vízi dodzsemeket, valamint kültéri
óriáscsúszdákat
helyeztek
üzembe, nyárra pedig vizes játszóteret alakítanak ki. Bõvítették a mosdókat, a járdákat és a
parkolóterületet is.
MTI
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Stílusosan abban a pólóban
fogad, melyet a Balaton átúszás
emlékére kapott. Az EGYIK Balaton-átúszáséra, mert Káldi Zsigmond 13 alkalommal „úszta meg”
a magyar tengert. Az elsõ években a Tihanyi-félszigeti öbölúszás kisebb távját, majd az 5,2
kilométereset hosszú éveken át.
Idén ez a kihívás már nem szerepel a tervei között, ahogyan
„szakított” a Karos Sprint Úszóklubbal is, melynek egy évtizedig,
a megalakulás óta töltötte be elnöki tisztét.
– Zalakarosnak korábban nem
voltak az úszásban nagy hagyományai, holott – fürdõváros lévén – ezzel a lehetõséggel élhetett volna. Tíz évvel ezelõtt,
Papp Miklós edzõvel döntöttünk
úgy, hogy önálló úszóklubot alakítunk. A Karos Sprint tulajdonképpen az õ kanizsai klubjának
jogutódja volt, így gyorsabban
mehetett az alapítás és minden
egyéb, ezzel járó intézkedés –
meséli a kezdetekrõl Káldi Zsigmond. – A fürdõ támogatásával
zavartalan szakmai munka folyhatott az úszóklub keretein belül.
– Mennyire tartja sikeresnek
a klub elmúlt éveit?
– Ahogyan minden más klubnak, a miénknek is volt egy kezdeti egy-két éve, amikor „beindult” a munka. A következõ
évektõl erõs, határozott fellendülés következett be mind a taglétszámot, mind az eredményeket illetõen. Öt-hat évvel ezelõtt
80–90-es taglétszámmal büszkélkedhettünk, bátran állíthatom,
hogy mi voltunk az az egyesület,
mely valóban a tömegsportot
képviselte. Az egészen kezdõ
úszóktól a felnõttekig karoltuk
fel az úszókat. A fiatalok felkészítésében is komoly szerepet
vállalt a klub, azt hiszem, az úszás

Elköszönt az úszóklubtól
MÁS KIHÍVÁSOK VÁRJÁK KÁLDI ZSIGMONDOT
diákolimpiák eredményei magukért
beszélnek. Büszke
vagyok arra, hogy
sok-sok tehetséges
gyermeket tudtak
edzeni a klubban
munkatársaink,
gondolok Szörcsök
Martinra, Pelczer
D o r i n á r a ,
Angyalosi Dórira,
Kötõ Viktóriára…
– Ez a folyamat
a jelenlegi technikai
adottságok
között tud folytatódni?
– A sportmedence megszûnt,
ezt tudjuk. Gazdasági döntés volt,
ami elõtt fejet kellett hajtani. Nem
hinném, hogy sok
olyan fürdõ akad,
ami gazdaságosan
tudja mûködtetni
uszodáját.
Nem
tisztem elemezni a
döntést, az úszóklub részérõl azt
mondanám, átrendezõdtek a feltételek, a viszonyok. Most az
utánpótlás nevelésre tudnak nagyobb hangsúlyt helyezni, ami
korábban nehézkesebb volt, hiszen a kis pancsoló medencében
igen nehéz volt a kicsiket edzeni,
minden tisztelet azoknak, akik
ezt akkor is felvállalták. Most jóval ideálisabbak a körülmények
az úszás technikák elsajátíttatá-

ÚJRA INDUL A STRANDSZEZON
Április 30-án újra megnyitja kapuit a Zalakarosi Fürdõ strandja. A hagyományokhoz híven Novák Ferenc, Zalakaros város
polgármestere, valamint Krampek Mihály, a Gránit Gyógyfürdõ
vezérigazgatója pezsgõvel köszönti az elsõ érkezõ vendégeket
a Dísz tér felõli strand bejáratnál. Lollo és Bernie vidám gyermekprogramjaival hivatalosan is útjára indul a nyári idõszámítás
a fürdõn.
Április 30-tól a következõ medencék üzemelnek (9.00–19.00)
– Sportmedence
– III-as számú strandi gyógyvizes medence
– IV. számú termálvizes medence
– V. számú családi medence
Elõre láthatólag májusban a Vízipók-Csodapók Gyermekvilág, a hullám medence és a családi csúszdapark nem üzemel.
A Neckermann Lollo & Bernie Kids Club kuckó (strandi játszóház) jó idõ esetén hétvégente nyitva tart.

Káldi Zsigmond
sára, a kicsik oktatására.
A felnõtteknek viszont nem
kedvez az új helyzet, és ezt a taglétszám átrendezõdése is mutatja. Annak viszont örülök, hogy a
jelen körülmények között talán
még több kisgyerek tanul meg
úszni. Házi versenyeket, Nyusziés Mikulás-kupákat továbbra is
rendeznek részükre, így felmérhetik, hol tartanak, összemérhetik a tudásukat, kicsit belekóstolhatnak a versenyek világába. Az
iskolai úszás oktatással kiegészítve pedig továbbra is lehetõség
adódik diákolimpiai nevezésekre.
– Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy a Balaton-átúszást többet nem vállalja. Van
ennek különös oka? Egyáltalán:
annak idején hogy jött ez a kihívás?
– Kezdem az utolsó kérdéssel.
Autodidakta módon tanultam
meg úszni, persze nem is jó technikával, amit ugye nagyon nehéz
volt aztán csiszolgatni. Amikor
Stégli János edzette, oktatta a kicsiket a medencében, bizony én is
figyeltem, füleltem, leutánoztam
a mozdulatokat. Aztán valahogy
úgy éreztem, kell, hogy kipróbáljam magam. Kell valami kihívás.
Aki valaha is sportolt, tudja, mi-

rõl beszélek. Érdekes, mert én sokáig futottam is, többnyire késõ
este, amikor végre idõt tudtam
szakítani rá, de a futóversenyek
valahogy nem vonzottak. Az
úszás igen! A futásnak köszönhetõen a tüdõm megvolt hozzá, a
technikámat csiszolgattam, és aztán arra gondoltam: miért ne
próbáljam meg a Balaton-átúszást? A siker pedig újabb nevezésekre ösztökélt. S hogy miért
nem indulok többet? Négy unokánk van, és hamarosan érkezik
az ötödik is. Elhiheti, hogy nem
unatkozunk, különösen nyáron
nem. Mivel nálunk élnek idõs szüleink is, akiket gondozunk, plusz
ugye az apróságok, hát akad
munka itt bõven. Velük foglalkozom. Az én nemes feladatom az,
hogy az unokákat elvigyem a
strandra. Szóval a vízzel azért
nem szakítok. De most más perspektívából személelem.
Rengeteg egyéb feladatunk is
adódik, ott a miháldi szõlõbirtok,
sok-sok munkával. Szeretünk házi
készítésû finomságokat feltálalni
a gyerekeknek, így magunk készítünk szörpöt, lekvárt, sõt,
most már húst, kolbászt is tudok
füstölni, ugyanis egymagam
megépítettem itt az udvarban
egy füstölõt, kemencét. Hat hónapnyi munkámba került, de
megérte! Ki is próbáltuk, remekül
mûködik. Szóval nem unatkozom,
tele vagyok kihívásokkal – teszi
hozzá mosolyogva.
– A zalakarosi közéletbõl teljesen kivonult?
– Ezt nem mondanám. Elnöke
vagyok a Karos-Park Kft. felügyelõ bizottságának, tagja a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának, és polgárõr is vagyok. Csak az én életemben is átrendezõdtek a „technikai feltételek”.
Mindenképpen
szeretném
azonban most, ezen az úton is
megköszönni azt a rengeteg
munkát, amit a kollégáimtól kaptam az úszóklub irányításához, az
edzõknek a kitartást, s nem utolsó sorban a gyerekeknek azt a
rengeteg plusz munkát, amit az
úszósportban, az úszósportért
vállaltak és vállalnak. Örülnék, ha
a Balaton-átúszást minél több
karosi növendék vállalná, hiszen
ebben is szükség van az utánpótlásra!
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MEGTEKINTHETÕK
A TERVRAJZOK
A „Zalakaros Zöld Szíve” címû
pályázattal kapcsolatos tervrajzok
megtekinthetõk a polgármesteri
hivatalban, bõ-vebb információt a
Polgármes-teri Hivatal Városfejlesztési Osztályán kaphatnak az
érdeklõdõk (Tel.: 93/340/100,
Bazsó Zsófia beruházási és projekt
asszisztens).

A ZALAKAROSI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
Hétfõ: 13.00–16.00, kedd: 13.00–16.30, szerda: 13.00–16.00,
csütörtök: 13.00–16.30, péntek: zárva tart. Szombat: páratlan héten: 9.30–11.30.
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Koncertélményem

Szerda délelõtt egy igen tartalmas, izgalommal teli koncerten vehettünk részt az iskolában
a „Szaxofonnal a világ körül” címû elõadáson!
A mûvészek és mûvésznõk az
én véleményem szerint nagyon jól
játszottak. A szoprán, alt, tenor és
bariton szaxofonok hangjának összecsengése simogatta a fülemet.
Ahogy „utaztunk” a másabb- és
másabb országokba, az olyan valóságosan álomba illõ volt.
Teljesülhetett több álmom is.
Együtt táncolhattunk a brazil
csodanõkkel, átúszhattunk az Atlanti-óceánon, eltölthettünk pár
órát a forró Szahara sivatagban,
és legnagyobb álmom is beteljesülvén eljuthattam a csodás New
Yorkba. Ohh… és Rió… a megállíthatatlan és legyõzhetetlen Rió.
Úgy elálmodoztam e fantasztikus dolgokról. Bár valós lett
volna… De ki tudja? Az álmok
valóra válnak, és egyszer talán
én leszek az, aki álmokat vált valóra, még akkor is, ha nem tûnik
valósnak.
Ahogy zenéltek, én elhittem,
hogy ott vagyok, még ha nem is
volt igaz, és ez a lényeg!
Turkovics Gerda
5. osztályos tanuló

VERSENYEREDMÉNYEK
DIÁKOLIMPIA
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
IV. korcsoport, Városkörnyéki
döntõ, 1. helyezett csapat:
Schmidt Áron
Miháczi Márton
Szörcsök Noel Szilárd
Koma Bence László
Nagy András
Kánnár Máté
Péter Bence Zoltán
Bali Szabolcs
Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.
DIÁKOLIMPIA
LABDARÚGÁS
I. korcsoport, Városkörnyéki döntõ: 1. helyezett csapat. Megyei 5.
helyezés. A csapat tagjai:
Biczó Barnabás
Márfi Bence
Császár Dávid
Joó Krisztián
Végh Goran Mark
Varga Márkó
Horváth Benjámin Márk

Beke Benjámin
Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.
DIÁKOLIMPIAI
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Városkörnyéki döntõ, II. korcsoport: 1. helyezés. Megyei döntõ: 7.
helyezés.
A csapat tagjai:
Vékony Bence Zsolt
Olasz Barnabás
Stampf Marcell
Lechner Werner Herbert
Szörcsök Hunor Ferenc
Bogdán Richárd
Matyovszky Péter
Beke Benjámin András
Végh Goran Márk
Felkészítõ tanár: Jankovics Attila.
VI. MEGYEI BARTÓK BÉLA
ZONGORAVERSENY
Zalaegerszeg, 2016. április 12.
Szabó Benjámin Tamás a VI. Megyei Bartók Béla Zongoraversenyen Arany fokozatot ért el.
Felkészítõ tanár: Kmecs Teodóra.

ZALAKOMÁRI ALSÓS
TANULMÁNYI VERSENY
2016. április 14.
Helyesírás:
1. helyezés: Horváth Sára 3. osztályos. Felkészítõ tanár: Hohl
Lászlóné
1. helyezés: Szabó Benjámin Tamás 4. osztály Felkészítõ tanár:
Horváthné Nagy Elvira.
ORSZÁGOS
DARTS SULIMPIA
A Magyar Darts Szövetség által
megrendezett Országos Darts
Sulimpia versenyen a III-IV. korcsoportban 4. helyezést ért el
Neumajer Gergõ 6. osztályos tanuló.
ORSZÁGOS ÚSZÁS
DIÁKOLIMPIA
B. kategória, 100m-es mellúszás,
17. helyezett: Koma Bence László.

Hat
órán át
futott
Korosztályában elsõ,
abszolút kategóriában
pedig ötödik helyen végzett a Sárvári Ultrafutó
versenyen Szabadicsné
Madaras Katalin.
A Zalakarosi Futrinkák
futóközösség tagja a
hatórás
ultrafutáson
próbálta ki magát, ez idõ
alatt 57,8 kilométert tett
meg.
Az elképesztõ teljesítményhez ezúton is szívbõl gratulálunk!
A futót Molnár Tamás
edzõ készítette fel, a
sárvári versenyen pedig
Szabó Lilla vállalta a versenyzõ frissítését.
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Kerékpárral
– terepen
Tájékozódási kerékpártúrára invitálta a gyerekeket a város sportszervezõje. A rendezvényre a Sportolj és
nyerj! kihívás keretében került sor.
A túra a város körüli mezõs, erdõs, dimbes-dombos területekre
vitte el a vállalkozó kedvû fiatalokat, akiknek útját nem csupán a
domborzati viszonyok, de a hatalmas szél is nehezítették, hiszen 60
km/órás széllökéssel kellett megbirkózniuk a táv során. A bringakör
végére alaposan elfáradtak hát,
úgyhogy jólesett mindannyiuknak
a Kilátó Borozóban a Demény Zsolt
által felajánlott frissítés, amit ezúton is köszönnek a gyerekek!

Sikeresen szerepeltek karatékáink
A SENSEI SÁFÁR KUPA ORSZÁGOS KARATE VERSENYEN
Budapesten rendezték meg
április 23-án a Sensei Sáfár Kupa
Országos karate versenyt, melyen több mint 10 egyesület közel 100 versenyzõje indult.

A
városunkban
mûködõ
Sensei Németh Budo Akadémia
SE10 fõvel vett részt a versenyen,
15 egyéni és 3 csapat számban indultak a karatékák.

Az egyesület ezúton köszöni Zalakaros Város Önkormányzatának
valamint az egyéni támogatóknak a támogatásokat.

EREDMÉNYEK:
Czimondor Anna 6–8 év, lány, B
csoport, Kata versenyszámban 1.
helyezés.
Gergely Lénárd 9–10 év, fiú, B
csoport, Kata 1. helyezés.
Kovács Hunor 11–12 év , fiú, A
csoport, Kumite 1. helyezés.
Fodor Krisztina veterán, nõi A
csoport, Kata 1. helyezés.
Satmann Gergõ, Németh Anna, Kurucz Gergõ 13–14 év, fiú , A
csoport, Csapat Kata, 1. helyezés.
Fodor Krisztina, Hodász Eszter,
Németh Anna veterán, nõi, A csoport, Csapat Kata, 1. helyezés.
Kovács Hunor, Marton Bálint,
Kurucz Gergõ 11–12 év, fiú A csoport, Csapat Kumite 1. helyezés.
Németh Anna 13–14 év, lány A
csoport, Kata 2. helyezés.
Kovács Hunor 11–12 év, fiú, A
csoport, Kata 2. helyezés.
Büki Iván 9–10 év, fiú, B csoport,
Kata 2. helyezés.
Hodász Eszter veterán, nõi A
csoport Kata 2. helyezés.
Satmann Gergõ 13-14 fiú A csoport Kata 2. helyezés.
Marton Bálint 11–12 év fiú A
Kata és Kumite 3. helyezés.
Satmann Gergõ 13–14 év fiú A
Kumite 3. helyezés.

VÁROSI SAKK
BAJNOKSÁG
Április 23-án 28 játékos
részvételével
rendeztük
meg a XII. Városi Sakkbajnokságunkat.
A versenyünkön Zalakaros 9, Marcali 5, Ajka 4,
Kanizsa 3, Tapolca 2, Zalaegerszeg
Csuti
2,
Alsószölnök 1, Keszthely 1,
Balatonberény 1 játékossal
képviseltette magát. A 7
fordulós verseny I. helyezettje Marton József Tapolca 6 ponttal (egyúttal
Zalakaros vendégjátékosa),
II. Babits András Marcali 6
ponttal (a tavalyi gyõztes),
III. Vas István 5,5 Csuti,
Amatõr kategóriában (az
1550 élõpontnál kevesebbel
rendelkezõk között) I. Gaál
Zsóka Tapolca 4,5 (megvédte tavalyi címét), II. Csányi
József 3 Zalakaros III.Jámbor
Balázs 3 Zalakaros. A legjobb ZKTSE sakkozó címet
Szabó-Thomka Dániel szerezte meg 4,5 ponttal. Tavalyi bajnokságunkon is õ volt
a legjobb zalakarosi sõt a
megyei csapatbajnokságot
nyert csapatunkban is õ szerezte a legtöbb pontot.
Büszkék vagyunk rá.
Lukács László elnök

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

