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A városban mûködõ civil szer-
vezetek, egyesületek vezetõit kö-
szöntötte a Városházán Novák Fe-
renc polgármester, és köszönte
meg eddig végzett sokszor áldo-
zatos, de mindenképpen önkéntes
és lelkes munkájukat. A polgár-
mester oklevelet adott át a „ke-
rek” évfordulókat ülõ szervezetek
vezetõinek, melyek közül a „leg-
öregebb” a polgárõr egyesület,
mely 1993-ban jött létre és dolgo-
zik településünk biztonságáért. A
polgármester elismeréssel szólt a
civilek kultúrában, sportban, turiz-
musban, vállalkozói életben és a
szociális szférában betöltött sze-
repérõl, pezsgõs koccintással, sze-
rény ajándékkal és fogadással kö-
szönve meg tevékenységüket.

Az önkéntes munkát köszönték meg

Magyarságunk mindig temetjük
Hitünket mindig odavetjük
Idegenben szántott vitákra
Gyöngy jövõ jön a  Magyarságra!

Honnan tudom? Hát minap este
Megkísértett az õsök teste!
Mert ott állottak, kis csizmákban
Rakott szoknyákban, topánkákban.

És szólt a zene és megmozdultak
Szívek, szemek összeszorultak
Közelmúlt rondák lekonyultak
Mert az aprók táncba borultak.

Táncba borultak, mint virágba
Rég megóhajtott vidám fohászba

Dobbant a csizma, szállt az ének
Szépszemü nagyapák fejének.

Nagyanyák szíve ládájába
Temetésre rakott ruhákba
Nem látott dédik fényképére
Most kezdõdik csak! Nincs még vége!

És kapaszkodnak és forognak
Édesdeden szétmosolyognak
Rakják, rakják az õsi táncot
Rázzák, rázzák a szoknyaráncot.

A mozdulat, a büszke tartás
Magyar jövõre varrott varrás
Örökszép szûrre aranyszállal
Szívünket telerakták tánccal.

A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJÁN

A Magyar Kultúra Napján ismét együtt ünnepeltek városunk
mûvészeti csoportjai az általános iskolában. Rendhagyó mó-
don Kiss Mihály ünnep ihlette versét közöljük e kulturális ta-
lálkozóról.

Aprók tánca
(A Magyar Kultúra Napjára)
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– Négy nagy géppel: (2 db MTZ
traktor, 1 db IFA teherautó, 1 db
Fiat Hitachi homlokrakodó) 6 kis-
traktorral, mely közül az egyik új
beszerzés (az önkormányzat tá-
mogatásával beszerzett Carraro

Country 4400 gép december vé-
gén érkezett a kft-hez) – szólt a
munkálatokról Biczó Tamás, a kft.
ügyvezetõje . – A járdákat, átkelõ-
ket, buszmegállókat, lépcsõket 14
hómunkás tisztította. Szükség volt
alkalmi munkavállalók felvételére
is, a hóhelyzetre való tekintettel.

Alkalmazkodtunk az idõjárás-
hoz, dolgoztunk este, éjszaka, kora
reggel is. Megpróbáltuk biztosítani,
hogy az emberek munkába menet
már a reggeli órában tudjanak köz-
lekedni, illetve, hogy a délutáni hó-
esésben, hófúvásban is haza tudja-
nak jutni. Szükség szerint több
munkarendben is dolgoztunk, vál-
tott mûszakban. Dicséret illeti a kft.
dolgozóit, akik folyamatosan helyt-
álltak, és munkájuk révén a zord
idõjárás ellenére is tudtuk biztosíta-
ni a biztonságos közlekedést váro-
sunkban.

– Használtak szóróanyagot a
további lefagyások megelõzésé-
re? 

– A fagypont alatti idõszakok-
ban folyamatosan végeztünk sí-
kosság mentesítést. Az úttest fe-
lületére útszóró só és bazalt zúza-
lékkõ keverékét juttattunk ki. A
lépcsõk, járdák, kerékpárutak, sé-
tányok felületére – melyek növé-

nyek közvetlen közelében vannak
–  CaCl2 -os zeolitot használtunk,
mely a növényeket nem károsítja.

– Mely területek okozták a
legtöbb gondot? 

– A hegyi utak, emelkedõk, lej-

tõk okoz-
tak gépe-
inknek és
keze lõ ik -
nek nagy
e rõfe s z í -
tést. A Pa-
noráma ut-
ca 20%-os
lejtõjén, a
Keskeny és
a Patkós
utcában, a
Vincel lér,
Csárda és
Ibolya köz-
ben nem
volt köny-

nyû a feladat. A nyílt, sík terepen
az erõs szél 1-2 méteres hófalakat
emelt, amit a hótoló traktorok
sem tudtak eltolni, ott a homlok-

rakodó pakolta ki a havat, ami
nagyon idõigényes és nem utolsó
sorban költséges is. Ilyen volt a
Harangláb utca, a Banyavölgyi
utca, a Rizling és a Kilátó utca
közötti szakasz, az Orbán utca,
vagy a Zalakaros-Zalakomár ke-
rékpárút.

– Több zalakarosi kérte szer-
kesztõségünket is: járjunk utána,
hogy lehet az, hogy a zalakomári
elágazótól Garabonc felé a város
végéig járhatatlan az út, miköz-
ben a többi szakasz már fekete?

– A Közútkezelõ kezelésébe
tartozik a fõútvonal hóeltaka-
rítása, síkosság mentesítése. 

Nagykanizsa felõl a Zrínyi utca
útkeresztezõdéséig tartó szakasz
magasabb rendû útként van nyil-
vántartva. A Zrínyi utcától
Garabonc felé vezetõ útszakasz ala-

csonyabb besorolású, ezért csak ak-
kor kezdõdik a letakarítása, amikor
a magasabb rendû szakaszok már
letisztításra kerültek.

– A lakossági hozzáállás terén
mik a tapasztalatok?

– A lakosság is folyamatosan
tisztította, síkosság mentesítette
az ingatlanok elõtti járdákat. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a
lakók közremûködését. A bejelen-
tett kérések szerint – idõsek, rá-
szorulók esetében – a hóeltaka-
rítást a kft. az adott ingatlan elõt-
ti járdákon is elvégezte. A kft. a
hóeltakarítás, síkosság menetesí-
tés mellett folyamatosan segítet-
te a lakosság elakadt gépjármûve-
inek mentését. Külön kérésre a
vendéglátó egységek, szállodák
környékét, parkolóit is kitisztítot-
tuk.

ÉJJEL IS DOLGOZTAK A KAROS-PARK MUNKATÁRSAI

Hóhelyzetben
A rengeteg hónak vélhetõleg csak a téli sportok rajongói örültek

szívbõl, mindenki másnak komoly feladatot jelentett a hó eltakarítása,
a síkosság mentesítés, a közlekedés. A Karos-Park Kft. – ha szabad így
fogalmazni – csúcsra járatva dolgozott a kemény hetek során.

A zord idõjárás nem kímélte a Gyógyfürdõ téri rendezvénysátort sem: január 17-én a kora regge-
li órákban a sátor délnyugati sarkának acélszerkezetét a hirtelen leesett nagy mennyiségû hó bedön-
tötte, ennek következtében a ponyvaszerkezet ezen része lehajolt.

Az önkormányzat a veszélyeztetett területet azonnal körbekerítette és intézkedett a sá-
toron, illetve közvetlen környékén összegyûlt hómennyiség eltakarításáról a Zalakarosi Ka-
tasztrófavédelem és a Karos–Park bevonásával – tudtuk meg Novák Ferenc polgármestertõl. 

A fákkal körbezárt terület
nehezítette a hóeltakarítási
munkákat, de Kovács János
egyéni vállalkozó – hivatásos
tûzoltó – kisebb méretû lét-
rás jármûvével ezt kiválóan
megoldotta és a sátor nehe-
zen megközelíthetõ pontjai-
ról eltávolította az össze-
gyûlt hómennyiséget.

A kivitelezõ gyõri
Graboplan Kft. január 22-én
felvonult, és garanciában a
javítási munkákat megkezdte
és másnapra készre jelentet-
te.

A sátor sem bírta
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– A Tempus Közalapítvány
Comenius programja keretében a
lengyel Olesno és az osztrák
Weissenbach iskoláival mûködünk
együtt, a multilaterális projekt té-
mája és célja „ A mese tanít min-
ket élni” szlogennel közös  mese-
könyv szerkesztés és illusztrálás –
árulta el a nem mindennapi mese-
könyv készítésének hátterét Vár-
nagy Szabolcsné tanárnõ.

Mint kiderült: a gyerekek a me-
seírás fázisán már túl is jutottak,
Zalakaroshoz köthetõ, ám a maguk
fantáziája alapján készült mondá-
kat írtak és fordítottak le. Az elké-
szült munkákat egy hamarosan lét-
rejövõ olesnoi találkozón mutatják
be. Az összejövetelre a gyerekek

szintén pályázati támogatással jut-
nak el, s szállásukat is pályázati for-
rásból finanszírozzák.

A két tanévet átölelõ pályázat
zárása városunkban lesz majd,
2014-ben – eddigre nemcsak a
könyv készül el, de a legjobb mesé-
ket színpadra is állítják a résztve-
võk. Miután a projekt nyelve a né-
met, a mesék és az elõadások is e
nyelven készülnek.

Várnagy Szabolcsné szerint a

gyerekeket, de a kollégákat is meg-
mozgatja a pályázat, s a diákok  él-
vezik is a kreatív  munkát. A leg-
jobb, hogy a gyerekek közös inter-
net platformot is létesítettek, me-
lyen keresztül folyamatosan tart-
hatják egymással a kapcsolatot. A
tanév végére beszámoló is készül a
projekt aktuális állásáról, nemrégi-
ben pedig – a mesékhez kapcsoló-
dóan – az iskolában „mesesarkot”
hoztak létre, melyben a történetek,
az azokhoz készített rajzok, bábok
kaptak helyet (képünkön).

Nonprofit Kft.-t hozott létre a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület ja-
nuár 30-án tartott közgyûlésén.

Az önkormányzat képviselõ-tes-
tülete már egy korábbi, rendkívüli
ülésén kezdeményezte a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület közgyûlésének
összehívását, egyúttal kérte napi-
rendre tûzni a Nonprofit Kft. meg-
alapításának kérdését. A testület
akkor javaslatot tett arra is, hogy az
egyesület alapszabályát is módosít-
sák úgy, hogy az elnökség létszáma
9-rõl 10-fõre legyen felemelve, s a
megalapítást követõen a Nonprofit
Kft. jelölhessen a közgyûlésnek egy
elnökségi tagot, valamint ezzel
egyidejûleg az alelnöki tisztséget
betöltõk száma kettõrõl háromra
emelkedjen. 

A turisztikai egyesület közgyûlé-
se a kezdeményezést elfogadva
döntött.

Dr. Burján Richárd, az egyesület
elnöke elmondta: a kft. megalapí-
tását a költséghatékonyabb mû-
ködtetés, az adójogi lehetõségek
hatékonyabb kihasználása, a pályá-

zatokon való aktívabb részvételi le-
hetõség, és egyéb külsõ források
bevonásának lehetõsége indokolta.

A nonprofit kft. alapvetõ fel-
adata a városi programok és a vá-
rosmarketing szervezése, valamint
a turisztikai beruházások lebonyolí-
tása lesz.

A közgyûlésen dr. Burján Richárd
jelezte, hogy le kíván mondani el-
nöki tisztségérõl, mivel – mint
mondta – a kft. irányítása egész
embert kíván, illetve a fürdõben el-
induló jelentõs fejlesztések is meg-
kívánják, hogy a fürdõ menedzs-
mentje kizárólag ezekkel az ügyek-
kel foglalkozzon. Jelezte: meggyõzõ-
dése szerint a megalakuló kft. élére
olyan személyt érdemes választani,
aki fõállásban vállalja a feladatok el-
látását, zalakarosi lakóhelyû, és a tu-
risztikai szakmából érkezett.

Mindezeket figyelembe véve dr.
Burján Richárd Czimondor Nándor
személyében javaslatot tett a kft.
ügyvezetõi tisztségének betöltésé-
re, a javaslatot a közgyûlés elfogad-
ta.

Lengyel, osztrák és magyar történetek
Német nyelvû mesegyûjte-

ménnyel gazdagodhat a Móra-is-
kola nemsokára, olyan könyvvel,
melyben a meséket a gyerekek
írták és fordították, s azok il-
lusztrációját is ügyes diákkezek
készítik. Az iskola pályázati segít-
séggel olyan programot valósít-
hat meg, melyben osztrák és len-
gyel partnerek is részt vesznek.

MESEKÖNYVET KÉSZÍTENEK A MÓRÁSOK

Hatékonyabb gazdálkodás
NONPROFIT KFT.-T HOZTAK LÉTRE

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI DÖNTÉSEK
Február 7-i soros ülése elõtt több ízben is tartott rendkívüli

ülést a képviselõ-testület.

A FÜRDÕ ÜZEMELTETI TOVÁBB A VENDÉGHÁZAT

Döntés született turisztikai nonprofit kft. létrehozásáról (er-
rõl e helyütt külön cikkben olvashatnak), valamint határoztak a
Fürdõ Vendégház további mûködtetésének kérdésében is. Így a
testület egyetértett azzal, hogy a Gránit Gyógyfürdõ Zrt.-vel a
fürdõ vendégházra vonatkozó bérleti szerzõdést módosítsák,
valamint a szerzõdés határozatlan idõre meghosszabbításra ke-
rüljön. A bérleti díjat 2013. június 1-jétõl december 31-éig tartó
idõszakra 1.000.000 forint összegben állapították meg.

Az önkormányzat vállalta a fürdõ vendégházban 10 szoba
légkondicionálóval történõ ellátását, továbbá az épület hátsó
homlokzatának, valamint az udvarban lévõ parkolónak a rend-
betételét legfeljebb 3 millió forint összegig.

ÖSSZEVONTÁK A BIZOTTSÁGOKAT

Döntés született a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a
Humánpolitikai Bizottság összevonásáról, mely ezentúl Pénz-
ügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság néven mûkö-
dik tovább és látja el a korábbi két bizottság munkakörét. A bi-
zottság elnöke Marton Tamás képviselõ, tagjai Böröcz József,
Szirtes Balázs képviselõk, Vörös Lászlóné és Tóth János
zalakarosi lakosok.

LABDAFOGÓ HÁLÓT ÉPÍTENÉNEK

Döntött a testület arról, hogy az MLSZ országos labdarúgópá-
lya-építési programja keretében elkészült mûfüves pályához ol-
dalsó labdafogó hálókat szerelnek fel. Az egymillió forintos be-
ruházás pályázati támogatással történne, amihez a 305 ezer fo-
rint önrészt t a képviselõk a város költségvetésébõl biztosítják.

ÚJ TAGOK TÖBB BIZOTTSÁGBAN IS

A Közbeszerzési Bizottság tagjai sorába Magyarné Kovács Judit bi-
zottsági tag lemondását követõen Bácsai Attilánét választották meg,
aki az elmúlt év végéig a hivatal közgazdasági osztályát vezette. 

A „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány fel-
ügyelõ bizottsága tagjává négy év határozott idõtartamra Tóth Já-
nos Csermely utcai lakost választotta meg a testület, a megválasz-
tást Cziráki László felügyelõ bizottsági elnök lemondása indokolta.

Elfogadta a bizottság Magyarné Kovács Judit, a Karos Park
Kft. Felügyelõ Bizottsági tisztségrõl való lemondását, a bizottság
tagjának Talián János választották.
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Tisztelt Olvasóink!  Elõzõ lapszámunkban Novák Ferenc polgármester ér-
tékelte az elmúlt évet. Most a képviselõket kértük ugyanerre. Az alábbiak-
ban az õ gondolataikat olvashatják. Marton Tamás képviselõ nem kívánt az
értékelés lehetõségével élni. Értékelnek 

BÖRÖCZ JÓZSEF

Két év távlatából indulnék, hi-
szen akkor fogalmaztuk meg cél-
kitûzéseinket és raktuk  le az  ala-
pokat. Az akkor, közösen  elfoga-
dott  programok - amelyekben  az
én  elképzeléseim  is benne  van-
nak- mentén  haladtunk  az  el-
múlt  két  évben. Szívügyemnek
tekintem a fiatalok  helyzetét.
Több fiatal családot juttatunk la-
káshoz. Az általam javasolt  ingye-
nes  HPV  oltás  folyamatosan  el-
érhetõ. Támogattam az idõsek
nappali ellátásának megszervezé-
sét, errõl ebben az  évben dönt a
testület.

Mûszaki ember lévén, kiemel-
ten kezelem a felújításokat, kar-

bantartásokat, az önkormányzati
intézmények állapotát. Úgy ér-
zem, jelentõs javulást értünk el
ezen a területen. Bízom abban,
hogy találunk megoldást az egyik
legrosszabb állagú intézményünk,
a Közösségi Ház esetében is. A ví-
zi közmû beruházásokkal tovább
javítjuk a lakosság biztonságos
ivóvíz ellátását. Általában fontos-
nak tartom a beruházásokat, ezért
kértem, hogy név szerint szavaz-
zunk üléseinken e tárgyban, lássa
a  lakosság, hogy  ki  mit  vállal  fel,
vall  színt, megvan-e  a  szavak  és
tettek  egysége  képviselõtársaim
részérõl. Örömmel látom és érzé-
kelem a fürdõn történt pozitív vál-
tozásokat, a dr. Burján Richárd ve-
zette csapat kiválóra  teljesített.
Az ésszerû, takarékos gazdálkodás

híve vagyok, meggyõzõdésem sze-
rint csak  ez  vezethet  eredmény-
re. Igyekszem a vállalkozók érde-
keit képviselni  az  önkormányzat-
nál. Az  emberek  mindennapi
gondjaival  gyakran  találkozom,
ezekre  minél  elõbb próbálunk
megoldást találni. A  sport  közel
áll  hozzám,  hosszú  ideig  aktív
szerepet  vállaltam  a  teendõkben.
Nagyon  örülök,  hogy  jelentõsen
elõre  tudtunk  lépni  a  sportinf-
rastruktúra  fejlesztésében. Gya-
korlatilag  minden  ülésen  részt
veszek  és  aktív  vagyok, határo-
zott  véleményem van  az  ügyek-
rõl,  talán  én  vagyok  a  legkritiku-
sabb  csapatunkban. Meggyõzõdé-
sem, hogy  a szigorú  követelmé-
nyek  támasztása  mindenütt  meg-
hozza  a  várt  eredményt. Bízom

abban, hogy  nemcsak  a  turisták,
hanem  a  lakosság is  értékeli  erõ-
feszítéseinket és  látja  a  változá-
sokat, eredményeket.

CZIRÁKINÉ PAKULÁR JUDIT

A 2012. év a változások éve volt
Zalakaros számára ugyanúgy, mint
az én életemben is. A változások
pozitív és kevésbé pozitív esemé-
nyeket is hoztak, melyek jó részét
hála Istennek sikerült kedvezõen
megváltoztatni. Az biztos, hogy
számomra a legnagyobb ajándéka
az évnek Marci fiam születése volt,
akire már régóta vártunk.

A képviselõ-testületi munka so-
rán sajnos kevesebb sikerélmény
adódik, sokszor nehezen viselem,
hogy az ismert szavazati arányok
miatt az érveket, eredményeket fi-
gyelmen kívül hagyják, s a szûk cso-
port által elõre eldöntötteket ke-
resztülviszik bárkivel szemben.

Ezek a sokszor általam diktá-
tumnak tartott döntések különö-
sen személyi kérdésekben fájdal-
masak, melyekbõl több is kijutott

ebben az évben. Fejlesztések és be-
ruházások terén látok pozitív ered-
ményeket, a korábbi években el-
nyert támogatások mostani meg-
valósítása (pl. óvoda, kerékpáros
ház) mellett örülök a közelmúltban
elnyert pályázati forrásoknak is. 

A projektekkel kapcsolatban ki-
emelném, hogy mennyire fontos
lenne a jövõben a prioritások he-
lyes meghatározása. Kérdés példá-
ul, hogy megfelelõ volt-e a Vízipók-
Csodapók gyermekvilág, mint tu-
risztikai attrakció elsõ helyen tör-
tént pozicionálása, melyet alacsony
támogatási intenzitással több száz
millióért arra a két nyári hónapra
fejlesztettünk, ami amúgy is telthá-
zas. Minden korábbi turisztikai ta-
nulmány a szezon meghosszabbítá-
sát szorgalmazta, mint kitörési

pontot, jelenleg ez a törekvés hát-
térbe szorult.

Nagyon rossz döntésnek tartom
a rendezvénysátor ebben a formá-
ban történt megvalósítását, renge-
tegbe került és sajnos a természet
már most megbosszulta a hibás el-
képzelést.

A közigazgatásban végbemenõ
változások, az iskolánk államosítá-
sa, az új közös hivatal Zalakarosra, a
zalakarosiakra, a jövõre gyakorolt
hatását még nehéz megítélni, sok a
fehér folt.  Félek, hogy a helyzet
nem javulni fog.

Remélem, hogy a finanszírozás
és a saját bevételek továbbra is le-
hetõvé teszik, hogy a turisztikai be-
ruházások folytatódjanak, hogy
versenyképes maradhasson a tele-
pülés.

DEUTSCHNÉ LANG ERIKA

Kedves Olvasók! 2012-ben már
egy sokkal rutinosabb Fidesz csa-
pattal kezdtük meg azt a munkát,
amelynek eredményeirõl polgár-
mester úr az elõzõ lapszámban
már részletesen beszámolt. 2010-
es programunknak elkötelezett
hívei vagyunk, az abban leírtak
mentén haladunk. Ebben az év-
ben sikerült kihasználnunk a lehe-
tõségeket az országos és az uniós
forrásokhoz való eredményes
kapcsolódáshoz. Kisgyermekes
anyukaként az itt élõ és ideláto-
gató fiatal családok érdekeit szem
elõtt tartva dolgozom. Minden
beruházásnál már a tervezés korai
szakaszában igyekszem képviselni

a családok érdekeit. Éppen ezért
büszke vagyok a Vízipók beruhá-
zásra, amiben sok zalakarosi gyer-
mek, anyuka, apuka véleményét,
javaslatait vettük figyelembe. Úgy
érzem, a sport méltó helyére ke-
rült a város életében, amelynek
vezetését szívügyemnek tekin-
tem.  Az általam kezdeményezett
Gólyafészek programunkkal több
fiatal családnak tudtunk otthont
biztosítani. Felemelõ érzés volt,
hogy a Város Napján meghívá-
sunkra megtisztelt minket Kövér
László házelnök úr, akinek szemé-
lyesen mutathattam meg virágzó
kisvárosunkat és mutathattam be
a dolgos, összetartó és kitartó
zalakarosi polgárokat. Engedjék
meg nekem, hogy itt is gratuláljak
dr. Józsa Zsanett járási hivatalve-

zetõ asszonynak és megköszön-
jem, hogy munkájával nagyban
hozzájárult az elmúlt évben elért
sikereinkhez. Köszönetemet feje-

zem ki hivatalunknak, intézmé-
nyeinknek, gazdasági társasága-
inknak. Továbbra is nagyon fon-
tosnak tartom a fürdõ dolgozói-
nak és a civil szervezeteinknek
véleményét. Anyaként köszöne-
temet fejezem ki valamennyi
zalakarosi édesanyának, akik ki-
tartásukkal, lelkesedésükkel és
akaratukkal tartják össze család-
jaikat, nevelik gyermekeiket. Kí-
vánom, hogy ezen zalakarosi
édesanyák ereje hassa át közös-
ségeinket és adjon erõt a város
valamennyi lakosának a 2013 év-
ben is. Biztosíthatom Önöket,
hogy bár sikereinkre büszkék va-
gyunk, nem állunk meg, tudásunk
legjavát nyújtva munkánkkal to-
vábbra is a város érdekeit szolgál-
juk.

Böröcz József

Czirákiné Pakulár Judit

Deutschné Lang Erika



SZIRTES BALÁZS

Két éve veszek részt képviselõ-
ként az önkormányzati munká-
ban. Bár talán én vagyok az egyet-
len képviselõ, aki munkahelyi el-
foglaltságai miatt a legszigorúbb
idõbeosztással kénytelen élni,
szinte minden ülésen és bizottsági
munkában részt vettem. A nagy
gyakorisággal tartott rendkívüli
ülésekre is vonatkozik ez. Sajnála-
tosnak tartom azonban, hogy da-
cára a bizottsági elõkészítõ mun-
káknak, vitáknak és azokon ho-
zott konszenzusoknak, a testületi
üléseken új és új helyzetekbe ke-
rülünk, mivel a bizottsági üléseken

megfogalmazott állásfoglalások
az ülések idejére gyökeresen meg-
változnak.

Azt kell látnom, hogy az észér-
veken és a józan megfontoltságon
gyakran felülkerekednek a pártér-
zelmek és –érdekek. Láttuk ezt
személyi ügyek meghozatalában,
projektek beadásának elfogadásá-
ban, költségvetési kérdések tár-
gyalása során.

Pénzügyi szakemberként fáj-
dalmasnak tartom, hogy a koráb-
bi évekkel szemben az önkor-
mányzatnak mára alaposan meg-
csappantak a tartalékai, és sajnos
nem olyan beruházásokhoz adta
a város alapvetõen a pénzt,
amely újabb forrásokat termelne

számunkra. A fürdõfejlesztésekre
komoly szükség van, hiszen a vá-
ros további fejlõdésének még
mindig a fürdõ a záloga. Átgon-
dolandó azonban az azokhoz
adott önerõ indokoltsága, gon-
dolok itt a Vízipók-Csodapók be-
ruházásra, vagy a várost és fürdõt
egyaránt érintõ, idén kezdõdõ él-
ménytó és látványközpont építé-
sére. 

Sajnálatosnak tartom, hogy az
önkormányzat nem vállalta fel az
iskola további mûködtetését. Ez-
zel ugyanis komoly hátrányba ke-
rültek az ott dolgozó pedagógu-
sok, hiszen az amúgy is kétes
anyagi elismerésük további csor-
bát szenved az egyéb támogatá-
sok elvonásával, gondolok itt a
cafeteriára, vagy a kedvezményes
étkezés lehetõségére. A polgár-
mester úr által említett pedagó-
gus életpálya modell bevezetésé-
re és sikerére alapozni jelenleg

nem megnyugtató a pedagógu-
sok számára.

A kormányablak létesítését
örömmel üdvözlöm, a magam ré-
szérõl azonban jobban örültem vol-
na annak, ha a sokat emlegetett
önkormányzati lobbi segítségével
járási központ lehettünk volna.
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a képviselõk

SÜSLECZ ÁRPÁD

Nagy örömömre szolgál, hogy
visszatekintve az elmúlt idõszak-
ra, a térségben általam stratégiai
fontosságúnak tartott önkor-
mányzatunk, ezen túlmenõen a
Gránit Zrt. nem torpant meg a
fejlõdésben, új utakat keresve és
szabva jó úton halad az eredmé-
nyesség irányában, amelylyel a
helyi és környékbeli emberek ér-
dekeit tovább tudta képviselni.

Ezen túlmenõen az általam ér-
zékelt és a lakosság által is felve-
tett ügyek sokasága megoldódott
illetve megoldása folyamatban
van, melyek az elmúlt években
zavarták az embereket. Így a köz-
lekedés biztonságát szolgáló ke-

resztezõdésekben lévõ fák, sövé-
nyek lenyírása, a temetõ vízvételi
hely kulturáltabbá tétele, a lakos-
sági problémák közvetítése, pia-

cunk helyzetének városhoz méltó
rangra emelése, országos borver-
senyek szervezésében való közre-
mûködés, amelyek településün-
kön kerültek megrendezésre és
vitték hírnevét városunknak.

Szorgalmaztam településünkön
a még hiányzó világítás infrastruk-
túra javítását, melyben komoly elõ-
relépés történt. Különösen nagy
öröm számomra, hogy Újmajor te-
lepülés részen a járdakérdés megol-
dódott. Kardoskodtam az árkok és
vízelvezetések megvalósítása mel-
lett. A Karos Park és a közterületek
munkavégzésének hatékonyabbá
tételére szolgáló javaslatokat tet-
tem. Indítványomra jelentõsen ja-
vulni fognak a körzeti megbízott
munkafeltételei. Bizottsági elnök-
ként igyekeztem a feladatok objek-

tív megoldását kezdeményezni.
Megvalósítandó feladatként tûz-
tem ki, hogy az idõsek nappali ellá-
tásának valamilyen formáját meg-
találjuk, természetesen felmérve a
valós igényeket.

Városunkban is vannak családtól
távol, egyedül élõk, akiknek nagy
teher a magány. A kérdést ez év-
ben fogja tárgyalni a testület.

Törekszem arra, hogy önkor-
mányzatunk és a lakosság egyre
közelebb kerüljenek egymáshoz,

amelynek ékes bizonyítéka a
városi fórumokon megjelentek
nagy száma.

Továbbra is bízom abban, hogy
jó úton járunk, köszönöm a bizta-
tásokat, amelyek továbbra is hitet
és lendületet adnak képviselõi
munkámhoz.

Szirtes Balázs

Süslecz Árpád

Sajtóebéden köszönte meg Novák Ferenc pol-
gármester az elektronikus és a nyomtatott médi-
umok képviselõinek az elmúlt évi együttmûködést.
A Szõlõ utcai Friskó vendéglõben tartott fogadáson
a megyei sajtóorgánumok képviselõi vettek részt.
A polgármester mellett Deutschné Lang Erika
alpolgármester, dr.Burján Richárd, a fürdõ vezér-
igazgatója és Jámbor Tímea városmarketinges vett
részt a kötetlen találkozón. Novák Ferenc méltány-
olta, hogy a sajtó képviselõi a pozitív hírek ki-
emelésében és közvetítésében komoly szerepet
vállaltak, hozzátette ugyanakkor: az, hogy váro-
sunk  pozitív hírekkel jelenhet meg,  annak is
köszönhetõ, hogy lelkes, tenni akaró civil tár-
sadalom mûködik a városban, továbbá hogy a helyi
gazdaság az idegenforgalomnak köszönhetõen jó
eredményeket mutathat fel. Különlegességként a
polgármester bemutatta a Magyar Posta által
kibocsátott, a Kis-Balaton jelképének is számító
Kányavári-sziget fahídját, a zalakarosi élményfür-
dõt, a kupolás gyógycentrumot, valamint a Vízi-
pók-Csodapók gyermekvilágot ábrázoló bélyeg-
sorozatot.
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A Kis-Balaton helyi
szemmel címen nyílt fotó-
kiállítás a Karos Spaban. 

A fényképek a Kis-Bala-
ton nyári és téli arcát egy-
aránt bemutatják, a terület
állatvilágára, különleges
növénytársulásaira hívva
fel a figyelmet. Az alkotá-
sokat helyi és környékbeli
fotósok, Magyari Máté,
Ekbauer Tamás, Eiter Ist-
ván, Farkas Áron, Strobl
Gábor, Szita Balázs,
Szörcsök Szilárd, Szécsényi
Szabolcs készítették.

Megyei nyertes pályázatnak kö-
szönhetõen az ovisok is részesed-
tek a zene-tánc-báb programok-
ban, melyek egy-egy csoportban
kerültek megszervezésre. 

A gyerekek a rendezvények so-
rán megismerkedtek népi hangsze-
rek nevével, hangjával, azokkal az
emberekkel - mint pl. a pásztorok,
csikósok, gulyások,- akik az állatok
vigyázása mellett a szabad idejük-
ben a természetben található anya-
gokból faragták, készítették mind-
ezeket. Természetesen ezek a

hangszerek meg is szólaltak, egy-
szerû gyermek- vagy népdalok for-
májában. A hangszeres népzenére
táncosok egyszerû néptánclépése-
ket is tanítottak a gyerekeknek.

A bábokkal helyzetgyakorlato-
kat szerveztek a gyerekeknek.
Megismerték a marionett bábokat.
Majd valamennyi óvodásunk élvez-
hette a „Három kismalac” bábelõ-
adást a zalaegerszegi bábszínház
elõadásában.

Novák Ferencné

A képzelet szárnyán zenés utazásra hívták az óvo-
dásokat, iskolásokat és a felnõtt hallgatóságot Vár-
nagy Andrea és Farkas Zsolt zongoramûvészek, akik az
országos Filharmónia koncertsorozatnak köszönhetõ-
en adtak négykezes zongorahangversenyt iskolánkban
2013. január 17-én.

A mûvészházaspár maga is 3 kisgyermeket nevel,
hitelesen és szívhez szólóan tudták tolmácsolni Horgas
Béla, Rónai György Kiss Ottó, Csukás István, Lackfi Já-

nos gyermekverseit és a versek hangulatához kapcso-
lódó zenemûveket. A délelõtt folyamán a fantázia se-
gítségével életre keltek Grieg, Saint-Saens, Csajkovszkij,
Liszt és Weiner mûvei. A lenyûgözõ elõadás végén a
mûvésznõ így búcsúzott:

„Ezentúl Zalakarosról  már nem csak a gyógyvíz fog
eszünkbe jutni, hanem ez a gyönyörû iskola is.”

Tarnai Lászlóné 
zeneiskolai intézményegység- vezetõ

ÉVZÁRÓ, 
ÉVNYITÓ AZ

EZÜST KLUBBAN
Meghitt, családias lég-

körben telt el karácsonyunk.
Óriás fenyõfával, meleg va-
csorával ünnepeltük a kará-
csonyt. Vendégünk, Novák
Ferenc polgármester úr
ajándékozása is fokozta a
kellemes hangulatot.

2013. január 3-án volt a
következõ: évbúcsúztató,
újév köszöntõ napunk. Ver-
ses köszöntõvel, tréfás jele-
nettel búcsúztattuk az
óévet és éltettük az újat. A
jelenetet rendezte Iker Már-
ta, a virslis vacsorát a Horák
pár biztosította. Pezsgõs
koccintással köszöntöttük
egymást az újévben, a Hor-
váth László szolgáltatta élõ-
zenével este nyolcig állt a
bál. Közben tombolasorso-
lásra is sor került.

Január 16-án lesz a klub
éves beszámolója, áttekin-
tés a klub életérõl. Utána
egy egészségmegõrzõ ter-
mékbemutató következik.

Nagyon szép, eredmé-
nyes évet zártunk, volt két
szép kirándulásunk. Taglét-
számban elértük az eddigi
csúcsot, a bûvös ötvenet.
Említésre méltó a jó kapcso-
latunk az önkormányzattal,
a Közösségi Házzal, a fürdõ-
vel, az általános iskolával, az
óvodával, a Dalárdával és a
többi civil szervezettel. Az
elmúlt év eredményei alap-
ján további sikereket remé-
lünk elérni.

Kedves Olvasóinknak és
tagságunknak is zökkenõ-
mentes, boldog új évet, jó
egészséget, békességet kí-
vánunk.

Az Ezüst Klubosok 
nevében: Pataki Jánosné Pályázatos elõadások az oviban

„Zeneképzelet”
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A korábbi évek hagyományai-
nak megfelelõen a Közösségi Ház
szervezésében 2013. január 12-én
megrendezésre került a városi
amatõr labdarúgó bajnokság. A
Móra-iskola tornatermében meg-
rendezett bajnokságon ezúttal
négy csapat mérte össze tudását.
Az együttesek körmérkõzéses
formában 2 fordulóban csaptak
össze egymással.

Az idei bajnokságra közel azo-
nos erõsségû csapatok neveztek,
így a kilátogató nézõk végig izgal-
mas összecsapásokat láthattak. A
torna kiegyensúlyozottságára jel-
lemzõ, hogy az elsõ forduló után
még mind a négy csapat remény-
kedhetett a végsõ sikerben, a baj-
noki cím is csak az utolsó mérkõzé-
sen dõlt el.  Az utóbbi években a
bajnoki címet magabiztosan a
Szent Orbán Borozó csapata sze-
rezte meg, ezúttal sikerült õket
megszorítani, de a trónról nem si-
került õket letaszítani. Az utolsó
kettõ fordulóban a trónkövetelõ-
ket óriási küzdelemben legyõzve

végül 15 ponttal végeztek az elsõ
helyen. A csapat tagjai: Karácsony
Gábor, Jankovics Attila, Sinkovics
Norbert, Józsa Attila, Mészáros Dá-
vid, Olasz Zsolt. Második helyezett
egymás elleni eredményeknek kö-
szönhetõen a „Lyukas Gumi” csapa-
ta lett 9 ponttal, az ugyancsak 9
pontos Keddi Csibészek elõtt. A fi-
atalokból álló Karosi Passz csapata
szinte mindegyik mérkõzésen meg-
szerezte a vezetést, azonban azt
rendre ki is engedték a kezükbõl, s
így nekik jutott a negyedik hely.

A szervezõk a torna I-III. helye-
zettjeit serleg díjazásban részesítet-
ték, de díjazták a legjobb kapust, a
gólkirályt és a legjobb mezõnyjáté-
kost is. A legjobb kapusnak Kará-
csony Gábort (Szent Orbán Boro-
zó), a legjobb mezõnyjátékosnak

Török Tamást (Lyukas Gumi) válasz-
tották. A mérkõzésekhez hasonló-
an gólkirály címért folyó versengés
is nagy küzdelmet hozott, melyet
végül Józsa Attila (Szent Orbán Bo-

rozó) szerzett meg, mindössze egy
góllal megelõzve csapattársát, Mé-
száros Dávidot. A díjakat Jankovics
Attila, a szervezõ Közösségi Ház
igazgatója adta át. 

Míg a labdarúgók teremtor-
nákon készülnek a tavaszi for-
dulókra, addig tekéseink és asz-
taliteniszezõink már a
2012/2013. évi bajnokság máso-
dik felét kezdték meg. Ezúttal a
még nem közölt eredményeiket,
illetve hátralévõ mérkõzéseiket
tesszük közé.

Asztalitenisz: A csapat jelenleg
a tizenegy csapatos bajnokságban
a második helyen áll.

7. ford.: Zalakaros és Térsége SE
– Zalakomár ESE 10:8. Gyõztek:
Kahotek Kristóf 4, Szita Balázs 3,
Takács Péter 1, Szita-Kahotek,
Adorján József – Takács Péter.

8. ford.: Dunaszekcsõ SE – Zala-
karos és Térsége SE 8:10. Gyõztek:
Kahotek, Adorján 3-3, Takács,
Bedike Tibor 1-1, Bedike-Kahotek,
Adorján-Takács.

9. ford.: Kanizsa Sörgyár SE I. –
Zalakaros TSE 12:6. Gyõztek:
Kahotek 2, Adorján, Szita, Takács 1-
1, Adorján – Takács.

10. ford.: PTE PEAC III – Zalakaros
TSE 13:5. Gyõztek: Kahotek, Ador-
ján, Szita, Takács 1-1, Szita –
Kahotek.

11. ford.: szünnap
12. ford.: Zalakaros TSE – Yorgos

SE Szekszárd 12:6. Gyõztek:
Kahotek 4, Szita 3, Adorján, Takács
2-2, Adorján – Takács.

13. ford.: Szekszárd AC –
Zalakaros és Térsége SE 3:15. Gyõz-
tek: Kahotek, Szita, Adorján 4-4, Ta-
kács 2, Adorján – Takács.

További menetrend: 14. ford.:
2013.02.02. Lengyeltóti VSE –

Zalakaros és Térsége SE. 15. ford.:
2013.02.16. 11.00 Zala-karos TSE –
Kanizsa Sörgyár SE II. 16. ford.:
2013.02.23. Bonyhád Vasas AC II. –
Zalakaros  TSE. 17. ford.: 2013.03.16.
11.00 Zala-karos TSE – Bajai TSE. 18.
ford.: 2013.04.06. Zalakomár ESE –
Zalakaros TSE. 19. ford.: 2013.04.20.
11.00 Zala-karos TSE – Dunaszekcsõ
SE 20. ford.: 2013.05.18. 11.00 Zala-
karos TSE – Kanizsa Sörgyár SE I. 21.
ford.: 2013.05.25. 11.00 Zala-karos
TSE – PTE PEAC III. 22. ford.: szünnap.

Teke: A csapat tizennégy fordu-
lót követõen mindössze 1 ponttal
lemaradva az elsõ helyezettõl a
harmadik helyen áll.

9. ford.: Teke Klub Tanakajd –
Zalakaros TSE 1:7. Legjobb dobók:
Tombor Nándor 448, Éder Zsolt 427

10. ford.: Kondorfa SE - Zala-
karos TSE 7:1. Legjobb dobók:
Tombor N. 431, Szûcs Lajos 430,

11. ford.: Zalakaros TSE – Balog-
unyom TK 5:3. Legjobb dobók: Tö-
rök Tamás 418, Éder Zs. 410.

12. ford.: Vonyarcvashegy - Zala-
karos TSE 6:2. Legjobb dobók:
Hajdu Kálmán 410, Tóth István 372.

13. ford.: Zalakaros TSE – Zala-
komár ESE 6:2. Legjobb dobók: Szûcs
L. 439, Török T. 406, Éder Zs. 399

14. ford.: Zalakaros TSE – Zala-
szentgróti TK 7:1. Legjobb dobók: Tö-
rök T. 427, Éder Zs. 423, Hajdu K. 399

További menetrend: 15. ford.:
2013.02.02. Csákány-doroszló KSE II –
Zalakaros TSE. 16. ford.: 2013.02.10.
9.00 Zala-karos TSE – Halogy SE
Felsõmarác. 17. ford.: 2013.02.16.
Himfa SE Felsõmarác – Zalakaros
TSE. 18. ford.: 2013.02.24. 9.00 Zala-
karos TSE – Néró TC. 19. ford.:
2013.03.03. Olajmunkás SE
Gellénháza – Zalakaros TSE. 20.
ford.: 2013.03.10. 9.00 Zala-karos TSE
– Lenti Termál SE. 21. ford.:
2013.03.16. Perenye TK – Zalakaros
TSE. 22. ford.: 2013.03.24. 9.00 Zala-
karos TSE – Teke Klub Tanakajd. 23.
ford.: 2013.04.14. 9.00 Zala-karos TSE
– Kondorfa SE. 24. ford.: 2013.04.21.
Balog-unyom TK – Zalakaros TSE.
25. ford.: 2013.04.28. 9.00 Zala-karos
TSE – Vonyarcvashegy. 26. ford.:
2013.05.05. Zalakomár ESE –
Zalakaros és Térsége SE.

Eredmények

A parkerdõ nemcsak szép idõ-
ben, de az igazi télben is remek
kikapcsolódást kínál. A Közösségi
Ház minden havas hétvégén téli
sportolásra invitálja a hó szerel-
meseit. A parkerdei szánkópályán
síelés, szánkózás, hóemberépítõ
verseny, hócsata és egyéb téli ve-
télkedõk szórakoztatják a kicsiket
és nagyokat. A szervezõk jóvoltá-
ból tábortûz, forró tea és forralt
bor szolgáltat egy kis meleget a
havas, hideg idõben. Bár, aki iga-
zán beleveti magát a téli sportok-
ba, biztosan nem fázik! A téli ki-
kapcsolódás örömteli pillanatairól
ad parányi ízelítõt fotónk is.

Címvédés a labdarúgóknál
VÁROSI AMATÕR LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
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MEGHÍVÓ

Zalakaros Város Önkormányzata 2013. február 18-án 18.00-tól
LAKOSSÁGI FÓRUM-ot szervez az általános iskola aulájában.
Tisztelettel hívunk mindenkit és várunk minden érdeklõdõt.

Novák Ferenc polgármester

Lakossági fórum 2013. február 18-án

TISZTELT ZALAKAROSIAK!

Ebben az esztendõben is folytatódnak a településünk és
Puchheim közötti baráti kapcsolatok. Az idei évben március 14. és
március 17. között látogatunk el németországi testvérvárosunkba.

Az úton való részvétel lehetõségét a jelentkezések sorrendje és a
korábbi kapcsolatokban való részvétel jelenti.

A kiránduláson részvevõknek csak az útiköltséget kell téríte-
ni, amely a jelentkezõk létszámától függ.

Kérjük mindazokat, akiket érdekel a lehetõség, ezt jelezni szíves-
kedjenek 2013. február 18-ig!

Jelentkezés: Közösségi Ház, 8749 Zalakaros Fõ út 8. sz.
Tel: 93/340-852
e-mail: kozossegihaz@zalakaros.hu

Novák Ferenc polgármester

Nyelvi és Országismereti verseny 2013, angol nyelv, megyei he-
lyezések: 3. helyezett: Bagó Laura (5.o.), 3. helyezett: Horváth Nóra
(8.o.), 4. helyezett: Horváth Gyula (6.o.), 4. helyezett: Varga Katalin
(8.o.), 5. helyezett: Bazsó Balázs (8.o.), 6. helyezett: Varga Ilona (8.o.),
6. helyezett: Ács Laura (8.o.). Felkészítõ tanár: Lengyel Éva.

Német nyelv: 4. helyezett: Grendel Péter (7.o.), 10. helyezett: He-
gedûs Kata (7.o.). Felkészítõ tanár: Bocskor Tünde. 4. helyezett:
Csöndör Kamilla (5.o.). Felkészítõ tanár: Várnagy Szabolcsné. Grendel
Péter országos 11. Csöndör Kamilla országos 14. helyezett lett ezzel a
versenyeredménnyel.

Sakk diákolimpia megyei egyéni verseny: 4. helyezés: Schmidt
Áron (2. k.cs.), 6. helyezés: Kóbor Kíra (1. k.cs.), 7-8. helyezés: Bali Sza-
bolcs (3. k.cs.), 7-8. helyezés Hegedûs Armand (4. k.cs.)

Zala Megyei Úszó Diákolimpia, 2013. 01. 21., Nagykanizsa, Váro-
si Uszoda: Koma Bence  III. kcs. 50m mellúszás 5. hely, Darnai Réka  III.
kcs. 100m gyors 5. hely és 50m mellúszás 4. hely, Kun János  III. kcs.
100m hát 3. hely, Turkovics Rebeka III. kcs. 100m hát 4. hely, Szörcsök
Martin IV. kcs. 100m gyors 1. hely.

Váltók: III. korcsoport, lányok 3. hely – Kovács Luca, Egry Miléna,
Turkocics Rebeka, Darnai Réka. III. korcsoport, fiúk 2. hely – Koma Ben-
ce, Illés Zoltán, Kánnár Máté, Kun János. IV. korcsoport, fiúk 2. hely –
Szörcsök Martin, Tóth Róbert, Végh Valentin, Présel Roland.

Szörcsök Marin bejutott az Országos Döntõre, melyet 2013. 03. 02-
án rendeznek Budapesten. Felkészítõ és kísérõtanárok: Szabó Szilárd
és Kovács Tamás.

Betlehem készítõ pályázat a Zalakomári Plébánia hirdetésében
(2012. 12. 18.), I. helyezés: Hatvani Márk 5.oszt, Baki Dániel 5.oszt, Szaller
Ákos 5.oszt, Fundák Evelin 5.oszt. II. helyezés: Kánnár Máté 5.oszt, Ko-
ma Bence 5.oszt. Felkészítõtanár: Erheticsné Kuklek Krisztina.

VERSENYEREDMÉNYEK 2013. JANUÁR

Téli sportok délutánja 
(szombat vagy vasárnap 13.00
órakor, amikor a hóviszonyok
megfelelnek a program megren-
dezéséhez). Zalakaros, Parkerdõ.
Szervezõ: Közösségi Ház

Február 9. (vasárnap), 09.00
Zalakaros és Térsége Termál
Amatõr Labdarúgó Kupa. Zala-
karos, Általános Iskola.
Szervezõ: Közösségi Ház

Február 16. (szombat), 17.00
Fáklyás, gyertyafényes romantikus
séta a Parkerdõben. Zalakaros,
Parkerdõ. Szervezõ: Közösségi Ház

Február 18. (hétfõ), 18.00
Lakossági Fórum. Zalakaros, Álta-
lános Iskola.
Szervezõ: Polgármesteri Hivatal,
Közösségi Ház

Február 24. (vasárnap), 09.00
Zalakaros–Keszthely sakkmérkõ-
zés. Zalakaros, Közösségi Ház
Szervezõ: Zalakaros és Térsége SE,
Közösségi Ház

Január–Március
Zalakaros és Térsége teke csapat-
bajnokság (tavaszi forduló).
Zalakomár, Teke pálya

Február 18. (hétfõ), 17.00
Dalárda próba – Zalakaros, Kö-
zösségi Ház

Február 20. (szerda), 14.00
Ezüst Klub – Zalakaros, Közösségi Ház

Február minden pénteken 18.00
Bottal-fogó – Zalakaros, Közössé-
gi Ház

Február minden pénteken 19.00
Karosi Ifjak Köre – Zalakaros,
Közösségi Ház

Február minden csütörtök
17.00, szombat 09.00

Néptánc – Zalakaros, Közösségi Ház

Minden kedd, péntek 16.30
SHOTOKAN – Zalakaros, Közös-
ségi Ház

A programváltozás jogát fenntartjuk!

FEBRUÁRI PROGRAMOK

KÖNYVAJÁNLÓ
SZILÁGYI ISTVÁN: HOLLÓIDÕ

Egyszerre valóságos és képzeletbeli a táj, ahol Szilágyi István, a Kõ
hull apadó kútba szerzõjének újabb regénye játszódik. Mintha a béke
szigete lenne Revek városa, a török hódoltságba került dél-magyar
Duna-tájon, a három részre szakadt Magyarországon. Szinte vársze-
rû a lelkipásztori porta, ahol Terebi Lukács tiszteletes él háza népével
- dévaj menyecskékkel, kóbor prédikátorokkal, illetve Fortuna Illés
mesterrel, a rebellis lelkû szökött katonával meg egy sihederkorú,
apátlan-anyátlan deákkal. A béke szigetének tûnik ez a hely, mégis
épp Terebi Lukácsot, a vidék legelszántabb békeszerzõjét rabolja el és
tartja fogságban a török, még azt sem hajlandó elárulni, mekkora
váltságdíjért engedné õt szabadon. És sem a reveki polgárok, sem a
„ma-gyari" urak, sem az erdélyi hatalmasságok nem sietnek az idõs
pap kiszabadításával. Nem marad más, Fortuna Illésnek és a deáknak
kell kieszelnie valamit... Egy távoli kor eleven
hétköznapjai, szerelmek, hadi kalandok, rém-
ségek. Egyszerre veretes és bámulatosan hajlé-
kony, sokszínû nyelv, mely megrendülést, hu-
mort és iróniát egyazon könnyedséggel, szép-
séggel közvetít, mesél és magával ragadja az
olvasót, hogy a távoli kor emberének lélegzet-
vételében a sajátjára ismerjen.

A könyv kölcsönözhetõ: Zalakarosi Óvo-
da, Bölcsõde és Könyvtár – Zalakaros, Liget
u. 28. Tel.: 93/340-913


