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Szlovákiai testvértelepülésünk Gímes hagyományõrzõ népdalköre a „Villõ“
november 11-én ünnepelte megalakulásának 10 éves évfordulóját.

Az „együtt“ ünneplésre a környezõ magyarlakta települések Zsére, Lédec,

Nagycétény népdalkörei mellett a balatonvilágosi népdalkör is meghívást kapott.
Szorgalmasan készültünk a fellépésre, a meglepetés ajándékok is idõre  elkészültek

dalostársainknak.
Szombaton korán reggel indult a csapat, az utazótáskák és a fellépõ ruhák alig fértek

be a 28 személyes kisbuszba. A három órás út nem is tûnt olyan hosszúnak, ilyenkor
jól kibeszélgetjük magunkat és persze egy utolsó próba is belefér az idõbe.

A határon simán átengedtek bennünket, a vámtiszt csak üdvözölni jött fel a buszba.
Hamarosan feltûntek a Zoboraljai hegyek, a Nyitra felett magasodó kilátó és a

Csitári hegyek is ismerõsként köszöntöttek.
Vendéglátóink már telefonáltak, türelmetlenül vártak bennünket. Nem sokkal 11 óra

után érkeztünk Gímesre.
A polgármester úr és a népdalkörösök már invitáltak is befelé a Kultúrházba és a

kedves köszöntõ szavak után részesei lehettünk a helytörténeti kiállítás
megnyitójának.. Csak irigykedni tudtunk a hagyományok ilyen lelkes ápolását látva.
Gyönyörû népviseletbe öltöztetett bábuk, hímzett párnák, régi használati tárgyak,
eszközök, melyet a népdalkör tagjai gyûjtöttek össze házról-házra járva.

Az ünnepi mûsor 16 órakor kezdõdött. A hagyományõrzõ népdalkör vezetõje

dr. Sipos Anna röviden ismertette a megalakulástól eltelt 10 év történéseit. Megtudtuk,
hogy a Villõ a magyar alapiskola gyermekcsoportjából nõtte ki magát. Az alapító
tagok, a népdalkör elsõ vezetõi és jelenlegi tagjai ajándékot kaptak a jubileum
alkalmából.

Az alapító tagok közül Borbély Rózsika ismertette azokat a hazai és külföldi
sikereket, amelyeket 10 év alatt a Villõ elért.

Nagyon népszerûek a hazai berkekben, gyakran vendégszerepelnek a Zoboraljai
régióban, de felléptek már Pozsonyban, Komáromban és több alkalommal Budapesten
is.

Büszkén számolt be lemezfelvételükrõl és a legutóbbi sikerükrõl Budapesten a Vass
Lajos Országos Minõsítõn elért Aranypáva díjról.

Most a gímesi közönségeknek is bemutatták a Bagolyasszony balladáját, mellyel ezt
a szép sikert elérték.

A fellépõ együttesek mûsora fergeteges volt, a lédeciek lakodalmi kikérõt adtak elõ,
a nagycétényi férfiak bordalokkal szórakoztattak bennünket. A Jelenèek táncos, zenés
mûsorát is vastaps kísérte.

A népdalkörünk által elõadott dalcsokrok is sikert arattak, a színpadról úgy láttam
többen is együtt énekelték velünk az ismertebb dalokat.

A mûsor befejezéséül a fellépõ együttesek a közönséggel együtt énekelték a „Csitári
hegyek alatt“ címû dalt.

A meghívott együttesek virágcsokrot, ajándéktárgyat és emléklapot kaptak a
népdalkör vezetõjétõl.

Számomra és úgy gondolom dalostársaim számára is ajándék volt ez a nap, hogy
meghívtak bennünket és részesei lehettünk népdalkörös barátaink ünnepének.

Elõdeink hagyatékának megõrzése és ápolása mindannyiunk számára fontos és
szép feladat.

Ebbõl mutattak példát nekünk a gímesiek.
Köszönjük!
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Foto – Pataki Attila
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2006. október 17.

Napirendek:
1./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intéz-

ményeinek beszámolója
2./ A 2007. évi belsõellenõrzési terv elfogadása
3./ Vegyes ügyek

A képviselõ-testület 2006. október 17-én tartotta elsõ
munkaterv szerinti ülését. 

Balatonvilágos Község Önkormányzat intézményei
beszámolója tárgyalásakor az alábbiakat tárgyalta, és
döntéseket hozta:

Elfogadta a Polgármesteri Hivatal mûködésérõl szóló
beszámolót, és egyben felkérte a jegyzõt a Takarnet
Program költségigényének kidolgozására és
elõterjesztésére a következõ testületi ülésre.

A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda 2005/2006-os
tanévérõl szóló beszámolót elfogadta, és a sportpálya
kiépítéséhez 405.000 Ft elõirányzatot biztosított.

Elfogadta a Településüzemeltetési Intézmény 2006.
évben elvégzett munkákról, a várható feladatokról
szóló beszámolóját, valamint határidõt szabott a
temetõ ravatalozó elõtti területének (2006. október
31.) és a Nádfedeles Vendégház környezetének (2006.
november 30.) rendbetételére.

Jóváhagyta a Kultúrházról és a község
rendezvényeirõl, valamint a Szociális gondozói szolgálat
tevékenységérõl szóló beszámolót.

A Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységérõl
szóló beszámolót elfogadta, és egyben felkérte a
tanyagondnokot, hogy készítsen egy teljes hónapra vo-
natkozó kimutatást, napokra lebontva, a napi tevékeny-
ségekrõl, azok idõ és kilométer igényérõl, hogy az a
költségvetési koncepció tárgyalására elõterjesztésre
kerülhessen. 

Elfogadta a Tourinform Iroda mûködésérõl, a
Védõnõi szolgálat tevékenységérõl szóló beszámolót.

Megtárgyalta és elfogadta a község egészségügyi
ellátásának helyzetérõl, a folyamatos ellátásról, a tárgyi
feltételek állapotáról, a lehetséges változásokról szóló
beszámolót. Felhatalmazta dr. Nagy Miklós képviselõt
ajánlat bekérésére Balatonvilágos község lakosainak –
rendelési idõhöz igazodó – gyógyszerellátása biztosítá-
sára.

Elfogadta az Önkormányzat intézményeire vonatkozó
2007. évi ellenõrzési tervet.

Vegyes ügyek keretében az alábbiakat tárgyalta, és a
következõ határozatokat hozta:

A Balatonvilágos 015/1; 015/3; 049 hrsz-ú
ingatlanokon végighúzódó út „Engel“ út névre történõ
elnevezésérõl, a Balatonvilágos 053 hrsz-ú utca
„Erdõdi“ utca névre történõ elnevezésérõl, és a
Balatonvilágos 046/16 hrsz-ú utca „Falusi“ utca névre
történõ elnevezésérõl döntött. Egyben törölte
Balatonvilágos Szótárkönyv Közterület jegyzékébõl a
T.Sz. Major közterület nevet, és Major közterület
jelleget, valamint az Õrház közterület nevet, és Vasúti
Õrház közterület jelleget.

Megállapította az alpolgármester tiszteletdíját 2006.
október 1-tõl, havi bruttó 48.000 Ft összegben.

A képviselõk tiszteletdíjának összegét 30.000 Ft-ban,
a bizottságai kültagjainak tiszteletdíját 15.000 Ft-ban
határozta meg. Egyben felkérte a jegyzõt az összegnek
megfelelõen a rendelet tervezet elkészítésére, és
elõterjesztésére.

A Kálmán Imre Múzeum részére az „Utazás a Balaton
körül“ címû kiadvány megjelentetési költségéhez
20.000 Ft támogatást biztosított. 

Hozzájárult a Practical Kft. által benyújtott
„Települések rendezettségét, településkép javítását
szolgáló fejlesztés“ keretében végzett szolgáltatás
(Ady-, Aligai járdák kiépítése) 17.819.796 Ft összegû
rész számlájának kifizetéséhez. 

Megválasztotta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság külsõ
tagjaként Vörös József balatonvilágosi lakost.

Az Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfela-
datra 758.000 Ft plusz járulékai jutalomkeretet bizto-
sított.

A további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta,
és az alábbi döntéseket hozta:

Hozzájárult a Balatonvilágos 558/5 hrsz-ú, korábban
megvásárolt ingatlan tulajdonjogának vevõ részére
történõ bejegyzéséhez. 

Engedélyezte közterületen lévõ hirdetõtáblák fennma-
radását 1000 Ft/m2/hó/db területhasználati díj megfi-
zetése ellenében. 

Elutasította egy balatonvilágosi lakos kamatmentes
kölcsön iránti kérelmét.

2006. október 20.

A képviselõ-testület 2006. október 20-án rendkívüli
testületi ülést tartott, ahol zárt ülés keretében a Club
Aliga területére vonatkozó befektetési ajánlatot tár-
gyalta. Az azt követõ nyílt ülésen megalkotta a képvise-
lõi és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletét,
és létrehozott egy céltartalékot „Balatonvilágos közterei
esztétikai képének javítása“ címen. 

2006. október 27.

Rendkívüli ülést tartott 2006. október 27-én a
képviselõ-testület. A zárt ülésen a Club Aliga területére
vonatkozó képviselõi elõterjesztést, valamint a Club
Aliga területére vonatkozó befektetési ajánlatot
tárgyalta, és döntött arról, hogy a Befektetési Csoporttal
a Club Aliga Üdülõkomplexumhoz tartozó ingatlanok
tulajdonjogának megszerzésére együttmûködési
megállapodást köt. Ezt követõen, nyílt ülés keretében
hozzájárult, hogy Mihalovics Miklós képviselõ által
lemondott 2006. évi tiszteletdíj és járulékai összege
„Balatonvilágos közterei esztétikai képének javítása“
címen létrehozott céltartalékba kerüljön. 

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ ülését 2006. november 28. kedd, 16.00 órai
kezdettel tartja.
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Szokásainkhoz híven idén is megrendezzük az
adventi kézmûves foglalkozásokat a Kultúrházban.
A hagyományos, de annál népszerûbb (üvegfestés,
szalvétakép, gipszfigurák) ajándék mellett számos új
meglepetés- ötletet kínálunk az alkotni vágyóknak. 

Idén elsõ ízben a „Balatonvilágos Jövõjéért
Alapítványa“ és Balatonvilágos Község Önkormány-
zata meghirdeti Adventi fények 2006 versenyét. A
versenyre december 15-ig lehet jelentkezni a
Polgármesteri Hivatal recepcióján illetve 88-480-
845-ös telefonszámon. Minden ház, lakás, üzlet
tulajdonosa benevezhet, aki az ünnepre díszbe
öltözteti környezetét. A fenyõfák fénye, a kivilágított
ablakok mind a szent ünnep közeledtét jelzik. Jó
érzés végig menni ilyenkor sötétben a városokon,
várja a mi községünk is ünneplõben a karácsonyt!

Jelentkezéskor adják meg nevüket, címûket,
telefonszámukat.

Öltöztesse ünneplõbe házát, kertjét, fenyõfáit és
jelentkezzen!

2006. december 8-án 14 órától 17 óráig kerül
sor a második adventi kézmûvesházra. Sok szeretet-
tel várunk kicsit és nagyot, hogy együtt készíthessük
el az ajándékot a fa alá. 

2006. december 15.
Délután 14 órára Luca napi dorbézolásra hívunk

minden boszi vérû kicsit és nagyot! Belépés csak
boszorkánysminkben és boszorkányruhában! Ennek
mellõzését természetesen eltûrjük, de a versenyen
nem vehet részt, hiszen 1530-kor sor kerül 2006
boszorkányának megválasztására is! 

A fõdíj meglepetés! 

Délután kettõtõl nagy csere-bere akciót szerve-
zünk, ahova elhozhatod megunt játékodat, ruhádat,
elcserélheted, jó pénzért eladhatod! Sok szeretettel
várunk a karácsonyi vásárra mindenkit, nemcsak
gyerkõcöket! Hozzon el bármit, ami unalmas és nem
kell önnek, hátha valakinek szüksége lehet rá! 

16 órától ismét a tavalyihoz hasonló játszóház,
logikai és érdekes játékok, Luca napi totó és minden
más, mi szem-szájnak ingere. 

A napot pedig karácsonyi partyval zárjuk, ahol 22
óráig felügyelet mellett rophatnak a boszorkány-
palánták és az ördögfiókák! A party füst-, alkohol és
drogmentes! Ennek megsértése esetén azonnali
elbocsátást nyer az elkövetõ!

2006. december 20-án 17 órakor községi
karácsony lesz a Mûvelõdési Házban. A mûsort az
Alig(h)a Színjátszókör és a Világosi Népdalkör adja.
Sok szeretettel várunk mindekit!

A Mûvelõdési ház decemberi részletesebb
programjairól szórólapon illetve plakátokon
fogjuk még tájékoztatni a lakosságot!

AAAA dd vv ee nn tt   22 0000 0000 66

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
kíván minden kedves vásár-

lójának a balatonvilágosi

BBBB aaaa rrrr kkkk áááá cccc ssss üüüü zzzz llll eeee tttt !

Napirendek:
1./ 2006. évi költségvetés III. negyedéves

teljesítésérõl szóló beszámoló
2./ 2007. évi költségvetési koncepció
3./ Civil szervezetek tájékoztatója a szervezet mun-

kájáról, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
4./ Rendeletek módosításának tárgyalása
5./ Vegyes ügyek.

Kovácsné Rack Mária

KKKK eeee dddd vvvv eeee ssss   ÉÉÉÉ rrrr dddd eeee kkkk llll õõõõ dddd õõõõ //// kkkk !!!!
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az alacsony érdeklõdésre tekintettel az idei évben

nem lesz jótékonysági „Luca bál“.
Más, egyéb lehetõségekben gondolkodunk, próbálkozunk a jövõben, hogy támogatni

tudjuk az iskolás gyermekeinket. Gondoltunk valamilyen kulturális eseményre, bemu-
tatóra, „KKii MMiitt TTuudd““ szervezésére. Bármilyen ötletet szívesen fogadunk a szülõk részérõl is.

A Szülõi Munkaközösség nevében mindenkinek ezúton megköszönöm az eddigi munkáját,
támogatását. Remélem a 2006/2007-es tanév hátralévõ részében továbbra is sikeresen
együtt tudunk dolgozni iskolás gyermekeink segítése, támogatása érdekében.

Köszönettel:
Mihalovics Miklósné

SzM elnök
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Elhangzott 2006. november
24-i közmeghallgatáson a
balatonvilágosi Kultúrházban:

Tisztelt Hölgyeim!
Tisztelt Uraim!

Településünkön kialakult
szokáshoz híven – a törvény elõírásának is eleget téve – a
jövõ évi költségvetés elõkészítésének idõpontjában közmeg-
hallgatáson biztosít lehetõséget a képviselõ-testület a
községünkben élõknek, hogy véleményükkel, javaslataikkal
segítsék a képviselõ-testület munkáját.

A kedvezõtlen körülmények ellenére az önkormányzat
gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a mûködési hitel
felvételére nem kényszerültünk.

Jövõbeni gazdálkodásunkat meghatározza a Magyar
Köztársaság Konvergencia Programja, melyben az

Önkormányzati feladatellátás és finanszírozás jelentõs
mértékben változik:

– A kistérségi és regionális együttmûködésen alapuló, fel-
adatellátás általánossá tétele. A kistérségek esetében ez külö-
nösen a közoktatásban, a közigazgatásban és a szociális in-
tézmény-fenntartási feladatokban érvényesül.

– Az önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulások
számának lényeges csökkentése, tartalmának megváltoztatá-
sa és kiegészítõ, a hatékony feladatellátást feltételként elõíró
támogatások alkalmazása segíti.

Közoktatás kiemelt szerepet élvez, nem titkolt szándék
az együttmûködés kikényszerítése

– Pénzügyi ösztönzés hatékonyabb iskolaszerkezet kialakí-
tásához (tagintézmény, egységes iskola, kistérségi társulás).

– Foglalkoztatási szabályok egyszerûsítése (racionálisabb
munkaszervezés).

– Társulásos (kistérségi) feladatellátás szabályozási feltéte-
leinek kialakítása.

– Közoktatási normatív támogatási rendszer átalakítása. 
A fentiekre tekintettel a Képviselõ-testület meghatározza

azokat a legfontosabb fejlesztési feladatokat, amelyek
elvégzését a fenti idõszakban szükségesnek tart, és amelyek-
hez a szükséges forrást az elkövetkezendõ 2007. évben a
költségvetésben biztosítani kell.

Balatonvilágos község a konvergencia program gazdasági
környezetre gyakorolt hatásának figyelembevételével tovább-
ra is a költségtakarékos, a község fejlõdését elõtérbe helyezõ
gazdálkodását kívánja folytatni.

A község fejlõdését egyértelmûen segítette a korábbi
években elhatározott kedvezményes telekértékesítés, a
bérlakás kialakítás, melyen eredményeként a település
lélekszáma 1297 fõrõl 1369 fõre emelkedett. Több fiatal
család telepedett le, illetve "visszatelepedett".

A csökkenõ bevétel pótlására a helyi adóbevétel emelése
nem célszerû, mert a jelenlegi mérték az adófizetõk teherbíró
képességének határán van.

A közterület foglalás díjtételeinek felülvizsgálata az építési

tevékenységgel összefüggõ
közterület foglalás díjának
drasztikus emelése, az
önkormányzati utak védelme
érdekében súlykorlátozás elren-
delése, a korlátozás feletti jár-

mûvek közlekedése utáni igénybevételi díj megállapítása,
sátor és lakókocsi helyfoglalási díjának bevezetése, amelyek
bevételt növelõ tételek lehetnek. Tudatosítani kell a
szállásadók felé, hogy a beszedett vendégéjszakák utáni
adót, szép magyar szóval a kurtaxát, fizessék be, mert a
kiegészítõ normatív támogatással ezt tudjuk fejlesztésekre
fordítani.

A helyi adóbevétel csökkenése, az energia árak átlagot
meghaladó mértékû emelkedése szükségessé teszi – az ed-
digi évek gyakorlatától eltérõen – a megszokott színvonal biz-
tosítása érdekében, az értékesített vagyonelemek bevételébõl
származó forrással biztosítani a mûködési költségek fedeze-
tét, mely átmenetileg, a többcélú kistérségi együttmûködés
megszervezéséig, 2007/2008 tanév kezdetéig tartható fenn. 

A kistérség központja Balatonalmádi városa, melynek
megközelítése enyhén szólva problémás. Felmerült a kistér-
ség váltás gondolata, kézenfekvõ megoldás lenne a szomszé-
dos Siófok városhoz, illetve annak kistérségéhez csatlakozni.
Erre a kistérségekrõl szóló törvény rövid határidõt ad, az
önkormányzati választást követõ hat hónapot, melybõl kettõ
eltelt. Vannak elõnyei, vannak hátrányai, mérlegelni és
dönteni kell.

A képviselõ-testület biztosítani kívánja a választópolgárok
igényeihez igazodóan az intézmények mûködését az eddigi
színvonalon, ehhez a feltételeket a 2007. évi költségvetésben
biztosítani fogja, ugyan akkor elvárja minden önkormány-
zatnál dolgozótól a költségtakarékosságra törekvést és ön-
mérsékletet.

Néhány szó a Club Aligáról:
Ismereteim szerint az öt ajánlattevõ közül négyet

hiánypótlásra szólított fel a kincstár, melyet a hét elején
kellett leadni, ezt követõen dönti el az értékesítéssel
meghatalmazott tanács, hogy ártárgyaláson eredményeként
választja ki a vevõ személyét.

Az önkormányzatot az értékesítés folyamatába nem
vonták – vonják be, kívülrõl szemléljük az eseményeket.
Gyakorlatilag egy lehetõségünk van, amivel élnünk kell, ez a
Helyi építési szabályzat, a területrendezésrõl szóló rendelet, a
rendezési terv elfogadásának lebegtetése. Addig van esélyünk
befolyásolni a Club Aliga jövõjét, amíg nincs elfogadott
rendezési terv

Célunk a helyi ingatlantulajdonosok és hozzátartozóik
térítésmentesen jussanak a Balaton-parthoz.

Fejlesztések:
Az önrész biztosításával ki kell használni pályázati lehetõ-

ségeket, tervezett fejlesztések:
– Iskola, óvoda épületek nyílászáró csere
– Település központ kialakítása
– Szennyvízcsatorna építés befejezése a Mathiász

lakótelep, Napsugár utca, Zrínyi u 110-121., Kölcsey-Hunor
utcák között.

– Játszótér a Hétvezér utcában.
– Útépítés Hétvezér u., Barackos u., Körte u.
– Strandok fejlesztése épület, eszközök, napozófelületek.
– Figyelemmel kísérve a pályázati kiírásokat, ezekhez kell

igazítani a fejlesztéseket
– Funkcionális településközpont tervezése
A kedvezõtlen körülmények ellenére nem léphetünk

vissza az oktatásban, a település tisztaságban és az ügyfél-
barát szolgáltatásban, mert ezek jogos elvárása a települé-
sünkön élõknek, az üdülõingatlan tulajdonosoknak, vendége-
inknek.

Fekete Barnabás
polgármester

KKKK öööö zzzz mmmm eeee gggg hhhh aaaa llll llll gggg aaaa tttt áááá ssss
2222 0000 0000 6666 .... .... ....

Foto – Krutzler
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Olvasóink ajánlása – – Mi legyen Fapuma?

Foto – Boda Petra,
Krutzler Adrienn,

Pretz Csaba

Vénasszonyok nyara az ország másik felén
is felejthetetlen élményekkel gazdagíthat,
fõleg, ha remek társaságban és hangulatos
helyen tölti az ember.

Szeptember utolsó hétvégéjét közel 40 vilá-
gosi várta már hónapok óta türelmetlenül.
Nem kellett hozzá más csak egy összeszokott,
jó társaság, kis kutakodás és persze egy
merõben különleges hely. Nem hazudok, ha
azt állítom minden balatoni vágyik néha a
hegyek közé.

Mindezek után talán nem is annyira
meglepõ a választás: FAPUMA (Nagyvisnyó
és Dédestapolcsány között, Szilvásváradtól
10 km-re). Kis faházas üdülõ az erdõ
közepén, tavacskával, játszótérrel és min-
dennel, ami egy csoportos több generációs
õszöléshez kell. Valóban inspiráló hely egy
programokkal és barátokkal teli hétvégéhez.
Ha rémlene a név – igen a hely valóban filmet
idézõ.

Tavacska, kisvasút, kilátó, vízesés, szalon-
nasütés, felejthetetlen élmények és persze
fûtött hangulat. Még oldalakon át sorolhat-
nám az élményeket, de helyette beszéljenek a
képek, és mindenkinek ajánlhatom közel 40
világosi nevében, érezze át maga az észak-
magyarországi vendégszeretetet: a ködös,
hideg erdei reggelektõl, a fárasztó hegyi
sétákon át a pálinkás estékig. Elhiheti
egészen más, mint a nyári Balaton.

Biztosan jó pár csendes téli estét vidítanak
majd fel az emlékek, viccelõdések és a
homályba veszett pillanatok felelevenítései.

A csapat

Foto – ???
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Mi történt az iskolában a 2006. szeptembertõl november 15-éig tartó idõszakban?
A nevelõtestület szeptember végén - a szülõi munkaközösség elnökének jelen-

létében, véleményét meghallgatva - elfogadta éves munkatervét.
A tanév kiemelt célja: a tanórai munka hatékonyabbá tétele azért, hogy a tanulók

otthoni terheltsége csökkenjen.
Sikeres HEFOP pályázatunknak köszönhetõen megjelentek a tanórákon
–  a gyermekek  életkori sajátosságoknak megfelelõbb, új módszerek,
–  a gyakorlati tapasztalatokon alapuló, életszerû feladatok,
– az érdeklõdést jobban fenntartó munkaformák
– az együttmûködési képességek fejlesztése 
– a szövegértés és szóbeli kommunikáció javítása
Céljaink megvalósítása értekében  a tanórákon felül kiemelt feladataink
1. FFejlesztõ ffoglalkozások  bbiztosítása 
– osztálytanító heti egy alkalommal
– fejlesztõpedagógus heti egy órán
– szövegértés fejlesztés
– Diszlex program használata
– korrepetálás igény szerint
Logopédusunk váratlanul felbontotta szerzõdését és egyelõre sajnos nem sikerült

megfelelõ szakembert szerezni. Januártól ígérkezett valaki, de addig is próbálkozunk
szakember keresésével.

2. FFelkészítés ttanulmányi vversenyekre.
A nevezések folyamatosan történnek, eddig 
– országos történelmi tantárgyi versenyre egy 8. osztályos, 
– Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre egy 7. osztályos
– országos német nyelvi versenyre egy 7. osztályos és öt 8. osztályos
– országos közlekedési ismeretek versenyre egy 8. osztályos tanulót neveztünk.
Az enyingi gimnázium idegennyelvi versenyt hirdetett 8. osztályosoknak.

Iskolánkból két tanulót németre, egyet angolra készítünk fel.
3. FFelkészítés ssportversenyekre 
Az õszi idõszakban atlétika és labdarúgás körzeti versenyeket hirdettek. Minden

csoportban 6-8 csapat vett részt, köztünk a mieink a mezõny elsõ felében végeztek.
Egyéni eredményeink is figyelemre méltók. A sportversenyek eredményei az iskola
fõbejáratánál megtekinthetõk.

Az alsó tagozatosok játékos ügyességi versenyen vettek részt, és csapatunk tovább-
jutott a második fordulóra.

4. AA kkörnyezeti nnevelés kkeretében papírgyûjtést hirdettünk október végén, és ebben
a tanévben is ösztönözzük a gyerekeket a használt elem gyûjtésre. Folyamatosan
hozhatják a tanév végéig az elemeket és a telefon akkumulátorokat

A papírgyûjtés eredménye:
4. osztály 109 kg/fõ
7. osztály 94 kg/fõ
6. osztály 63 kg/fõ
1. osztály 48 kg/fõ
5. osztály 44 kg/fõ
3. osztály 31,1 kg/fõ
2. osztály 31 kg/fõ
8. osztály 18,5 kg/fõ

Köszönjük aa sszülõk ssegítségét!
Házirendünknek megfelelõen, a tanulók egészségének megõrzése és az iskola

állagmegóvása érdekében november közepétõl – az esõs idõszak beálltával – kérjük a
szülõket, hogy ösztönözzék gyermekiket az iskolai váltócipõ használatára

5. SSzabadidõs pprogramjaink 
Az õszi idõszakban már megvalósított rendezvényeink:
– Õszi sportnap szeptember végén – fotók az iskolai hirdetõn
– „Tökjó“ nap októberben – fotók a hirdetõn
– DÖK kirándulás a Velencei-hegységbe okt. 28-án 
– Zenei vetélkedõ októberben az alsó tagozaton
Februárig tervezett közösségformáló rendezvényeink:
– Mesevetélkedõ a 3-4. osztályosoknak a könyvtárban novemberben
– Anyanyelvi vetélkedõ alsósoknak novemberben
– „Christmas – party és német karácsonyi hagyományok“ vetélkedõ a felsõsöknek

decemberben
– Könyvtárhasználati verseny felsõsöknek januárban
– Idegen nyelvi vetélkedõ felsõsöknek februárban 
6. KKarácsonyi kkészülõdés 
A téli szünet elõtti utolsó tanítási napon (december 22-én) kb.11 órától diákszínját-

szóink ünnepi elõadásával búcsúzunk a 2006. évtõl, majd ünnepi ebéd következik.
Kérjük a szülõk segítségét a terítéshez és felszolgáláshoz.
Szülõi munkaközösség, szülõi értekezletek
A tanév elsõ szülõi értekezletén a szülõk osztályonként választottak képviselõt a

szülõi munkaközösségbe. 
A sszülõi mmunkaközösség ttagjai 
1. osztály Tóth Ferencné,
2. osztály Okányi Zsuzsanna, Vörösné Schneider Éva, 
3. osztály Mihaleszkó Krisztina, Molnár János, Pályi Kiss Bernadett,
4. osztály Horváthné Németh Zita,  Mokányné Bencze Györgyi, 
5. osztály Méhesné Mülner Ágnes, Tóth Józsefné,

7. osztály  Hanák Attiláné, Kovács Imréné, Kõszegi Imréné,
Pesztericz Jánosné, Takács Györgyné

8. osztály Blaski Miklósné, Mihalovics Miklósné, Szöllõsi Tiborné
November 15-ére a gyermekek egyéni negyedévi összesítõ értékelését tantár-

gyanként, fogadóóra keretében oldottuk meg. Tettük ezt azért, hogy személyesen,
egyénre szabottan nyújthassunk segítséget egy-egy tanuló egyéni fejlesztéséhez
konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidõ helyes eltöltése, egészséges élet-
módra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) Különösen fontosnak tartottuk
ezt a felsõ tagozaton, hiszen a kisebbeket még elkísérik a szülõk az iskolába, gyakrab-
ban találkoznak a szinte egyetlen tanító nénivel, így van módjuk megbeszélni akár az
otthoni, akár az iskolai gondokat. Természetesen nemcsak a gondokról lehet egy
fogadóórán beszélgetni. Minden gyermeknek vannak sikeres területei, vannak jó
ötletei a tanórákon, ezeket is szívesen megosztjuk az érdeklõdõ szülõvel. A nyolcadik
osztályban leginkább fogadóóra keretében lehet tanácsot kérni az osztályfõnöktõl, ha
bizonytalanok még az iskolaválasztásban. 

A felsõsöknél hiába tart az osztályfõnök közös szülõi értekezletet, az csak a saját
tantárgyára vagy a gyermek közösségben elfoglalt helyére nézve lehet személyre
szabott. A tantárgyak többségérõl az osztályfõnök csak közvetett információval ren-
delkezik, annak tanulási módjáról szinte egyáltalán nem tud felvilágosítani. 

A fogadóórák látogatottságát illetõen tapasztalatunk kétoldalú volt. Sokkal többen
érdeklõdtek most, mint a szülõi értekezleteket megelõzõ alkalmakkor, de a tanulói
összlétszámhoz viszonyítva lényegesen kevesebben voltak, mint pl. a szülõi értekez-
leteken. A felsõ tagozat négy osztályában összesen 12 szülõ kereste meg valamelyik
pedagógust.

Felmerül a kérdés, hogy mi lehet a magyarázata a csekély részvételnek?  
· Csak a szülõi értekezletek szokásos, általános tájékoztatására kíváncsiak ?
· Elegendõnek tartják a szülõi értekezletet megelõzõ egy órát az egyéni problémák

megbeszélésére?
· Elégedettek az egyéb információkkal, és az egyénre szabott szóbeli tájékoztatást

feleslegesnek tartják?
· Nem értesültek az idõpontról?
· Nem tudták pontosan, hogy mire szolgál a fogadóóra, ezért nem tartották fontos-

nak, hogy eljöjjenek? 
· Elégedetlenek gyermekük tanulmányi eredményével, és nem akarták a pedagó-

gustól is hallani, hogy gond van?
· Vagy az osztályzatokkal éppen nincs gond, és úgy gondolják, hogy a mi szakmai

észrevételeink nélkül is remekül elboldogulnak? Nem akarnak jót hallani a gyer-
mekükrõl?

· Mindig ugyanazt hallják és ez már unalmas, ezért inkább nem is kérdeznek ben-
nünket?

· Haragszanak valamiért az iskolára, ezért nem szívesen jönnek be még a gyermek
érdekében sem?

A választ nyilván csak Önök adhatják meg, és mi ennek ismeretében tudunk dön-
teni arról, hogy hogyan tovább. A következõ, munkatervben rögzített találkozót a
szülõkkel (a többség igényének megfelelõen szülõi értekezlet vagy fogadó óra)

2007. ffebruár 112-éére tterveztük.
Nyílt nnap
Október végén illetve november elején nyílt napokat hirdettünk a szülõknek abból a

célból, hogy megnézhessék gyermekeik tanórai szereplését, illetve megismerkedjenek
a tanórán alkalmazott pedagógiai módszerekkel.

Különösen fontosnak tartottuk a szülõk részvételét azokon az órákon, ahol már a
megújult, kompetenciaalapú programcsomagokkal, a megújult tanítási módszerekkel
dolgoznak a pedagógusok. 

A szülõk érdeklõdése sokkal nagyobb volt, mint a fogadóórákon: az alsó tagozaton
35 szülõ tisztelt meg bennünket egy vagy több óra látogatásával. A felsõ tagozaton
általában csak az 5. osztálynak hirdetjük a nyílt napot, itt tízen vettek részt a különbözõ
tanórákon. Legnagyobb örömünkre a 6., 7. osztályban is szép számmal érdeklõdtek
szülõk: a hatodikban négyen, a hetedikben heten voltak különbözõ órákon. Külön
köszönjük, hogy – az elõzõ évek gyakorlatától eltérõen – a többség pontosan érkezett
az órákra, lehalkította mobiltelefonját, az órán tapasztaltakat csak szünetben beszélte
meg szülõtársával, és tiszteletben tartotta házirendünk azon pontját, mely szerint a
tanórákon mellõzzük a rágógumizást.

Sportolási llehetõségek aaz iiskolában
A téli idõszak beálltával egyre kevesebb lehetõségünk van az aktív pihenésre,

sportolásra. Iskolánk tornaterme már évek óta nyitott a felnõttek felé, a piaci ár
töredékéért ad helyet hétköznap esténként baráti társaságoknak vagy egyénileg
sportolni vágyóknak. A tornaterem beosztása:

Aki szeretne csatlakozni valamelyik csoporthoz, hívja az iskolát bõvebb informá-
cióért. Ne csak együnk, hanem tegyünk is egészségünkért.

Penecker Antalné
igazgató

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Etka -jóga
17:30-19 óráig

Zenés torna
16 órától 

Foci
(zárt társaság)

Gerinctorna
16-17 óráig

Foci
(zárt társaság)
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Tisztelt Olvasók!
Megkezdõdött a visszaszámlálás a

karácsonyi ünnepek elõtti bevásárlások
tekintetében, ami azt is jelenti, hogy
egyre többen indulnak útra a bevásárló
központok irányába. Mint tudjuk, min-
dennek komoly veszélyei is vannak.

Sajnos, az elmúlt évek tapasztalatai alapján írhatom, hogy a bevásár-
lóközpontok parkolóiban komoly veszélynek vannak kitéve a vétlen és sok
esetben figyelmetlen civilek. Több olyan feljelentés is érkezik hozzánk,
amikor ismeretlen elkövetõk a bevásárló kocsiból kilopják az ott felejtett
pénztárcát, vagy esetleg a már kifizetett értékeket. Aztán slágernek számít
még a gépkocsi-feltörés is, amely során általában az utastérben felejtett
értékek kerülnek eltulajdonításra. Történt olyan eset is, amikor a már
megvásárolt gyermekjátékokat lopta el valaki a gépkocsi csomagterébõl és
utasterébõl. Mindezekre tekintettel kérem Önöket, hogy a megfelelõ körül-
tekintéssel és odafigyeléssel járjanak el a parkolókban és a bevásár-
lóközpontokban. Egyébként a rendõrség minden évben a karácsonyi idõ-
szakra tekintettel komoly erõket mozgósít az ilyen cselekmények meg-
elõzésére, melyek során mind a civil ruhás nyomozók, mind egyéb technikai
eszközök kerülnek bevetésre és természetesen az egyenruhás kollégák is
visszatérõ ellenõrzéseket hajtanak végre. 

Az elmúlt hónapban a településünkön néhány vagyon elleni bûncselek-

mény történt, melyek során egy azonos épületbe kétszer is visszatértek a
hívatlan látogatók és bizony mind a kétszer el is vittek olyan értékeket, ami
nem az övék volt. Ilyenek voltak például a szerszámgépek, a PB gázpalackok
is. Aztán történt egy ereszcsatorna lopás is, mely során több tíz méter réz
csatorna került leszerelésre és eltulajdonításra. Az Ady utcából kaptunk
bejelentést egy gépkocsiból történt lopásról, mely során az ismeretlen
elkövetõ saját kulcsával, vagy erre a célra kialakított speciális kulccsal nyi-
totta ki a cél gépjármûvet. 

Visszatérõ probléma a településünkön a gyorshajtás, mely során a
szabálysértõk gyakran 100 km/h sebesség felett is közlekednek a
megengedett 50 km/h.-s sebesség helyett. Mindezek megelõzése érdekében
havi három - öt napon tartunk traffipaxos szolgálatot, mely során a helyün-
ket változtatva mérünk a település több pontján.  

Várhatóan - az ünnepek közeledtével - egyre többször jelennek meg az
utcákon a mozgó árusok, akik nem minden esetben becsületes szándékkal
érkeznek. Kérem Önöket, hogy a lakásukba, házukba semmi esetre sem
engedjék be az ilyen árusokat és komoly figyelmet fordítsanak a készpénz
fizetésre is illetve minden esetben ellenõrizzék az átvett áru minõségét is.

Az újságcikkem befejezéseként nagyon boldog, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag Új Esztendõt kívánok Önöknek és Kedves
Családjuknak, magam és kollégáim nevében.      

Tisztelettel: Angyal Gábor
r.fhdgy õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Már megint hosszúra nyúlik ez az õszi búcsúzkodás…, hiszen csak las-
sacskán távolodik éltetõ napunk, egyre laposabb tiszteletköröket írva le
horizontunk peremén, s közben, mintegy vigasztalásképpen, bearanyozza
kertjeinket színpompás fényeivel, és jóllakat édes gyümölcseivel. S míg
velük töltekezünk, szinte árulásnak beillõ alattomossággal megérint ben-
nünket észak hûvös lehelete, s közben észrevesszük valószínûtlenül
hosszúra nyúlt árnyékunkat; az egyre rövidülõ nappalainkra a közelítõ tél
elõhírnökeként ködös derengés borogatja fátyolát, jelezve, hogy itt és most
valami a befejezéséhez közeledik. Érzi ezt a természet, és persze tudja az
ember is. A fecskék meg a gólyák már útra keltek, a többiek spejzolnak,
odút, barlangot bélelnek és készülõdnek, mi emberek pedig betakarítunk és
téliesítünk, s persze egy kicsit gondolkozunk is. Mert hát mi emberek már
csak ilyenek vagyunk, testi mivoltunk okán a természet gyermekei valánk,
lelki-szellemi szárnyainkon pedig szüntelenül azok fölé kívánunk emelked-
ni, mert érezni és érteni számunkra egyként fontos dolog. 

Szóval nemcsak érezzük, hanem tudjuk is, hogy az idei bezárkózás
végleges; semmi sem marad belõle csak a megkövült, esetleg megszépült
emlék. S hogy mégsem vagyunk szomorúak, azt a reménynek köszön-
hetjük. Bármilyen fagyos, élettelen és sötét a tél, mégis valami világít az
alagút végén. Érdemes várakozni, szabad, sõt kell tervezni, és szükséges
siettetve haladni a világosság felé. Mert ahol fény van, ott életnek is kell
lennie, gyümölcsöt terem a kert és a mezõ, gyermekkacagással telik meg a
szabad természet, mert ahol a napvilág uralkodik, ott gyõz az igazság min-
den aljas hazugság felett, s lassan mosoly ül ki még a megfáradt arcokra is.
Aki mindezt tudja, az reményteljesen várakozik, s közben tervez, épít és
díszít, pedig még csak sötét tél van, de a szívében már ott lüktet az
eljövendõ tavasz.

Körülbelül így írható le a természet adventje. De van egy másmilyen
adventi várakozás is, amit az ünnep adventjének is nevezhetünk. Ezek lehet-
nek személyes, családi, társadalmi vagy kultikus eseményekhez kötõdõ
ünnepek, mint amilyen a keresztelõ, a név- és születésnap, ballagás,
esküvõ, nemzeti ünnep vagy szakrális hálaadás. A rájuk való elõkészület
néha éveket, máskor csak napokat igényel, mindenesetre az elõkészület
reményteljes alagútján át vezet el hozzájuk az út, s csak akkor hiteles a
felkészülés, ha tiszta értékre irányul, és õszinte jóakarat társul hozzá. Mert
sajnos az is elõfordul, hogy a külsõ körülmények teljességgel adottak, és
technikailag is minden tökéletesen mûködik, csak hamis a szív, amely nem
ünnepel, csak pózol, nem is akar részesülni az örömben, csak kifizet,
megrendel és produkál az ünneptõl teljesen idegen érdekbõl kifolyólag. De
baj lehet a tartalommal is: „díszes doboz“, amely belül üres. Dátumot,
csalást, hazugságot lehet ünnepeltetni fényes külsõségek közepette.
Mindkét esetben garantált az elõbb-utóbb bekövetkezõ csúfos kudarc.
Viszont a külsõségeiben mégoly szerény, és belsõ tartalmában kisebb, de
megtöltött dobozka a külsõ és belsõ várakozás örömével, de azt is nyu-

godtan mondhatjuk, hogy a boldogság hosszú távú ízével ajándékoz meg. 
A természet és az ünnep horizontális adventje után dimenziót kell válta-

nunk. Továbbra is itt maradunk a földön, de az alagút vertikálissá változik.
Most még nem mi indulunk el, mert hisz nem is tudunk, hanem szép
csendben várakozunk, mert valaki bejelentkezett hozzánk, és az õ láto-
gatására készülünk. Tulajdonképpen ez az igazi advent, az elõzõ kettõ csak
ennek analógiájaként fogalmazható meg. Amint ezzel az adventtel szem-
besülünk, lényege szerint minden másképpen történik, mint az elõzõ ket-
tõben. Nem egyszerûen ösztönös megérzés indít rá bennünket és az
emberiséget (bár rejtezkedve az is benne van), hanem üzenetek sora készít-
get elõ jelenésekben, próféciákban, üdvtörténeti eseményekben, melyek
mögött az embert megszólító Isten személye bontakozik ki, aki bejelenti
látogatását „az idõk teljességében“. Komoly szándékot, és bennünket
komolyan vevõ magatartását szövetségekkel (Ábrahámmal, Mózessel)
szentesíti, és az ember szövetségszegõ magatartását tisztulást igénylõ
irgalmas szeretettel gyógyítja. 

Valljuk be, az ember nem tud hozzá felnõni. Hol kitörõ lelkesedéssel ígér
neki hûséget, máskor elbizonytalanodik, és nemhogy nem várja õt, hanem
szinte tudatosan méltatlanná válik hozzá. Az üdvtörténelem nagy adventje
(Úrjövetele) ezzel a kettõsséggel szeli át a történelem évszázadait: a hatal-
mas Isten közeledõ emberszeretete és a tétován várakozó ember naiv
gyengesége folytat egymással párbeszédet…; és a Hatalmas Isten meg-
érkezik: a sötét éjszaka csendjében, egy betlehemi istálló szegénységében,
a Szûz kiszolgáltatott gyenge gyermekeként. –  Lélegzetelállító…! Hát jól
meglepett bennünket az Isten…, és ez még csak látogatásának a kezdete…!

Minderre logikusan azt gondolhatnánk, hogy az Úrjövet olyan kijózanító
élménye volt az emberiségnek, ami helyreállította adventünket. Igen, min-
den bizonnyal hatékony Krisztus adventja azokban a milliókban és milliók-
ban, akikben újra meg újra helyreállítódik az Isten iránti helyes magatartás
és az érzékeny lelkület, és általuk mint valami kevéske kovász által mind a
mai napig, valamint az egész emberi történelem végéig átjárja az emberi
masszát. Õk nem lélektelen karácsony-ünneplésre készülnek, hanem
találkoznak Vele. Ugyanakkor sokan ebbõl mit sem fognak fel, legfeljebb az
„üres doboz“ meddõ ragyogását. Pedig Betlehem titka látható valóság, a
prófétai szó hallható üzenet, az advent és karácsony liturgiája alkalmas és
hatékony eszköz a személyes megélés és átélés számára, hogy mindenki
várakozása tartalmas és gyümölcsözõ legyen. 

Azonban van egy negyedik advent is. Aki ugyanis felkapaszkodik
Betlehem misztériumának csúcsaira, annak egy különleges „látomás-
sorozatban“ lesz része. A betlehemi Kisded átlényegül tanító, gyógyító, cso-
datevõ, életet adó, de szenvedõ Krisztussá is, s mint ilyen Eukarisztiává és
Föltámadottá magasztosul. Idáig mi vártuk õt, most pedig õ megy elõre, és
az Atya házában helyet készít nekünk és vár bennünket. Passzív várakozá-
sunk aktív utazássá válik. Ez az ember és az emberiség végsõ adventje: az
enyém is.

Dr. Balázs Pál
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Balatonvilágos újra táncol
Király Zita régóta tanítja Balatonvilágos ifjúságát

táncolni. Az elmúlt hónapokban útjára indítottunk egy
kezdeményezést, így most már a felnõtteket táncba
viszi kedd esténként Zita. Pontosan mióta is és hogy
kerültél ide a községünkbe tánctanárnak, hiszen a
Velencei-tó partján élsz?

2001-óta járok Balatonvilágosra tanítani. Elõttem
Szilner Tibor oktatott társastáncot Székesfehérvárról. Õ kért arra, hogy
vállaljam el a továbbtanítást, mivel õ nem értett a néptánchoz. Azóta
tanítom az iskolában mindkét táncstílust. 3-4. osztályban a néptáncot,
5-ben Tánc-és Dráma keretén belül pedig a klasszikus társastáncot.
Úgy gondolom, hogy mindkét mûfajra nagy szüksége van a gyerekeknek
ahhoz, hogy felnõtt életük során magabiztosabban mozogjanak a tánc
berkeiben. Régi vágyam, és terveim közt szerepel, hogy a délelõtti
oktatásba beépítsük a Történelmi társastáncokat is. Úgy gondolom,
hogy más tantárgyakkal egyidõben, egy-egy korabeli társastánc – Úri
magyar, Francia négyes – elsajátítása nagyban hozzájárulna, hogy a
gyerekek színesen és érdekesen tanuljanak egy bizonyos történelmi
korról. Bízom benne, hogy ez is hamarosan megvalósul, bár ez még az
iskola Vezetõségének döntésén múlik.

Hogyan fonódott össze az életed a tánccal? Mikor kezdtél táncolni? 
Már kislányként imádtam a színpadi légkört, a sportot, táncot és a

zenét. Hat évesen klasszikus balettre jártam, ahol a kiváló és orszá-
gosan elismert tanáromnak Tarczi Zoltánnak köszönhetõen még tovább
nõtt bennem a tánc iránti vonzalom. (Külön öröm volt számomra, hogy
itt Balatonvilágoson újra találkoztunk 30 év után!) Általánosban számos
iskolai és  kulturális rendezvény táncos szóló szerepét kaptam meg. A
Kanizsa Néptáncegyüttesben töltött hat év szép élményei, eredményei,
a külföldi utazások hangulata, ma is kellemes emlékeket idéz bennem.
Megismertem a magyar és külföldi népek kultúráját, táncait és dalait.
A Bolytár népzenekar szóló énekeseként sok szép hazai és külföldi fel-
lépésen vettem részt, 1986-ban befejeztem a közgazdasági szakközép-
iskolát  Nagykanizsán és 1987-ben végeztem néptánctanárit Velemben.
Közben, egy kis csoport alapító tagjaként létrehoztuk a nagykanizsai
Eraklin Táncsport Egyesületet, mely az óta már számos országos formá-
ciós rendezvényen szerepel elõkelõ helyen. 1998-ban szereztem diplo-
mát az Oxford Brookes University üzleti szakon. (DMS). A tánc ekkor
kicsit háttérbe szorult, másra koncentráltam és kicsivel késõbb, más
formában képeztem magam. Részt vettem a Budapesti Mûszaki Egye-
tem szervezésében induló workshopokon, tanultam a jazzt, színpadi
show-t, revüt. 1998-ban költöztünk Sukoróra, amely egy kis falu a ve-
lencei tó északi részén, Székesfehérvár szomszédságában. Ekkor kerül-
tem újra kapcsolatba a versenytánccal és a versenyzéssel a Székesfe-
hérvári Lagúna Kulturális és Táncsport Egyesület
tagjaként. 2000-2006-ig dolgoztam különféle Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézményekben, tanítottam
a saját versenytánc klubom  utánpótlás csoportját,
néptáncból pedig hagyományõrzõ csoporttal is
foglalkozom. 2005 nyarán végeztem a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem Testnevelési Fõis-
kola Továbbképzõ Intézet Sporttánc Oktató Szakán
(Jeles diplomával és a Magyar Edzõk Társaságának
különdíjával.) Tanítás mellett imádtam a verseny-
zést, melyet aktívan harminc évesen kezdtem el! 

Nemzetközi versenytapasztalataim: 2004. Auszt-
ria, Oberpullendorf 8.hely.

2005-ben indultam partneremmel a Cseh Open
versenyen Brnoban.

Hazai eredményeim:
Klubközi versenyeken három ezüstérem „B“

latin kategóriában,“B“ Országos Bajnokságon a
legjobb 24-ben. Magyar ranglista versenyen 39.
helyen végeztünk. Vallom, hogy a táncot elkezdeni

soha nem késõ! Úgy tervezem, hogy még senior kategóriában is verse-
nyezni fogok. 

Mennyire tehetségesek a balatonvilágosi gyerekek, fiatalok? Mire
tudják hasznosítani azt a tudást, amit a te tánctanfolyamaidon szerez-
nek meg?

Úgy gondolom erre a kérdésre nincs igazán jó válasz. Mindenki
tehetséges valamiben, s akkor szerencsés, ha a tehetsége ott, és abban
teljesedhet ki, amit szeret is csinálni. Ezért -bár  néha fáj  a szívem- ha
úgy látom,hogy egy diákom például:csak az anyu kedvéért jár hozzám,
miközben õt más sport érdekli, akkor igyekszem  átirányítani arra a
területre. A tehetség a táncban mindössze 10%-ot jelent, a többi mind
szorgalom, kitartás és kemény munka. Ehhez a 10%-hoz mindenki
annyit tegyen hozzá, amennyi az érdeklõdésével párosul. Nem az a
célom, hogy mindenkibõl éltáncost neveljek, sokkal inkább az, hogy
kellemes hangulatban, könnyen tanulva szerezzen egy kis jártasságot a
„Tánc világában“

Nemrégen tudtam meg, hogy fellépõ ruhákat is varrsz, a varrás hogy
köszöntött az életedbe?

Egy  versenyruha  sokba kerül, fõleg, ha magas osztályos ruháról
beszélünk, ami tele van díszítéssel és kövekkel. Épp ezért én magam
készítettem a ruháimat már az elsõ perctõl. Mindig kreatív voltam
(remélem nem hangzik szerénytelenül) és a divat világa sem állt túl
messze tõlem. Így készült el az elsõ saját táncruhám. Mivel sikere volt,
többen kértek, hogy készítsek nekik is. Szép lassan kialakult a
vevõköröm, s ami hobbynak indult, vállalkozás lett. Ezért végeztem egy
tervezõ-varróiskolát, hogy  magasabb színvonalon tudjak dolgozni.
Saját vállalkozásomban azóta- többek közt- saját tervezésû és
kivitelezésû ruhák készülnek, Zita Design márkanév alatt. Talán köny-
nyebb helyzetben vagyok, mint a legtöbb varrónõ, hisz táncosként
odafigyelek arra, hogy megfelelõen „viselkedjen“ egy ruha mozgás
közben. Megfigyelve a „megrendelõimet“, általában a személyisé-
gükhöz, alkatukhoz és persze a legújabb trendhez illõ ruhákat készítek.
Nagyon jó érzés, amikor elégedettek az eredménnyel.  Számomra a
ruhakészítéssel kiteljesedett a tánc köre.

Mit kell még tudni Rólad? Mit csinálsz még a táncon illetve a varrá-
son kívül?

Rengeteg energiát kapok a táncból, ha nehézséggel állított szembe
az élet, ebbõl merítve mindig szerencsésen talpra álltam. A tánc
határozza meg a mindennapjaimat: ösztönöz, inspirál. Gyakran gondo-
lok arra, hogy diákként régi tanáromat miért kedveltem, Õ mit tudott
másként csinálni, mitõl volt számomra jó pedagógus, miért épp Õ jut
eszembe ilyen sok év távlatából. Nem a legmagasabb szakmai tudású
tanár nénim vagy bácsim idéz bennem kellemes emlékeket, hanem
azok, akik elégedettek voltak önmagukkal szerették amit csináltak és

„szeretve tanítottak“. A szakmaiság mellett erre
törekszem mostanában leginkább. De nagy hang-
súlyt fordítok arra, ami engem is érdekelt kis-
diákként. Próbálok egyfajta új szolgáltatást nyúj-
tani a vállalkozásomban, aminek összefoglalva
talán az lehetne az elnevezése, hogy: „Mindaz
ami az iskolából kimaradt“.

Táncoktatás mellett a Zita Design Studio
személyiségfejlesztõ mûhelyében: önismeret,
(belsõ erõsségeink, gyengeségeink hasznosítá-
sa), viselkedéskultúra (etikett, protokoll), az
egyéniségünkhöz illõ,öltözködés, smink, frizu-
rakészítés tanulható. www.zds.hu

Remélhetõleg, Zita még sokáig egyengeti a
balatonvilágosi táncos lábakat. Egyaránt a község
lányait és a felnõtteket is elnézve irigylésre
méltó, ahogy a botlábak egyszer csak lebegve
kezdenek mozogni. Érdemes kipróbálni! Aki ked-
vet kapott, sok szeretettel várjuk kedd esténként
fél nyolckor a balatonvilágosi kultúrházban.


