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

merhették: a zalakarosi kistérségi tár-
sulás ugyanis egy nyertes pályázat-
nak köszönhetõen életre hívhatta –
elsõ ízben – szeptember 1-2-án a Kis-

térségi helyi termék szemle és feszti-
vál elnevezésû rendezvényét, mely-
nek egyértelmû célja a térségben ta-
lálható gasztronómiai, gazdasági és
kulturális termékek bemutatása, szé-
lesebb körû megismertetése volt.

A fesztivált megnyitó Novák Fe-
renc polgármester, a kistérségi tár-
sulás elnöke elmondta: minden kö-
zösség életében kiemelten fontos a

hagyományok szerepe, hiszen érté-
keink õrzése és továbbvitele a zálo-
ga a kulturális és társadalmi identi-
tásunknak. A hagyományok e fesz-
tiválon is szerepet kapnak, hiszen
számos mûvészeti csoport mutat-
kozik be a térségbõl – jelezte. A
fesztivál másik célja a helyi termé-
kek bemutatása, ezekbõl szintén
szép csokrot tud bemutatni, felmu-
tatni a kistérség.

– A helyi termék esetében igen
fontos a piacra vitel lehetõsége. Jó
iránynak tartom azt a kormányza-
ti törekvést, mely a helyi gazdák
lehetõségeinek erõsítésére, bõví-
tésére irányul, illetve, melynek
célja, hogy helyi termékkel lássa el
az intézményeket, köztük az isko-
lákat. Városunk elképzelései is ta-
lálkoznak a kormányzati célokkal.
A képviselõ-testület jelenleg is
dolgozik a helyi piac fejlesztésé-
nek, áthelyezésének témájával.
Szeretnénk a térségben gazdálko-
dóknak méltó körülményeket te-
remteni termékeik bemutatására
és árusítására, készülnek a tervek
egy új piac kialakítására, de a
mostani fesztivál is egy komoly lé-
pés e cél megvalósítása felé –
hangsúlyozta.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Helyi termékek, helyi értékek
A KISTÉRSÉG MUTATTA BE KINCSEIT

Szeptember 3-án becsengettek az iskolákban, a nyár gyors el-
röppenését a diákok számára az ismét megszólaló csengõszó és a
tanévnyitó jelezte. Benépesült az óvoda és a bölcsõde is ezen a na-
pon, 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 moz-
galmas nyárról: az óvoda felújításáról és átépítésérõl, az iskola
konyhájában történt fejlesztésekrõl, a bölcsõdei játszótér kialakítá-
sáról, 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 tanév-
záró idején zajlott.

A diákok a tanévnyitót követõen hozzá is fogtak feladataikhoz,
hiszen már az elsõ napon elkezdõdött a komoly munka az intéz-
ményben. 

Fogyasszon hazai terméket! Ismerje meg környezete értékeit, ha-
gyományait! Gyakran hallott, hangoztatott, és persze minden szavá-
ban 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.

Gasztronómiai különlegességek is asztalra kerültek a fesztiválon.

Izgatott elsõ osztályosok a tanévnyitó után.

Tanévnyitó a Mórában



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

zetes információk szerint a mentõ-
szolgálatra épített diszpécser köz-
pont mûködtetése magasabb költ-

séget jelent a fenntartók számára,
mint a feladat ellátására jutó OEP
finanszírozás. 

A módosítás további, bennün-
ket hátrányosan érintõ pontja,
hogy a szakorvoson kívül nem
szakorvos alkalmazását is kötelezõ-
vé teszi.  

A változások kapcsán Novák Fe-
renc 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 fenn-
tartásának, mûködtetésének költ-
ségeire. 

– A települések 650 forint hoz-
zájárulást fizetnek lakosonként az
orvosi ügyelet fenntartása miatt,
ám a normatívák és a hozzájárulá-
sok nem fedezik már most sem a
mûködtetés költségeit. Mivel
Zalakaroson a turisták miatt jóval
többen fordulnak meg az ügyele-
ten is, városunk plusz 2000 fõ kvó-
táját fordítja e célra, sõt még ezen
felül is – az ügyelet mûködtetése
érdekében – további jelentõs ösz-
szeget  biztosít. Ugyanakkor a mi
büdzsénk is véges, újabb plusz mil-
liókat 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 betegszállí-
tásba, nem lehet több órával csök-
kenteni az ügyeleti idõt, és sorol-
hatnám. Jelenleg a társulás elküld-
te a szaktárca felé azt a nyilatko-
zatot, melyben jelzi, hogy a meg-
változott feltételekkel nem tudná
vállalni az ügyeleti ellátást. Ha-
sonló a probléma Letenyén,
Zalaszentgróton, általában ott,
ahol kisebb lélekszámú körzetek
tartanak fenn orvosi ügyeletet.
Ugyanakkor keressük a megoldást
is. Állásfoglalást kértünk az ügy-
ben, hogy létezik-e olyan lehetõ-
ség, hogy a Kanizsa környéki
ügyelettel egy mûködési enge-
délyt kérünk két telephellyel (ez-
zel például megoldódna a két or-
vos biztosításának kérdése), illet-
ve a mentõszolgálattól kértünk
szolgáltatási díj kalkulációt a hí-
vásközpont mûködtetése ügyé-
ben. Várjuk a választ felvetéseink-
re – jelezte Novák Ferenc.

A polgármester elmondta:
amennyiben változatlan feltételek
mellett a minisztérium ragaszko-
dik eredeti elképzeléseihez, úgy a
karosi önálló ügyelet mûködése és
fenntarthatósága erõsen megkér-
dõjelezhetõ. A megszûnés, az
ügyelet jelentõs távolságra vitele
viszont óriási visszalépés lenne a
lakosságnak és a turistáknak nyúj-
tott szolgáltatások színvonalát te-
kintve.
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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 Vá-
ros Képviselõtestülete 254/2012. (VIII. 22.)  számú határozata szerint
– az Önkormányzat ingyenesen biztosítja,  ezért az ebtulajdonosnak
fizetni nem kell!

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal

Térkõvel borítják be a Karos-Park Kft. START
közmunka programjában dolgozó munkatársai a
Fürdõ Vendégház elõtt húzódó útszakaszt. 

A közmunka program támogatásával beszer-
zett térkõ gyártó gép segítségével elõállított út-
burkoló kockákat a dolgozók összesen 733 méte-
res szakaszon helyezik le, a vendégháztól egé-
szen 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 el-
mondta: a fák gyökérzete olyannyira felnyomta a
járda beton burkolatát, hogy az már balesetve-
szélyesnek minõsült, ezért döntött a város veze-
tése a csere mellett.

A munkálatokat még ez év végéig szeretné a
kft. befejezni, de a tervek szerint sor kerül a For-
rás Hoteltõl a „betongödörig” terjedõ 345 méte-
res útszakasz járdájának térkövezésére is.

Hogyan tovább, orvosi ügyelet?
A SZAKTÁRCA MÓDOSÍTÁSAIT NEM TUDNÁ VÁLLALNI A TÁRSULÁS

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai mini-
mumfeltételekrõl szóló rendelet módosítása 2012. július elsején lépett
hatályba, mely rendkívül hátrányosan érintette a Zalakaros gesztorsá-
gával létrehozott 7 háziorvosi szolgálat, 16 település hétközi és hétvé-
gi orvosi ügyeleti feladatait ellátó társulást, ezzel valamennyi érintett
települést.

Térkõvel látják el a járdaszakaszokat



– A termáltó és ökopart létesí-
tése során egy sétány indulna a
Dísz térrõl délkeleti irányban,
amely a platánok alatt vezetne a
tervezett tóhoz. E tervezett mes-
terséges tó a sétányon végigha-
ladva közelíthetõ meg, utóbbi
magas színvonalú építészeti esz-
közökkel lenne lehatárolva a für-
dõ területétõl. A sétány oldalán
rekreációs és kondicionáló park lé-
tesülne – tájékoztatott az elkészült,
véglegesített tervekrõl Novák Fe-
renc polgármester.

Elmondta: a tervezett park bejá-
ratánál látogatóközpont épülne.
Az ide érkezõk a látogatóköz-
pontban útitervet vehetnek át,
melyen különbözõ feladatok se-
gítségével vezetik végig a látoga-
tókat a tematikus útvonalon. A lá-
togatók a természet hangjaival is-
merkedhetnek a Hangok Pavilon-
jában, kõzeteket kereshetnek a la-
birintusban, a föld forgását, a nap
mozgását és a fényeket tanulmá-
nyozhatják a fények meditációs te-
rében, megismerhetik a védett, a
területen õshonos növényeket a
tanösvényeken elindulva. A láto-
gatóközpont emeletérõl késõbbi-
ekben kiépítendõ lombszinti séta-
úton 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 enge-
déllyel is ren-
delkezik már
a belsõ gyer-
mek élmény-
világ létesíté-
séhez, így a
p á l y á z a t i
eredményhir-
detést köve-
tõen akár
azonnal in-
dulhatnak is a
fejlesztések.

– A
V í z i p ó k -
C s o d a p ó k
gyermekvilág
é p í t é s é ve l
olyan fejlesz-
tés valósult
meg, amely-
lyel a strand
nyitva tartá-
sával egy
idõben minõ-
ségi gyermek- és bababarát szol-
gáltatásokat tudunk nyújtani a
fürdõrõl eddig jobbára hiányzó, 0-
6 év közötti korosztály számára. A
gyermekbarát szolgáltatások iránt
egyre növekvõ igény indokolja a
további fejlesztést azért, hogy a

szolgáltatások egész éven át, idõ-
járástól függetlenül is elérhetõek
legyenek – fogalmazott dr. Burján
Richárd vezérigazgató. 

Megtudtuk: a fedett gyermekvi-
lág a meglévõ, ám alacsony
kihasználtságú úszómedence átala-
kításával válik lehetõvé, a vizes ele-
mek mellett játszóházat, családi

szauna blokkot, családok számára
pihenési lehetõséget is biztosítaná-
nak. A kialakítani kívánt medence-
parkban 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 élményelemek-
kel kapna helyet. Junior csúszdát is
terveznek kialakítani, mely a galé-
ria szintjérõl indul, s nyilván a na-
gyobbaknak nyújt szórakozási lehe-
tõséget. A pancsoló és gyermek
medence környezetében hemper-
gõ játszóház, szülõ és gyermek pi-
henõtér is létesülne.

A családi szauna blokk a gyer-
mekvilág mellett, a meglévõ szau-
na és gõzfürdõ helyén kapna he-
lyet; megépülne egy 20 férõhelyes
panorámás finn szauna, egy több
funkciós, 60-70 fokos gyermek sza-
una. Ez utóbbi hazánkban egyedül-
álló lenne, ugyanis legközelebb
csak Ausztriában található ilyen.
Helyet kapna itt só homokozó is,
melynek immunerõsítõ hatását a

gyermekek és kísérõik is játszva él-
vezhetik. A térben fûtött padok és
pihenõágyak, gyermekücsörgõ, dé-
zsás élményzuhanyok kicsiknek és
nagyoknak, dézsás lábfürdetõ is
épülne. 

A kihasználatlan pihenõ galéria
„feladatkörét” is újragondolnák, a
vendégek számára eldugott lépcsõ

mellett szigeteket, vízre telepített
szigeteket, virágot imitáló lábra ál-
lított galériafelületeket összekötõ
hidak, kötélhidak, hágcsók, sza-
badlépcsõk kötnék össze a föld-
szinti térrel. Ezekrõl a víz felett
szinte lebegõ galéria felületekrõl
a medencetér áttekinthetõ,
ugyanakkor a szülõk a gyermeke-
ik felügyeletét, a szemlélõdést,
csevegést is gondtalanul élvezhet-
nék. Az emeleten száraz játszóhá-
zak, pihenõterek, bébi pihenõ,
szoptató-tejkonyha, pelenkázó és
bébi WC kapna helyet. A galéria
szint öltözõ helyén junior játszó-
zónát alakítanának ki.

E nagy volumenû beruházások
komoly esélyt adnának városunk-
nak arra, hogy valóban az év min-
den szakában fogadhassa minden
korosztály képviselõjét, és a fürdõ-
helyek szolgáltatási palettáját egye-
dülálló lehetõségekkel szélesítse.

A pályázatokat október végéig
lehet benyújtani, a kormányzat ígé-
rete szerint döntés még ebben az
évben várható.

A fedett élményfürdõ látványterve.
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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 tájékoztat-
tuk olvasóinkat, az önkormányzat „Termáltó és ökopart” elnevezésû
projekt megvalósítását tûzte ki céljául, a Zalakarosi Fürdõ pedig a Vízipók-
Csodapók strandi gyermekvilág fedett vízi világát valósítaná meg.

A látogatóközpont keleti nézete.
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Szeptember elsején a Gyógyfür-
dõ téren egy idõben közel százan
koccintottak egyszerre finom helyi
borral. Városunk is részt vett
ugyanis a KOCCINTÁS 2012 ver-
senyben, melynek célja, hogy az év
egy adott idõpontjában minden

borvidéki településen a település
borászai és az ott élõ, vagy oda lá-
togató borkedvelõk koccintsanak.
A koccintás tétje a legkedveltebb
borvidéki település cím elnyerése. A
legkedveltebb borvidéki települé-
sekké azok a borvidéki települések

válhatnak, ahol az adott település
lélekszámát is figyelembe véve ab-
szolút értékben és arányaiban a
legtöbb borász és borkedvelõ koc-
cint az adott idõpontban. A ren-
dezvény fõvédnöke: dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter.

A koccintás minden, a versenybe
benevezõ településen ugyanazon a
napon, ugyanabban az idõben tör-
tént, az eseményt természetesen do-
kumentálják is, sõt, fotó is megörökí-
ti azt. Felvételünkön a zalakarosi koc-
cintás jókedvû résztvevõit láthatják.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jó példának nevezte a térség-

ben mûködõ Garabonciás Farmot,
de kiemelte, hogy a karosi szolgál-
tatók, éttermek is mindinkább töre-
kednek a helyi ételkülönlegessé-
gekkel történõ kínálatbõvítésre,
sõt, több helyütt megjelentek a he-
lyi kézmûves termékek is egy-egy
szolgáltató kínálatában. 

– Az együttmûködés nélkülöz-
hetetlen a vidékfejlesztésben. Kü-
lön-külön nem tudunk megbirkóz-
ni, a köz- és a magánszféra
együttmûködése elengedhetet-
len. Szívesen látjuk ezért a térség

értékeinek bemutatkozását.
A kistérség települései kivétel

nélkül különlegességekkel, igazi házi
ínyencségekkel készültek a találko-
zóra. Méz, tökmagolaj, savanyúsá-

gok, péksütemények, a legendás va-
níliás perec vagy cukros perec, az íz-
letes helyi borok, diótorták, a finom
gyümölcsök a látogatók érdeklõdé-
sét is felkeltették, és sok vásárlója
akadt a kézmûves termékeknek: fa-

áruknak, kerámiáknak is. Kulturális cse-
megébõl sem volt hiány, a mûvészeti
csoportok mellett festõk és grafikusok
is bemutatkoztak a fesztiválon.

Utóbbiak rajzversenyt is szervez-
tek a gyerekek számára, akik öröm-
mel vettek részt a nekik szóló prog-
ramokban.

FÓRUM A FEJLESZTÉSI 
LEHETÕSÉGEKRÕL

A „Kistérség színe-java, Helyi ter-
mék hálózat kiépítése a zalakarosi
kistérségben” program keretében
szakmai fórumra is sor került a Vá-
rosháza tanácskozó termében. A
Helyi termékek
fejlesztési lehe-
t õ s é g e i
Zalakaros Kis-
térségben cí-
met viselõ fó-
rumon Novák
Ferenc, a
Zalakaros Kis-
térség Többcé-
lú Társulásának
elnöke köszön-
tötte a részt-
vevõket, majd
Magai Ágota,

Becsvölgye polgármestere tartott
elõadást a GÖCSEJ védjegy haszná-
lata, kistérség helyi termékeinek
megjelenítése címmel.  Inzsöl Rená-
ta, a Pannon Helyi Termék Klaszter
klasztermenedzsere  Védjegyprog-
ram kidolgozása és helyi termékek
marketingje Dél-Zalában címmel
tartott tájékoztatót, de a jelenlévõk
Kovács Mariann A Helyi termék fej-
lesztés Kerecsenyben, a „Réti ta-
nya”, mint kínálóhely címû elõadá-
sát is meghallgathatták. A fórumon
természetesen lehetõség nyílt kér-
dések megvitatására is, sõt, a szer-
vezõk helyi termék kóstolót is tar-
tottak.

Helyi termékek, helyi értékek

Egyszerre százan koccintottak
A LEGKEDVELTEBB BORVIDÉKI TELEPÜLÉS CÍMÉRT

A helyi termékek piacra jutásának fontosságát emelte ki 
Novák Ferenc polgármester megnyitójában.

A Galamboki Hagyományõrzõ csoport 
dalcsokrot adott elõ.
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– 2011-ben kiszámítható önkor-
mányzati szerepvállalást ígértünk
a sportélet minden területén. Egy
év elteltével úgy gondolom, hogy
a kormány új sporttámogatási
rendszerének segítségével már vi-
lágosan látható az országos kon-
cepció és a helyi elképzelés talál-
kozása, láthatóak az irányok, me-
lyek mentén itt, Zalakaroson is ha-
ladni tudunk. Az akkori helyzet-
elemzés szerint a város a létesít-
ményi feltételek terén a rosszabb
körülményekkel rendelkezõ tele-
pülések közé tartozott. Azóta –
élve a kormány fejlesztési priori-
tásaival – megépült egy 20×40 m-
es mûanyag borítású, többfunkci-
ós, villanyvilágítással ellátott
sportpálya és egy grundméretû
mûfüves pálya. Az ovi tornaszobá-
val bõvült, amelynek fontos szere-
pe lesz a tornaterem tehermente-
sítésében, valamint a bölcsi is ját-
szóudvarral 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 megemlí-
teni, hogy nemzetközi mérkõzé-
sek lejátszására is alkalmas sport-
pályával is rendelkezünk már, ez
pedig a fürdõn lévõ homokos

sportpálya – sorolta az alpolgár-
mester.

– A képviselõ-testület az elfo-
gadott sportkoncepcióban rögzí-

tette néhány
fontos területen
a város felelõssé-
gét és feladatait.
Melyek voltak
ezek, és e téren
mit sikerült eddig
megvalósítani?

– Ilyen feladat
volt sportrendez-
vények szervezé-
se a város lakói-
nak és a turisták-
nak. A strandfür-
dõn egész nyáron
futó strandfoci,
strandröplabda
tornák, az ottani
sportan imátor
foglalkoztatása,
két nagyrendez-
vény: a sakk, vala-
mint a Vuelta he-
lyett közös szer-
vezésben a Kis-
Balaton tókerülõ kerékpárverseny
szintén megvalósult, elõbbi saját
szervezésben immár.

Hangsúlyoztuk az utánpótlás
nevelés fontosságát. E téren lab-
darúgás és kosárlabda sportágban
utánpótlás programot indítot-
tunk, szakképzett edzõkkel, kor-
szerû létesítményi feltételekkel.

De ne felejtsük el, hogy az asztali-
tenisz és úszás sportágban is szak-
képzett edzõ foglalkozik a gyere-
kekkel.  Az iskolakezdéssel heti 3-

4 alkalommal járhatnak edzésre a
gyerekek sportáganként, és a leg-
nagyobb eredménynek tartom,
hogy az új iskolavezetõ segítségé-
vel a kora délutáni órákban is sike-
rült edzésidõpontokat kitûzni. Ez
hihetetlenül fontos, mert így nem

estére marad a sport, hanem már
az iskola ideje alatt megvalósul,
így nem lesznek túlterhelve a gye-
rekek. Azt gondolom, a szülõk
számára is ez mindenképp szeren-
csés lépés.

– Tudta-e, tudja-e segíteni a
társasági adó a sportágak mûkö-
dését? Beszélhetünk-e ma váro-

sunkban felelõs
sportirányításról?

– A TAO meg-
határozta és ezál-

tal rangsorolta is a
sportágakat. Azt
már most elmond-
hatom, hogy segít-
ségével nemcsak
az utánpótlás csa-
patok mûködésé-
hez tudunk vállal-
kozói pénzt bevon-
ni, hanem többek
között mobil ered-
ményjelzõt, mobil
kosárlabda palán-
kokat tudunk vásá-

rolni. Ma úgy gondolom, hogy
Zalakaroson beszélhetünk sport-
irányításról. A sportért felelõs al-
polgármester munkáját Jankovics

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

Közalapítvány elnökének és kura-
tóriumi tagjainak is. Emellett na-
gyon fontos, hogy a város vezeté-
se, a testület tagjai és a hivatal
szakemberei is támogatják a
sportkoncepcióban megfogalma-
zottakat. Külön öröm számomra,
hogy valamennyi intézményünk,
cégünk segíti a munkánkat és ki
ahol tud, támogat minket. Fontos
cél volt, hogy legalább szinten
tartsuk a sportcélú ráfordításokat.
Ez meg is valósult, sõt a sportcélú

fejlesztéseket tekintve látszik,
hogy a városvezetés abszolút
sporttámogatás párti.

Ne felejtsük el, hogy a megyei
III. osztályú felnõtt focicsapat ve-
zeti a tabellát és teszi ezt a
zalakarosi játékosokkal. Esetük is
jól példázza, hogy a sportnak vi-
tathatatlan közösségformáló ereje
van, erõsíti a lokálpatriotizmust.
Gyermekeink számára remélhetõ-
leg már természetes és örömteli
lesz a mozgás, mindennapjaik ré-
szeként tekintenek rá, egészséges-
sé, kiegyensúlyozottá teszi õket.
Ennél fontosabbat szülõként nem
is tudnék kívánni a gyermekem-
nek.

Felelõs sportirányítás, bõvülõ lehetõségek
Észrevehetõen fellendült a város sportélete az elmúlt egy év alatt.

Profi és amatõr sportrendezvények sokaságát tudhatjuk magunk mö-
gött, és jelentõsen változtak az utánpótlás nevelés, sõt, a felnõttek
sportolási feltételei is.  Az eltelt idõszak eredményeirõl, erõfeszítései-
rõl Deutschné Lang Erika sportért felelõs alpolgármester számolt be la-
punknak.

Hamarosan átadják a kerékpáros házat, az aktív kikapcsolódás feltételei ezáltal is 
bõvülnek városunkban.

A gyerekek körében töretlen népszerûségnek örvend a Bodahegyi úti játszótér.

FELPEZSDÜLT A VÁROS SPORTÉLETE



2012. szeptember 6.6

Éppen ötven évvel ezelõtt
kezdõdtek településünkön az
olajmezõket feltárni hivatott fú-
rások. A kutatások szerint ugyan-
is 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 fel-
színre.  A kezdeti hatalmas csaló-
dást öröm követte, hiszen minden-
ki gyorsan rájött: a település számá-
ra az olajnál jóval fényesebb jövõt
ígér a meleg víz, melynek összeté-
telérõl gyorsan bebizonyosodott,
milyen jótékony hatású.

Így történt, hogy az elsõ, balul
sikerült olajkutatás után három év-
vel, 1965-ben már célzott fúrás in-
dult Zalakaroson, immár meleg víz
keresésének céljával.

A nemrég 90. születésnapját ün-
neplõ lenti Balaicz Sándor is részt
vett a második kutatásban. A fúró-
mester fél évig dolgozott települé-
sünkön. Ahogyan akkoriban szokás
volt, az „idegenbõl” jött munkáso-
kat házaknál szállásolták el. Balaicz
Sándor a Petõfi utcában lakó Nagy
családnál ütött tanyát és került igen
jó kapcsolatba Nagy Ferencékkel.
Olyannyira, hogy szinte családtag-
ként kezelték õt, a vasárnapi asztal-
nál együtt ebédelt Nagyékkal, de
szívesen segített a családnak a szõ-
lõhegyi munkákban is. 

– Ritkán járhattunk haza; se a

közlekedés nem volt olyan jó,
mint manapság, se pénzünk nem
akadt annyi, hogy gyakran utaz-
zunk, de ami a legfontosabb: a
munkarendünk sem
engedte ezt meg.
Három mûszakban
dolgoztunk, általá-
ban 12–14 naponta
tudtunk hazaláto-
gatni – mesélte az
idõs fúrómester, aki
három évtized után
látogatott el ismét
Zalakarosra, és keres-
te meg Nagy Feren-
cet, hogy elbeszél-
gessenek a múltról.
Az örömteli beszél-
getésre a Szent Or-
bán Borozóban ke-
rült sor, hiszen Nagy
Ferenc testvérének, Deutsch
Viktorné fiának vendégszeretetét
élvezhette Balaicz Sándor.

– 1950-ben kerültem az olajo-
sokhoz, s 1978-ig, azaz a nyugdíja-
zásomig ott is dolgoztam. Jártuk
az országot, kutattunk az ásvány-
kincsek után. Ide, Zalakarosra

1965-ben jöttünk – szõtte tovább a
múlt történetének meséjét a fúró-
mester. – Akkor már mûködött
Zalakaroson a fürdõ, két meden-

céje volt. Mi ma-
gunk is munka után
többször bemen-
tünk a fürdõre,
megfürödtünk a
vízben, sörözget-
tünk, pihentünk.
’65-ben már célirá-
nyosan küldtek ide
minket, azért, hogy
keressünk még
gyógyvizet, után-
pótlást az elsõ kút-
nak. Mi a mostani
benzinkút melletti
területen hozzá is
kezdtünk a fúrás-
hoz, de óriási volt a

csalódásunk, amikor olajos víz
tört a felszínre. Geológusokat ho-
zattak, hogy vizsgálják meg, mit
találtunk, õk pedig megerõsítet-
ték, hogy bizony az a víz olajjal
keveredik. Nemcsak emiatt csalód-
tunk azonban, hanem azért is,
mert a fúrófej megakadt a nyílt

rétegben, három hónapig nem is
tudtuk kiemelni onnan… keserves
munka volt.

Balaicz Sándor elmondta: fél év
után felhagyták a területet, õ töb-
bet nem is került vissza munkája
folytán Karosra. Sajnos, a fürdõt
sem tudta szorgalmasan látogatni,
egyszer járhatott a fürdõn vállalati
beutalóval. Munkája máshova szólí-
totta. 

– Most már nagyon kíváncsi
voltam, mi is lett abból a kis tele-
pülésbõl, ahol egykor dolgoztam,
s amely olyan híres lett azzal a
vízzel, ami nekünk, olajbányá-
szoknak akkoriban olyan hatalmas
csalódást okozott. Hát, én nem is
ismertem rá erre a településre. Mi-
csoda változás, micsoda fejlõdés!
Ez a szõlõhegy is, ahol most
vagyunk….ez sehol nem volt még
akkor! És a fürdõ! Mekkora terü-
let, mennyi építmény, mennyi me-
dence! Nem csodálkozom, hogy
annyian jönnek ide szívesen! Az
én unokáim is (unokák, déduno-
kák 16-an vannak összesen) is sze-
retnek itt lenni, itt pancsolni, szó-
rakozni. Én már nem fürödtem
meg a medencékben, de igen bol-
dog vagyok, hogy visszatérhettem
ide, és amiatt is, hogy újra talál-
kozhattam Ferenc barátommal és
a családjával. Harminc év nagy idõ,
de a barátság mégis megmaradt.
Ez a legfontosabb. És az, hogy
aminél mi még csak bábáskod-
tunk, a karosi fürdõ, az ilyen híres
lett, s ennek valahol én is részese
lehettem.

Zalakarosra jöttünk
VENDÉGÜNK BALAICZ ZOLTÁN FÚRÓMESTER

Balaicz Zoltán

NÉPTANÍTÓK – HUSZÁR 
GYÕZÕ EMLÉKÉRE

Atyai jó barátom Fónay Tibor,
Zala megye egykori tanfelügyelõ-
je, állami díjas pedagógiai közíró
még halála elõtt a révfülöpi nya-
ralójában egy tartalmas disputa
közben kérdezte:”Barátom! -Te
néhány évig elöljáró voltál
Zalakaroson. vajon milyen ismere-
teid 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 ves-
szen, pedig „lámpásként”, példa-
ként, értékként kellene bemutat-

nunk az utódoknak?” Arra kért,
hogy hívjam fel Zalakaros polgá-
rainak és Zala megye helytörténé-
szeinek szíves figyelmét e kivételes
néptanítóra, és buzdítsam õket ki-
vételes munkáságának megisme-
résére. A 2000-ben kiadott
Zalakaros monográfia Adattár cí-
met viselõ fejezete megemlíti a
néptanító nevét, azonban értékes,
termékeny és sokoldalú, munkás-
ságáról nincs részletes leírás, ezért
ezzel a megemlékezéssel szeret-
ném a Zalakarosi polgárok számá-
ra vázlatosan hozzáférhetõvé ten-
ni a rendelkezésemre álló ismere-
teket.

Az akkor még sárba süppedt
kis zalai faluban l918-1940-ig volt
és maradt egyszerû néptanító. Ta-
nítói állomáshelyei: Divényoroszi,
Kisnána, Csorna, Nagyrada. Hogy

zseni-e? És mennyiben? Ítélje meg
az olvasó és az értékeket oly ha-
mar temetõ kései utókor. 

1881. január 10-én született
Nagyszombatban. Meghalt l956.
február 18-án, Zalakaroson. A
nagyszombati Simor árvaházban
nevelkedett. Apja cipész és csiz-
madia. Szülei korán elhaltak. Az
elsõ négy gimnáziumot Nagy-
szombaton végezte. Tanító okle-
velet az esztergomi tanítóképzõ-
ben szerzett 1889-ben.

Bizonyosan tudós ember volt.
Nyelvismerete: magyar, szlovák,
német, francia, olasz, latin és gö-
rög. Tudományos munkássága:
neveléstan, filozófia, algebra, fel-
sõfokú matematika. Elsõ nyomta-
tásban megjelent munkája az
l933-ban kiadott három kötetes,
vaskos neveléstan. Elsõ kötet: Ál-
talános neveléstan, 542 oldal. Má-
sodik kötet: Különös neveléstan,
542 oldal. Harmadik kötet: Taní-
tástan a népiskolák és tanítókép-
zõ intézetek számára, 312 oldal. A
kötetek a szerzõ kiadásában és
költségén jelentek meg Budapes-
ten a Korda Kiadó bizományában.

(Folytatjuk.)

Tisztelt Olvasóink!
Településünk meghatározó alakjáról, Huszár Gyõzõ tanítóról

küldte el értékes helytörténeti anyagát dr. Mihovits István, Révfü-
löp nyugalmazott polgármestere. Az irat leközlésére lapunk vállal-
kozott, ennek anyagát három részletben olvashatják. Íme, az elsõ.

Fürdõtörténeti
kiállítás nyílik

A Zalakarosi Fürdõ öt évtize-
de címmel nyílik kiállítás a fürdõ
fogadóépületében 2012. szep-
tember 12-én, 15 órakor.

A fotókat és tárgyi emléke-
ket, különlegességeket felsora-
koztató tárlatot Novák Ferenc
polgármester, dr. Halász Imre
kandidátus, a történelemtudo-
mányok doktora és dr. Burján
Richárd, a fürdõ vezérigazgatója
nyitja meg.

A kiállításra szeretettel hívjuk
és várjuk Önöket!
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Ez utóbbi tábort erõsíti Olasz
Zsolt, aki 40 évesen kezdett el
nagypályán játszani. 

– A csapat többségével kedden-
ként kispályán már együtt fociz-
tam, ezért örömmel fogadtam el
a megkeresést, hogy a csapatot

erõsítsem. A közösség miatt, és
Zalakarosért igyekszem valameny-
nyi edzésre és mérkõzésre elmen-
ni, 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 csa-
patunk három gyõzelemmel vezeti
a bajnokságot. Az elsõ fordulóban,
augusztus 19-én a csapat a hosszú
hétvégének köszönhetõen foghíja-
san állt ki, de így is sikerült idegen-
ben egy gólos (2-1) gyõzelmet arat-
ni. A csapat elsõ hazai mérkõzésen
fogadkozott, hogy igyekszik kiszol-
gálni a közönséget. Ezt az igyeke-
zetet Belezna bánta, akik fordula-
tos elsõ félidõ után egy nagy po-
fonba futottak bele (Zalakaros –
Belezna 9-1 [2-1]). A legutóbbi for-

dulóban Liszóba utaz-
tunk, ahol már az elsõ
félidõben eldöntöttük a
három pont sorsát (Liszó
– Zalakaros 1-8 [0-6]), így
továbbra is százszázalé-
kos teljesítménnyel vár-
juk az ellenfeleket. A
csapat egységére és erõ-
ségére jellemzõ, hogy az
eddig szerzett 19 gólun-
kon 10 játékos osztozik.

Reméljük, hogy a csa-
pat lendülete az elkövet-
kezõ fordulókban is ki-
tart, s kérjük a sportra-
jongókat, hogy szurkolá-
sukkal segítsék csapa-
tunkat!

Török Tamás vezetõedzõ el-
mondta, hogy a Móra-iskola sport-
pályáin 2 csoportban (6-9 évig, va-
lamint 10-12 évig) 29 gyerek vett
részt a tábor programjain, akik
Jankovics Attila és Török Tamás irá-
nyításával ismerkedhettek a sport-
ág alapjaival. A délelõtti órákban
„szakmai” munka folyt, míg délutá-
nonként a diákok különbözõ prog-
ramokon vettek részt, így elláto-
gattak a fürdõre, valamint kipróbál-
hatták a zalaszabari kötélpályát és
kalandparkot is (képünkön). 

– Jól éreztük magunkat a tá-
borban, hiszen a nemrég meg-
épült mûanyag és mûfû borítású
pályákon sok volt a játék. Élveztük
a strandot és kellemes dél-
utánt töltöttünk el a kötél-
pályán is – mesélte el élmé-
nyeit lapunknak Bali Szabolcs
11 éves diák. 

A tábor felméréssel zá-
rult, ahol labdás ügyességi és
fizikai (állóképességi) felada-
tokban kellett a diákoknak
bizonyítaniuk. A labdás fel-
adatok között labdavezetés,
passzolás, célba rúgás és de-
kázás, míg az erõnléti fel-
adatok között ingafutás,
fekvõtámasz, felülés és szök-
delés szerepelt. 

Török Tamás edzõ el-
mondta, hogy nemcsak a tá-
bor, hanem már egy-egy nap
végére is szinte mindenki el-
fáradt, ezzel is megkönnyít-
ve a szülõk esti dolgát. A tá-

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

2012. augusztus 18–21.
között a Móra Ferenc Általá-
nos Iskolában  Jubileumi XX.
Nemzetközi Leány Kosárlab-
da Tornát rendezte meg a
Kanizsa Diákkosárlabda Klub.

A négynapos rendezvé-
nyen 17 csapat vett részt, ju-
nior, kadet, serdülõ és tini
korosztályban.

A csapatok étkeztetése az
általános iskolában történt,
elszállásolásukat az általános
iskolában és magán apartma-
nokban oldották meg.

A szervezõk úgy állították
össze a prorgramot, hogy a
tornán résztvevõ csapatok-
nak lehetõségük legyen
strandolni az  önkormányzat
segítségével.

Minden korosztályban az
1-3. helyezett csapatok kupát
kaptak. Zalakaros város kü-
löndíjában részesültek a csa-
patok legjobb teljesítményt
nyújtó játékosai, valamint
minden korosztályban a leg-
több pontot dobó játékos
különdíjat vehetett át.

JUNIOR KOROSZTÁLYBAN
a végeredmény:

1. Csata DSE Budapest
2. Kanizsai Vadmacskák SE

KADET KOROSZTÁLY vég-
eredménye:

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 vég-
eredménye:

1. Soproni Darazsak
2. Kecskemét
3. Kanizsa DKK
4. Drnje /Horvátország/
5. Szolnok

XX. NEMZETKÖZI
LEÁNY KOSÁR-
LABDA TORNA

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 kezde-
ményezésére egy teljesen zalakarosi kötõdésû csapat alakult. A csapat
gerincét a 10 évvel ezelõtt bajnoki címet szerzett csapat tagjai alkot-
ják, de találkozhattunk fiatalabbakkal is, sõt olyan játékosunk is van,
aki e csapat kedvéért kezdett el nagypályán focizni.

A focitábor elérte célját
Mint ahogy áprilisi számunkban

beszámoltunk róla a Bozsik prog-
ram népszerûsítése érdekében Tö-
rök Tamás edzõ vezetésével és
Deutschné Lang Erika sportért fe-
lelõs alpolgármester koordinálásá-
val a Zalakaros Sportjáért Köz-
hasznú Alapítvány augusztusban
labdarúgó tábor szervezését ter-
vezte. A labdarúgást népszerûsítõ
táborra az elmúlt héten került sor.
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FELHÍVÁS!
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy 2012.

október 11–14. között Zalakarosra látogatnak né-
metországi 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

Programok
Szeptember 8. (szombat) 10.00–
18.00: Tour de Zalakaros, Zala-
karos – Kis-Balaton.

Szeptember 14. (péntek) 20.30–
02.00: Éjszakai Fürdõbuli Muri
Enikõvel. Helyszín: Zalakarosi Fürdõ.

Szeptember 14–16. (péntek-va-
sárnap) 16.00–24.00: Szüreti
Szõlõkapkodó (lásd keretes fel-
hívásunkat!)

Szeptember 22. (szombat) 13.00:
Kettes fogathajtó és bemutató
verseny – Zalakaros, Behiák-
puszta. 

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 (Dalárda-
Vegyeskar, Bottal-fogó, Zöld Ág
táncegyüttes) – Zalakaros, Közös-
ségi Ház – Gyógyfürdõ tér. Szer-
vezõ: Közösségi Ház.

Szeptember 22. (szombat) 13.00:
Kettes fogathajtó és bemutató
verseny – Zalakaros, Behiákpusz-
ta. Szervezõ: Lovas Iskola.

Szeptember 29. (szombat) 18.00:
Térzene – Zalakaros, Dísz tér.
Szervezõ: Közösségi Ház.

Szeptember 29. (szombat) 09.00:
Õszi Teniszverseny – Zalakaros,
Sportcentrum. Szervezõ: Közös-
ségi Ház.

A programváltozás jogát
fenntartjuk!


