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Helyi termékek, helyi értékek
A KISTÉRSÉG MUTATTA BE KINCSEIT
Fogyasszon hazai terméket! Ismerje meg környezete értékeit, hagyományait! Gyakran hallott, hangoztatott, és persze minden szavában igaz mondatok ezek, ám sokszor nem tudjuk, hol is találunk rá a
„hazaira”, mi az, amire helyben joggal büszkék lehetünk, melyek azok
az értékeink, amiket felvonultathatunk.

térségi helyi termék szemle és fesztivál elnevezésû rendezvényét, melynek egyértelmû célja a térségben található gasztronómiai, gazdasági és
kulturális termékek bemutatása, szélesebb körû megismertetése volt.

Gasztronómiai különlegességek is asztalra kerültek a fesztiválon.

Zalakaros és térsége is számos
kinccsel rendelkezik, ezek széles
tárházát azonban a közelmúltban a
helybéliek és vendégeink is megis-

merhették: a zalakarosi kistérségi társulás ugyanis egy nyertes pályázatnak köszönhetõen életre hívhatta –
elsõ ízben – szeptember 1-2-án a Kis-

Szeptember 3-án becsengettek az iskolákban, a nyár gyors elröppenését a diákok számára az ismét megszólaló csengõszó és a
tanévnyitó jelezte. Benépesült az óvoda és a bölcsõde is ezen a napon, az intézmények megújulva, számos meglepetéssel várták a
gyerekeket.
A 2012/2013-as tanévet a Móra-iskolában Grófné Csatos Andrea
igazgató nyitotta meg. Az új intézményvezetõ beszámolt a mozgalmas nyárról: az óvoda felújításáról és átépítésérõl, az iskola
konyhájában történt fejlesztésekrõl, a bölcsõdei játszótér kialakításáról, a sportfejlesztésekrõl, de szólt a nyári táborokról is, illetve
beszámolt a még az elmúlt tanév végén lezajlott országos triatlon
verseny eredményeirõl is, hiszen a megmérettetés éppen a tanévzáró idején zajlott.
A diákok a tanévnyitót követõen hozzá is fogtak feladataikhoz,
hiszen már az elsõ napon elkezdõdött a komoly munka az intézményben.

A fesztivált megnyitó Novák Ferenc polgármester, a kistérségi társulás elnöke elmondta: minden közösség életében kiemelten fontos a

hagyományok szerepe, hiszen értékeink õrzése és továbbvitele a záloga a kulturális és társadalmi identitásunknak. A hagyományok e fesztiválon is szerepet kapnak, hiszen
számos mûvészeti csoport mutatkozik be a térségbõl – jelezte. A
fesztivál másik célja a helyi termékek bemutatása, ezekbõl szintén
szép csokrot tud bemutatni, felmutatni a kistérség.
– A helyi termék esetében igen
fontos a piacra vitel lehetõsége. Jó
iránynak tartom azt a kormányzati törekvést, mely a helyi gazdák
lehetõségeinek erõsítésére, bõvítésére irányul, illetve, melynek
célja, hogy helyi termékkel lássa el
az intézményeket, köztük az iskolákat. Városunk elképzelései is találkoznak a kormányzati célokkal.
A képviselõ-testület jelenleg is
dolgozik a helyi piac fejlesztésének, áthelyezésének témájával.
Szeretnénk a térségben gazdálkodóknak méltó körülményeket teremteni termékeik bemutatására
és árusítására, készülnek a tervek
egy új piac kialakítására, de a
mostani fesztivál is egy komoly lépés e cél megvalósítása felé –
hangsúlyozta.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Tanévnyitó a Mórában

Izgatott elsõ osztályosok a tanévnyitó után.
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Térkõvel látják el a járdaszakaszokat
Térkõvel borítják be a Karos-Park Kft. START
közmunka programjában dolgozó munkatársai a
Fürdõ Vendégház elõtt húzódó útszakaszt.
A közmunka program támogatásával beszerzett térkõ gyártó gép segítségével elõállított útburkoló kockákat a dolgozók összesen 733 méteres szakaszon helyezik le, a vendégháztól egészen az Alma utcáig terjedõ szakaszon. A kétezer
négyzetméternyi területet érintõ burkolatcserére
az út balesetveszélyes állapota miatt került sor.
Biczó Tamás, a Karos-Park Kft. ügyvezetõje elmondta: a fák gyökérzete olyannyira felnyomta a
járda beton burkolatát, hogy az már balesetveszélyesnek minõsült, ezért döntött a város vezetése a csere mellett.
A munkálatokat még ez év végéig szeretné a
kft. befejezni, de a tervek szerint sor kerül a Forrás Hoteltõl a „betongödörig” terjedõ 345 méteres útszakasz járdájának térkövezésére is.

Hogyan tovább, orvosi ügyelet?
A SZAKTÁRCA MÓDOSÍTÁSAIT NEM TUDNÁ VÁLLALNI A TÁRSULÁS
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló rendelet módosítása 2012. július elsején lépett
hatályba, mely rendkívül hátrányosan érintette a Zalakaros gesztorságával létrehozott 7 háziorvosi szolgálat, 16 település hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti feladatait ellátó társulást, ezzel valamennyi érintett
települést.

A módosítás szerint a jövõben
csak központi ügyeleti szolgálat
mûködésére van lehetõség. Az elõ-

zetes információk szerint a mentõszolgálatra épített diszpécser központ mûködtetése magasabb költ-

FIGYELEM! EBOLTÁS!
Értesítjük az ebtartókat, hogy Zalakaros Városban
2012. szeptember 12-én (szerda) 7.00 órától 8.30 óráig
kerül sor az EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSÁRA.
Az oltás helye: KÖZÖSSÉGI HÁZ udvara, Zalakaros, Fõ út 8.
Díja – helyszínen: .......................................................... 3.500 Ft/eb
Háznál történõ oltás: .................................................... 4.500 Ft/eb
Elveszett könyv pótlása: ............................................ 1.000 Ft/db
Kisállat Egészségügyi Könyv díja: ............................ 1.000 Ft/db
Kérjük, hogy az eb oltási könyvét hozza magával!!!
A mikrochip költségét a 2012. évi eboltás során – Zalakaros Város Képviselõtestülete 254/2012. (VIII. 22.) számú határozata szerint
– az Önkormányzat ingyenesen biztosítja, ezért az ebtulajdonosnak
fizetni nem kell!
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal

séget jelent a fenntartók számára,
mint a feladat ellátására jutó OEP
finanszírozás.
A módosítás további, bennünket hátrányosan érintõ pontja,
hogy a szakorvoson kívül nem
szakorvos alkalmazását is kötelezõvé teszi.
A változások kapcsán Novák Ferenc polgármester elmondta: a
karosi orvosi ügyelet fenntartása
jelenleg 16 kistérségi települést,
12.154 fõ ellátottat érint, és már így
is nehezen tudják elõteremteni a
forrásokat az orvosi ügyelet fenntartásának, mûködtetésének költségeire.
– A települések 650 forint hozzájárulást fizetnek lakosonként az
orvosi ügyelet fenntartása miatt,
ám a normatívák és a hozzájárulások nem fedezik már most sem a
mûködtetés költségeit. Mivel
Zalakaroson a turisták miatt jóval
többen fordulnak meg az ügyeleten is, városunk plusz 2000 fõ kvótáját fordítja e célra, sõt még ezen
felül is – az ügyelet mûködtetése
érdekében – további jelentõs öszszeget biztosít. Ugyanakkor a mi
büdzsénk is véges, újabb plusz milliókat a jövõben ügyeleti díjakra
nem bír már el.
A társult önkormányzatok már
korábban is próbáltak spórolni, a
törvényi elõírások miatt azonban
nem lehet például a falugondnoki

szolgálatot bevonni a betegszállításba, nem lehet több órával csökkenteni az ügyeleti idõt, és sorolhatnám. Jelenleg a társulás elküldte a szaktárca felé azt a nyilatkozatot, melyben jelzi, hogy a megváltozott feltételekkel nem tudná
vállalni az ügyeleti ellátást. Hasonló a probléma Letenyén,
Zalaszentgróton, általában ott,
ahol kisebb lélekszámú körzetek
tartanak fenn orvosi ügyeletet.
Ugyanakkor keressük a megoldást
is. Állásfoglalást kértünk az ügyben, hogy létezik-e olyan lehetõség, hogy a Kanizsa környéki
ügyelettel egy mûködési engedélyt kérünk két telephellyel (ezzel például megoldódna a két orvos biztosításának kérdése), illetve a mentõszolgálattól kértünk
szolgáltatási díj kalkulációt a hívásközpont mûködtetése ügyében. Várjuk a választ felvetéseinkre – jelezte Novák Ferenc.
A polgármester elmondta:
amennyiben változatlan feltételek
mellett a minisztérium ragaszkodik eredeti elképzeléseihez, úgy a
karosi önálló ügyelet mûködése és
fenntarthatósága erõsen megkérdõjelezhetõ. A megszûnés, az
ügyelet jelentõs távolságra vitele
viszont óriási visszalépés lenne a
lakosságnak és a turistáknak nyújtott szolgáltatások színvonalát tekintve.
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Versenyképesség, egyedülálló kínálat
ÖKOPART, TERMÁLTÓ ÉS FEDETT ÉLMÉNYVILÁG KIALAKÍTÁSÁRA PÁLYÁZNAK
Beadásra készen állnak az anyagok a Balatoni Kiemelt Üdülõkörzet
(BKÜ) kapcsán kiírt pályázatokra. Amint arról korábban már tájékoztattuk olvasóinkat, az önkormányzat „Termáltó és ökopart” elnevezésû
projekt megvalósítását tûzte ki céljául, a Zalakarosi Fürdõ pedig a VízipókCsodapók strandi gyermekvilág fedett vízi világát valósítaná meg.

– A termáltó és ökopart létesítése során egy sétány indulna a
Dísz térrõl délkeleti irányban,
amely a platánok alatt vezetne a
tervezett tóhoz. E tervezett mesterséges tó a sétányon végighaladva közelíthetõ meg, utóbbi
magas színvonalú építészeti eszközökkel lenne lehatárolva a fürdõ területétõl. A sétány oldalán
rekreációs és kondicionáló park létesülne – tájékoztatott az elkészült,
véglegesített tervekrõl Novák Ferenc polgármester.
Elmondta: a tervezett park bejáratánál látogatóközpont épülne.
Az ide érkezõk a látogatóközpontban útitervet vehetnek át,
melyen különbözõ feladatok segítségével vezetik végig a látogatókat a tematikus útvonalon. A látogatók a természet hangjaival ismerkedhetnek a Hangok Pavilonjában, kõzeteket kereshetnek a labirintusban, a föld forgását, a nap
mozgását és a fényeket tanulmányozhatják a fények meditációs terében, megismerhetik a védett, a
területen õshonos növényeket a
tanösvényeken elindulva. A látogatóközpont emeletérõl késõbbiekben kiépítendõ lombszinti sétaúton közelrõl tanulmányozhatóvá
válik a fák földfelszíntõl távoli
lombozata. Összességében az új
attrakció fejlesztés fürdõforgalmat
generálna és erõsítené a város

központi részének szerepét –
hangsúlyozta Novák Ferenc.
Ami a fürdõt illeti: a Zalakarosi
Fürdõ jogerõs
építési engedéllyel is rendelkezik már
a belsõ gyermek élményvilág létesítéséhez, így a
pályázati
eredményhirdetést követõen
akár
azonnal indulhatnak is a
fejlesztések.
–
A
VízipókCsodapók
gyermekvilág
é p í t é s é ve l
olyan fejlesztés valósult
meg, amelylyel a strand
nyitva tartásával
egy
idõben minõségi gyermek- és bababarát szolgáltatásokat tudunk nyújtani a
fürdõrõl eddig jobbára hiányzó, 06 év közötti korosztály számára. A
gyermekbarát szolgáltatások iránt
egyre növekvõ igény indokolja a
további fejlesztést azért, hogy a

A fedett élményfürdõ látványterve.

szolgáltatások egész éven át, idõjárástól függetlenül is elérhetõek
legyenek – fogalmazott dr. Burján
Richárd vezérigazgató.
Megtudtuk: a fedett gyermekvilág a meglévõ, ám alacsony
kihasználtságú úszómedence átalakításával válik lehetõvé, a vizes elemek mellett játszóházat, családi

gyermekek és kísérõik is játszva élvezhetik. A térben fûtött padok és
pihenõágyak, gyermekücsörgõ, dézsás élményzuhanyok kicsiknek és
nagyoknak, dézsás lábfürdetõ is
épülne.
A kihasználatlan pihenõ galéria
„feladatkörét” is újragondolnák, a
vendégek számára eldugott lépcsõ

A látogatóközpont keleti nézete.

szauna blokkot, családok számára
pihenési lehetõséget is biztosítanának. A kialakítani kívánt medenceparkban két gyermekmedence
(egy 6–7 éves korosztály részére, és
egy a 3–6 évesek részére) gyermek
élményelemekkel, két pancsoló
medence bébiknek, valamint vizes
játszótér gyermek élményelemekkel kapna helyet. Junior csúszdát is
terveznek kialakítani, mely a galéria szintjérõl indul, s nyilván a nagyobbaknak nyújt szórakozási lehetõséget. A pancsoló és gyermek
medence környezetében hempergõ játszóház, szülõ és gyermek pihenõtér is létesülne.
A családi szauna blokk a gyermekvilág mellett, a meglévõ szauna és gõzfürdõ helyén kapna helyet; megépülne egy 20 férõhelyes
panorámás finn szauna, egy több
funkciós, 60-70 fokos gyermek szauna. Ez utóbbi hazánkban egyedülálló lenne, ugyanis legközelebb
csak Ausztriában található ilyen.
Helyet kapna itt só homokozó is,
melynek immunerõsítõ hatását a

mellett szigeteket, vízre telepített
szigeteket, virágot imitáló lábra állított galériafelületeket összekötõ
hidak, kötélhidak, hágcsók, szabadlépcsõk kötnék össze a földszinti térrel. Ezekrõl a víz felett
szinte lebegõ galéria felületekrõl
a
medencetér
áttekinthetõ,
ugyanakkor a szülõk a gyermekeik felügyeletét, a szemlélõdést,
csevegést is gondtalanul élvezhetnék. Az emeleten száraz játszóházak, pihenõterek, bébi pihenõ,
szoptató-tejkonyha, pelenkázó és
bébi WC kapna helyet. A galéria
szint öltözõ helyén junior játszózónát alakítanának ki.
E nagy volumenû beruházások
komoly esélyt adnának városunknak arra, hogy valóban az év minden szakában fogadhassa minden
korosztály képviselõjét, és a fürdõhelyek szolgáltatási palettáját egyedülálló lehetõségekkel szélesítse.
A pályázatokat október végéig
lehet benyújtani, a kormányzat ígérete szerint döntés még ebben az
évben várható.
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Egyszerre százan koccintottak
A LEGKEDVELTEBB BORVIDÉKI TELEPÜLÉS CÍMÉRT
Szeptember elsején a Gyógyfürdõ téren egy idõben közel százan
koccintottak egyszerre finom helyi
borral. Városunk is részt vett
ugyanis a KOCCINTÁS 2012 versenyben, melynek célja, hogy az év
egy adott idõpontjában minden

borvidéki településen a település
borászai és az ott élõ, vagy oda látogató borkedvelõk koccintsanak.
A koccintás tétje a legkedveltebb
borvidéki település cím elnyerése. A
legkedveltebb borvidéki településekké azok a borvidéki települések

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jó példának nevezte a térségben mûködõ Garabonciás Farmot,
de kiemelte, hogy a karosi szolgáltatók, éttermek is mindinkább törekednek a helyi ételkülönlegességekkel történõ kínálatbõvítésre,
sõt, több helyütt megjelentek a helyi kézmûves termékek is egy-egy
szolgáltató kínálatában.

Helyi termékek, helyi értékek
értékeinek bemutatkozását.
A kistérség települései kivétel
nélkül különlegességekkel, igazi házi
ínyencségekkel készültek a találkozóra. Méz, tökmagolaj, savanyúsá-

válhatnak, ahol az adott település
lélekszámát is figyelembe véve abszolút értékben és arányaiban a
legtöbb borász és borkedvelõ koccint az adott idõpontban. A rendezvény fõvédnöke: dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter.

áruknak, kerámiáknak is. Kulturális csemegébõl sem volt hiány, a mûvészeti
csoportok mellett festõk és grafikusok
is bemutatkoztak a fesztiválon.
Utóbbiak rajzversenyt is szerveztek a gyerekek számára, akik örömmel vettek részt a nekik szóló programokban.
FÓRUM A FEJLESZTÉSI
LEHETÕSÉGEKRÕL

A helyi termékek piacra jutásának fontosságát emelte ki
Novák Ferenc polgármester megnyitójában.
– Az együttmûködés nélkülözhetetlen a vidékfejlesztésben. Külön-külön nem tudunk megbirkózni, a köz- és a magánszféra
együttmûködése elengedhetetlen. Szívesen látjuk ezért a térség

gok, péksütemények, a legendás vaníliás perec vagy cukros perec, az ízletes helyi borok, diótorták, a finom
gyümölcsök a látogatók érdeklõdését is felkeltették, és sok vásárlója
akadt a kézmûves termékeknek: fa-

A koccintás minden, a versenybe
benevezõ településen ugyanazon a
napon, ugyanabban az idõben történt, az eseményt természetesen dokumentálják is, sõt, fotó is megörökíti azt. Felvételünkön a zalakarosi koccintás jókedvû résztvevõit láthatják.

Becsvölgye polgármestere tartott
elõadást a GÖCSEJ védjegy használata, kistérség helyi termékeinek
megjelenítése címmel. Inzsöl Renáta, a Pannon Helyi Termék Klaszter
klasztermenedzsere Védjegyprogram kidolgozása és helyi termékek
marketingje Dél-Zalában címmel
tartott tájékoztatót, de a jelenlévõk
Kovács Mariann A Helyi termék fejlesztés Kerecsenyben, a „Réti tanya”, mint kínálóhely címû elõadását is meghallgathatták. A fórumon
természetesen lehetõség nyílt kérdések megvitatására is, sõt, a szervezõk helyi termék kóstolót is tartottak.

A „Kistérség színe-java, Helyi termék hálózat kiépítése a zalakarosi
kistérségben” program keretében
szakmai fórumra is sor került a Városháza tanácskozó termében. A
Helyi termékek
fejlesztési lehet õ s é g e i
Zalakaros Kistérségben címet viselõ fórumon Novák
Ferenc,
a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásának
elnöke köszöntötte a résztA Galamboki Hagyományõrzõ csoport
vevõket, majd
dalcsokrot adott elõ.
Magai Ágota,
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Felelõs sportirányítás, bõvülõ lehetõségek
Észrevehetõen fellendült a város sportélete az elmúlt egy év alatt.
Profi és amatõr sportrendezvények sokaságát tudhatjuk magunk mögött, és jelentõsen változtak az utánpótlás nevelés, sõt, a felnõttek
sportolási feltételei is. Az eltelt idõszak eredményeirõl, erõfeszítéseirõl Deutschné Lang Erika sportért felelõs alpolgármester számolt be lapunknak.

– 2011-ben kiszámítható önkormányzati szerepvállalást ígértünk
a sportélet minden területén. Egy
év elteltével úgy gondolom, hogy
a kormány új sporttámogatási
rendszerének segítségével már világosan látható az országos koncepció és a helyi elképzelés találkozása, láthatóak az irányok, melyek mentén itt, Zalakaroson is haladni tudunk. Az akkori helyzetelemzés szerint a város a létesítményi feltételek terén a rosszabb
körülményekkel rendelkezõ települések közé tartozott. Azóta –
élve a kormány fejlesztési prioritásaival – megépült egy 20×40 mes mûanyag borítású, többfunkciós, villanyvilágítással ellátott
sportpálya és egy grundméretû
mûfüves pálya. Az ovi tornaszobával bõvült, amelynek fontos szerepe lesz a tornaterem tehermentesítésében, valamint a bölcsi is játszóudvarral gazdagodott. A TDM
pályázattal a Bodahegyi úton a
gyerekek aktív kikapcsolódására
lehetõséget adó játszótér épült, és
a napokban elkészül a kerékpáros
ház is. És ne felejtsük el megemlíteni, hogy nemzetközi mérkõzések lejátszására is alkalmas sportpályával is rendelkezünk már, ez
pedig a fürdõn lévõ homokos

4 alkalommal járhatnak edzésre a
gyerekek sportáganként, és a legnagyobb eredménynek tartom,
hogy az új iskolavezetõ segítségével a kora délutáni órákban is sikerült edzésidõpontokat kitûzni. Ez
hihetetlenül fontos, mert így nem

Attila és Stégli János személyében
sportot szeretõ, képzett sportszakemberek segítik, de köszönet
jár az utánpótlás edzõinknek, a
Sportegyesületek elnökeinek, a
szakosztályok vezetõinek és a
Zalakaros Sportjáért Közhasznú

tette
néhány
fontos területen
a város felelõsségét és feladatait.
Melyek
voltak
ezek, és e téren
mit sikerült eddig
megvalósítani?
– Ilyen feladat
volt sportrendezvények szervezése a város lakóinak és a turistáknak. A strandfürdõn egész nyáron
futó strandfoci,
strandröplabda
tornák, az ottani
s p o r t a n i m á to r
foglalkoztatása,
két nagyrendezvény: a sakk, valaHamarosan átadják a kerékpáros házat, az aktív kikapcsolódás feltételei ezáltal is
mint a Vuelta hebõvülnek városunkban.
lyett közös szervezésben a KisBalaton tókerülõ kerékpárverseny estére marad a sport, hanem már Közalapítvány elnökének és kuraszintén megvalósult, elõbbi saját az iskola ideje alatt megvalósul, tóriumi tagjainak is. Emellett naszervezésben immár.
így nem lesznek túlterhelve a gye- gyon fontos, hogy a város vezetéHangsúlyoztuk az utánpótlás rekek. Azt gondolom, a szülõk se, a testület tagjai és a hivatal
nevelés fontosságát. E téren lab- számára is ez mindenképp szeren- szakemberei is támogatják a
darúgás és kosárlabda sportágban csés lépés.
sportkoncepcióban megfogalmautánpótlás programot indítot– Tudta-e, tudja-e segíteni a zottakat. Külön öröm számomra,
tunk, szakképzett edzõkkel, kor- társasági adó a sportágak mûkö- hogy valamennyi intézményünk,
szerû létesítményi feltételekkel. dését? Beszélhetünk-e ma váro- cégünk segíti a munkánkat és ki
sunkban felelõs ahol tud, támogat minket. Fontos
sportirányításról?
cél volt, hogy legalább szinten
– A TAO meg- tartsuk a sportcélú ráfordításokat.
határozta és ezál- Ez meg is valósult, sõt a sportcélú

FELPEZSDÜLT A VÁROS SPORTÉLETE
tal rangsorolta is a
sportágakat. Azt
már most elmondhatom, hogy segítségével nemcsak
az utánpótlás csapatok mûködéséhez tudunk vállalkozói pénzt bevonni, hanem többek
között mobil eredményjelzõt, mobil
A gyerekek körében töretlen népszerûségnek örvend a Bodahegyi úti játszótér.
kosárlabda palánkokat tudunk vásásportpálya – sorolta az alpolgár- De ne felejtsük el, hogy az asztali- rolni. Ma úgy gondolom, hogy
mester.
tenisz és úszás sportágban is szak- Zalakaroson beszélhetünk sport– A képviselõ-testület az elfo- képzett edzõ foglalkozik a gyere- irányításról. A sportért felelõs algadott sportkoncepcióban rögzí- kekkel. Az iskolakezdéssel heti 3- polgármester munkáját Jankovics

fejlesztéseket tekintve látszik,
hogy a városvezetés abszolút
sporttámogatás párti.
Ne felejtsük el, hogy a megyei
III. osztályú felnõtt focicsapat vezeti a tabellát és teszi ezt a
zalakarosi játékosokkal. Esetük is
jól példázza, hogy a sportnak vitathatatlan közösségformáló ereje
van, erõsíti a lokálpatriotizmust.
Gyermekeink számára remélhetõleg már természetes és örömteli
lesz a mozgás, mindennapjaik részeként tekintenek rá, egészségessé, kiegyensúlyozottá teszi õket.
Ennél fontosabbat szülõként nem
is tudnék kívánni a gyermekemnek.
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Éppen ötven évvel ezelõtt
kezdõdtek településünkön az
olajmezõket feltárni hivatott fúrások. A kutatások szerint ugyanis megyénk (is) olajmezõ fölött
helyezkedik el, a cél tehát ezek
felkutatása, kiaknázása volt.
Aligha akad olyan karosi, aki ne
tudná, hogyan végzõdött a kísérlet:
igen, olaj helyett meleg víz tört felszínre. A kezdeti hatalmas csalódást öröm követte, hiszen mindenki gyorsan rájött: a település számára az olajnál jóval fényesebb jövõt
ígér a meleg víz, melynek összetételérõl gyorsan bebizonyosodott,
milyen jótékony hatású.
Így történt, hogy az elsõ, balul
sikerült olajkutatás után három évvel, 1965-ben már célzott fúrás indult Zalakaroson, immár meleg víz
keresésének céljával.
A nemrég 90. születésnapját ünneplõ lenti Balaicz Sándor is részt
vett a második kutatásban. A fúrómester fél évig dolgozott településünkön. Ahogyan akkoriban szokás
volt, az „idegenbõl” jött munkásokat házaknál szállásolták el. Balaicz
Sándor a Petõfi utcában lakó Nagy
családnál ütött tanyát és került igen
jó kapcsolatba Nagy Ferencékkel.
Olyannyira, hogy szinte családtagként kezelték õt, a vasárnapi asztalnál együtt ebédelt Nagyékkal, de
szívesen segített a családnak a szõlõhegyi munkákban is.
– Ritkán járhattunk haza; se a

Zalakarosra jöttünk
VENDÉGÜNK BALAICZ ZOLTÁN FÚRÓMESTER
közlekedés nem volt olyan jó,
mint manapság, se pénzünk nem
akadt annyi, hogy gyakran utazzunk, de ami a legfontosabb: a
munkarendünk sem
engedte ezt meg.
Három mûszakban
dolgoztunk, általában 12–14 naponta
tudtunk hazalátogatni – mesélte az
idõs fúrómester, aki
három évtized után
látogatott el ismét
Zalakarosra, és kereste meg Nagy Ferencet, hogy elbeszélgessenek a múltról.
Az örömteli beszélgetésre a Szent Orbán Borozóban keBalaicz
rült sor, hiszen Nagy
Ferenc
testvérének,
Deutsch
Viktorné fiának vendégszeretetét
élvezhette Balaicz Sándor.
– 1950-ben kerültem az olajosokhoz, s 1978-ig, azaz a nyugdíjazásomig ott is dolgoztam. Jártuk
az országot, kutattunk az ásványkincsek után. Ide, Zalakarosra

Tisztelt Olvasóink!
Településünk meghatározó alakjáról, Huszár Gyõzõ tanítóról
küldte el értékes helytörténeti anyagát dr. Mihovits István, Révfülöp nyugalmazott polgármestere. Az irat leközlésére lapunk vállalkozott, ennek anyagát három részletben olvashatják. Íme, az elsõ.

NÉPTANÍTÓK – HUSZÁR
GYÕZÕ EMLÉKÉRE
Atyai jó barátom Fónay Tibor,
Zala megye egykori tanfelügyelõje, állami díjas pedagógiai közíró
még halála elõtt a révfülöpi nyaralójában egy tartalmas disputa
közben kérdezte:”Barátom! -Te
néhány évig elöljáró voltál
Zalakaroson. vajon milyen ismereteid vannak az egykori névtelen
kis falu névtelen néptanítójáról:
Huszár Gyõzõrõl?” Pironkodva
ugyan, de jeleztem, hogy a név
számomra ismeretlen. Majd így
folytatta: „Bele lehet-e nyugodni,
hogy csak úgy a szemünk elõtt,
tõlünk szinte karnyújtásnyira vesszen, pedig „lámpásként”, példaként, értékként kellene bemutat-

nunk az utódoknak?” Arra kért,
hogy hívjam fel Zalakaros polgárainak és Zala megye helytörténészeinek szíves figyelmét e kivételes
néptanítóra, és buzdítsam õket kivételes munkáságának megismerésére. A 2000-ben kiadott
Zalakaros monográfia Adattár címet viselõ fejezete megemlíti a
néptanító nevét, azonban értékes,
termékeny és sokoldalú, munkásságáról nincs részletes leírás, ezért
ezzel a megemlékezéssel szeretném a Zalakarosi polgárok számára vázlatosan hozzáférhetõvé tenni a rendelkezésemre álló ismereteket.
Az akkor még sárba süppedt
kis zalai faluban l918-1940-ig volt
és maradt egyszerû néptanító. Tanítói állomáshelyei: Divényoroszi,
Kisnána, Csorna, Nagyrada. Hogy

1965-ben jöttünk – szõtte tovább a
múlt történetének meséjét a fúrómester. – Akkor már mûködött
Zalakaroson a fürdõ, két medencéje volt. Mi magunk is munka után
többször
bementünk a fürdõre,
megfürödtünk
a
vízben, sörözgettünk,
pihentünk.
’65-ben már célirányosan küldtek ide
minket, azért, hogy
keressünk
még
gyógyvizet, utánpótlást az elsõ kútnak. Mi a mostani
benzinkút melletti
területen hozzá is
kezdtünk a fúrásZoltán
hoz, de óriási volt a
csalódásunk, amikor olajos víz
tört a felszínre. Geológusokat hozattak, hogy vizsgálják meg, mit
találtunk, õk pedig megerõsítették, hogy bizony az a víz olajjal
keveredik. Nemcsak emiatt csalódtunk azonban, hanem azért is,
mert a fúrófej megakadt a nyílt

zseni-e? És mennyiben? Ítélje meg
az olvasó és az értékeket oly hamar temetõ kései utókor.
1881. január 10-én született
Nagyszombatban. Meghalt l956.
február 18-án, Zalakaroson. A
nagyszombati Simor árvaházban
nevelkedett. Apja cipész és csizmadia. Szülei korán elhaltak. Az
elsõ négy gimnáziumot Nagyszombaton végezte. Tanító oklevelet az esztergomi tanítóképzõben szerzett 1889-ben.
Bizonyosan tudós ember volt.
Nyelvismerete: magyar, szlovák,
német, francia, olasz, latin és görög. Tudományos munkássága:
neveléstan, filozófia, algebra, felsõfokú matematika. Elsõ nyomtatásban megjelent munkája az
l933-ban kiadott három kötetes,
vaskos neveléstan. Elsõ kötet: Általános neveléstan, 542 oldal. Második kötet: Különös neveléstan,
542 oldal. Harmadik kötet: Tanítástan a népiskolák és tanítóképzõ intézetek számára, 312 oldal. A
kötetek a szerzõ kiadásában és
költségén jelentek meg Budapesten a Korda Kiadó bizományában.
(Folytatjuk.)

rétegben, három hónapig nem is
tudtuk kiemelni onnan… keserves
munka volt.
Balaicz Sándor elmondta: fél év
után felhagyták a területet, õ többet nem is került vissza munkája
folytán Karosra. Sajnos, a fürdõt
sem tudta szorgalmasan látogatni,
egyszer járhatott a fürdõn vállalati
beutalóval. Munkája máshova szólította.
– Most már nagyon kíváncsi
voltam, mi is lett abból a kis településbõl, ahol egykor dolgoztam,
s amely olyan híres lett azzal a
vízzel, ami nekünk, olajbányászoknak akkoriban olyan hatalmas
csalódást okozott. Hát, én nem is
ismertem rá erre a településre. Micsoda változás, micsoda fejlõdés!
Ez a szõlõhegy is, ahol most
vagyunk….ez sehol nem volt még
akkor! És a fürdõ! Mekkora terület, mennyi építmény, mennyi medence! Nem csodálkozom, hogy
annyian jönnek ide szívesen! Az
én unokáim is (unokák, dédunokák 16-an vannak összesen) is szeretnek itt lenni, itt pancsolni, szórakozni. Én már nem fürödtem
meg a medencékben, de igen boldog vagyok, hogy visszatérhettem
ide, és amiatt is, hogy újra találkozhattam Ferenc barátommal és
a családjával. Harminc év nagy idõ,
de a barátság mégis megmaradt.
Ez a legfontosabb. És az, hogy
aminél mi még csak bábáskodtunk, a karosi fürdõ, az ilyen híres
lett, s ennek valahol én is részese
lehettem.

Fürdõtörténeti
kiállítás nyílik
A Zalakarosi Fürdõ öt évtizede címmel nyílik kiállítás a fürdõ
fogadóépületében 2012. szeptember 12-én, 15 órakor.
A fotókat és tárgyi emlékeket, különlegességeket felsorakoztató tárlatot Novák Ferenc
polgármester, dr. Halász Imre
kandidátus, a történelemtudományok doktora és dr. Burján
Richárd, a fürdõ vezérigazgatója
nyitja meg.
A kiállításra szeretettel hívjuk
és várjuk Önöket!
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Idegenbeli gyõzelemmel rajtoltak
Augusztus végén megkezdõdtek a küzdelmek a megyei III. osztályú
bajnokságban, ahol városunk csapata is szerepel. A tavaszi bajnokság
nyitánya elõtt megszûnt csapat helyett õsztõl a helyi fiatalok kezdeményezésére egy teljesen zalakarosi kötõdésû csapat alakult. A csapat
gerincét a 10 évvel ezelõtt bajnoki címet szerzett csapat tagjai alkotják, de találkozhattunk fiatalabbakkal is, sõt olyan játékosunk is van,
aki e csapat kedvéért kezdett el nagypályán focizni.

Ez utóbbi tábort erõsíti Olasz
Zsolt, aki 40 évesen kezdett el
nagypályán játszani.
– A csapat többségével keddenként kispályán már együtt fociztam, ezért örömmel fogadtam el
a megkeresést, hogy a csapatot

erõsítsem. A közösség miatt, és
Zalakarosért igyekszem valamenynyi edzésre és mérkõzésre elmenni, becsülettel küzdeni még 40
évesen is a városért – ecsetelte
motivációját Olasz Zsolt.
Az elmúlt három forduló alapján

úgy látszik, hogy ez a motiváció
nemcsak Zsoltra jellemzõ, hisz csapatunk három gyõzelemmel vezeti
a bajnokságot. Az elsõ fordulóban,
augusztus 19-én a csapat a hosszú
hétvégének köszönhetõen foghíjasan állt ki, de így is sikerült idegenben egy gólos (2-1) gyõzelmet aratni. A csapat elsõ hazai mérkõzésen
fogadkozott, hogy igyekszik kiszolgálni a közönséget. Ezt az igyekezetet Belezna bánta, akik fordulatos elsõ félidõ után egy nagy pofonba futottak bele (Zalakaros –
Belezna 9-1 [2-1]). A legutóbbi fordulóban Liszóba utaztunk, ahol már az elsõ
félidõben eldöntöttük a
három pont sorsát (Liszó
– Zalakaros 1-8 [0-6]), így
továbbra is százszázalékos teljesítménnyel várjuk az ellenfeleket. A
csapat egységére és erõségére jellemzõ, hogy az
eddig szerzett 19 gólunkon 10 játékos osztozik.
Reméljük, hogy a csapat lendülete az elkövetkezõ fordulókban is kitart, s kérjük a sportrajongókat, hogy szurkolásukkal segítsék csapatunkat!

XX. NEMZETKÖZI
LEÁNY KOSÁRLABDA TORNA
2012. augusztus 18–21.
között a Móra Ferenc Általános Iskolában Jubileumi XX.
Nemzetközi Leány Kosárlabda Tornát rendezte meg a
Kanizsa Diákkosárlabda Klub.
A négynapos rendezvényen 17 csapat vett részt, junior, kadet, serdülõ és tini
korosztályban.
A csapatok étkeztetése az
általános iskolában történt,
elszállásolásukat az általános
iskolában és magán apartmanokban oldották meg.
A szervezõk úgy állították
össze a prorgramot, hogy a
tornán résztvevõ csapatoknak lehetõségük legyen
strandolni az önkormányzat
segítségével.
Minden korosztályban az
1-3. helyezett csapatok kupát
kaptak. Zalakaros város különdíjában részesültek a csapatok legjobb teljesítményt
nyújtó játékosai, valamint
minden korosztályban a legtöbb pontot dobó játékos
különdíjat vehetett át.
JUNIOR KOROSZTÁLYBAN
a végeredmény:

A focitábor elérte célját
Mint ahogy áprilisi számunkban
beszámoltunk róla a Bozsik program népszerûsítése érdekében Török Tamás edzõ vezetésével és
Deutschné Lang Erika sportért felelõs alpolgármester koordinálásával a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Alapítvány augusztusban
labdarúgó tábor szervezését tervezte. A labdarúgást népszerûsítõ
táborra az elmúlt héten került sor.

Török Tamás vezetõedzõ elmondta, hogy a Móra-iskola sportpályáin 2 csoportban (6-9 évig, valamint 10-12 évig) 29 gyerek vett
részt a tábor programjain, akik
Jankovics Attila és Török Tamás irányításával ismerkedhettek a sportág alapjaival. A délelõtti órákban
„szakmai” munka folyt, míg délutánonként a diákok különbözõ programokon vettek részt, így ellátogattak a fürdõre, valamint kipróbálhatták a zalaszabari kötélpályát és
kalandparkot is (képünkön).

– Jól éreztük magunkat a táborban, hiszen a nemrég megépült mûanyag és mûfû borítású
pályákon sok volt a játék. Élveztük
a strandot és kellemes délutánt töltöttünk el a kötélpályán is – mesélte el élményeit lapunknak Bali Szabolcs
11 éves diák.
A tábor felméréssel zárult, ahol labdás ügyességi és
fizikai (állóképességi) feladatokban kellett a diákoknak
bizonyítaniuk. A labdás feladatok között labdavezetés,
passzolás, célba rúgás és dekázás, míg az erõnléti feladatok között ingafutás,
fekvõtámasz, felülés és szökdelés szerepelt.
Török Tamás edzõ elmondta, hogy nemcsak a tábor, hanem már egy-egy nap
végére is szinte mindenki elfáradt, ezzel is megkönnyítve a szülõk esti dolgát. A tá-

bor, melyet egy jó pizzázás zárt le,
elérte a célját, reméli, hogy az iskolai tanévben is sokan csatlakoznak
e lelkes csapathoz.

1. Csata DSE Budapest
2. Kanizsai Vadmacskák SE
KADET KOROSZTÁLY végeredménye:
1. Csata DSE Budapest
2. UNI Gyõr
3. Kanizsa DKK
4. Szekszárd
SERDÜLÕ KOROSZTÁLY
végeredménye:
1. Soproni Darazsak
2. Kecskemét
3. UNI Gyõr
4. Kanizsa DKK
5. Szekszárd
6. Szolnok
TINI KOROSZTÁLY végeredménye:
1. Soproni Darazsak
2. Kecskemét
3. Kanizsa DKK
4. Drnje /Horvátország/
5. Szolnok
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Programok
Szeptember 8. (szombat) 10.00–
18.00: Tour de Zalakaros, Zalakaros – Kis-Balaton.
Szeptember 14. (péntek) 20.30–
02.00: Éjszakai Fürdõbuli Muri
Enikõvel. Helyszín: Zalakarosi Fürdõ.
Szeptember 14–16. (péntek-vasárnap) 16.00–24.00: Szüreti
Szõlõkapkodó (lásd keretes felhívásunkat!)
Szeptember 22. (szombat) 13.00:
Kettes fogathajtó és bemutató
verseny – Zalakaros, Behiákpuszta.
Szeptember 22. (szombat): Dél Zalai termáltúra (20 km)
Szeptember 29. (szombat) 18.00:
Térzene – Zalakaros, Dísz tér.
Szeptember 29. (szombat) 09.00:
Õszi Teniszverseny – Zalakaros,
Sportcentrum.
KÖZÖSSÉGEK MÛKÖDÉSE:
Szeptember 3, 17, (hétfõ) 19.00:
Dalárda-Vegyeskar próba –
Zalakaros,
Közösségi
Ház.
Dalárda-Vegyeskar
fellépése:
szeptember 15. (szombat) 17.00,
Szüreti felvonulás
Szeptember 12, 26 (szerda)
14.00: Ezüst Klub – Zalakaros,
Közösségi Ház
Szeptember 15. (szombat) 17.00:
Szüreti Felvonulás (DalárdaVegyeskar, Bottal-fogó, Zöld Ág
táncegyüttes) – Zalakaros, Közösségi Ház – Gyógyfürdõ tér. Szervezõ: Közösségi Ház.
Szeptember 22. (szombat) 13.00:
Kettes fogathajtó és bemutató
verseny – Zalakaros, Behiákpuszta. Szervezõ: Lovas Iskola.

FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy 2012.
október 11–14. között Zalakarosra látogatnak németországi partnertelepülésünknek, Puchheimnek a
polgárai.
Vendégeinket családoknál szállásoljuk el.
Kérjük mindazokat, akiknek szándékuk van – a
kölcsönösség jegyében – a már 21 éve tartó kapcso-

latba továbbra is részt venni vagy újonnan
belépni,azok ez irányú szándékaikat jelezzék 2012.
szeptember 14-ig személyesen vagy telefonon
(340-852) a Közösségi Házban.

Köszönettel:
Jankovics Attila
Közösségi Ház igazgató

Szeptember 29. (szombat) 18.00:
Térzene – Zalakaros, Dísz tér.
Szervezõ: Közösségi Ház.
Szeptember 29. (szombat) 09.00:
Õszi Teniszverseny – Zalakaros,
Sportcentrum. Szervezõ: Közösségi Ház.
A programváltozás jogát
fenntartjuk!

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

