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Február, mint évek óta megszokhattuk a báli szezon ideje. Egymást érik
a bálok, nem telik el hétvége, hogy ne húznák valahol illetve egyszerre
több helyen a talpalávalót. A február elsõ szombatja Balatonvilágoson
hagyományosan a  polgárõröké. Idén szerencsére a jótékonysági bál nem
házibuli jellegû volt. Sok rendõr, sok polgárõr, de kevés prominens

személyiség tette tiszteletét a bálban. Mindenkinek köszönjük a
támogatást és néhány kép ízelítõül, hogy nemcsak, hogy jó ügy
érdekében illetve nyugodalmasabb éjszakák érdekében gyûjtöttünk, de
nagyon jól is éreztük magunkat.

Krutzler László
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Írásunk a 8. oldalon...
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2005. január 17.

Napirendek:
1. 2005. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
2. Intézmények szociális keretének felhasználásáról

szóló beszámoló
3. Beruházó Viziközmû Társulat beszámolója
4. Hatályos önkormányzati rendeletek módosítása
5. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület 2005. január 17-én tartotta

munkaterv szerinti ülését, melyen a napirendek
tárgyalása elõtt a Balatonaliga Üdülõközössége
Egyesület Club-Aliga értékesítésével kapcsolatban tett
szóbeli elõterjesztését tárgyalta.

A napirendek tárgyalása keretében a képviselõ-
testület az alábbiakról döntött:

A Beruházó Víziközmû Társulat gazdálkodásáról,
pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót fogadta el,
valamint a társulat mûködési költségeirõl az 1997-2004
évekre vonatkozóan kért kimutatást.

Jóváhagyta a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, az iskola és az
óvoda házirendjét. Az iskola épületében az irányfény
lámpatestek cseréjére 99’600 Ft+Áfa elõirányzatot
biztosított.

A Kultúrotthon felújítására vonatkozó építési
engedélyezési terv elkészítésének határidejét 2005.
március 31-re módosította.

Füzesséri József település bemutatására tett
ajánlatával nem kívánt élni.

A Balatoni Szövetség és a Rádió Holiday internetes
rádió együttmûködését anyagilag nem támogatta.

Elfogadta a Polgármesteri Hivatal, a Mészöly Géza
Általános Iskola és Óvoda, valamint a Település-
üzemeltetési Intézmény 2004. évi szociális
juttatásainak felhasználásáról szóló beszámolót.

Módosította a telekadó rendeletét azzal, hogy 50%-os
adókedvezmény illeti meg az éves adó összegébõl az
adóköteles telek adóalanyát azon telek adójából, ahol a
csatornahálózat mûszakilag nem áll rendelkezésre,
vagy a rákötés lehetõsége mûszakilag nem biztosított.

A 2005. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
keretében az alábbi döntéseket hozta a képviselõ-
testület:

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló rendeletét módosította azzal, hogy a születési és
temetési segély mértékét 50 ezer Ft egyszeri pénzbeli

támogatásra változtatta.
A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda

tetõszigetelés felújítási munkáival megbízta a Tetõ Plusz
Kft-t, 5714233 Ft vállalási díjért.

Elõirányzatot biztosított a 301/8 hrsz-ú épület
bérlakássá történõ kialakításához szükséges 500 ezer
Ft hálózatfejlesztési hozzájárulás KÖZGÁZ Rt-nek
történõ megfizetéséhez.

A 2005. évi költségvetés I. fordulós tárgyalását
követõen a képviselõ-testület kérte annak átdolgozását
a takarékossági szempontok figyelembevételével.

Ezt követõen meghatározta a polgármester és az
intézményvezetõk illetményét, valamint az
alpolgármester és az önkormányzati bizottság nem
képviselõ tagjainak tiszteletdíját.

Pótlék címén 1.764.000 Ft elõirányzatot biztosított az
Önkormányzat igazgatási tevékenység szakfeladatra.   

Kijelölte a Balatonvilágos, Hétvezér u. 504/17 hrsz-ú
ingatlan vevõit.

A képviselõ-testület zárt ülésen döntött – takaré-
kossági okokból – a háziorvosi szolgálatnál foglalkozta-
tott nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetésérõl, a házi segítségnyújtás szakfeladaton
foglalkoztatott közalkalmazott kinevezésének
módosításáról, valamint megválasztotta Balatonvilágos
Jövõjéért Kiemelkedõen Közhasznú Közalapítvány
Kuratóriumának két új tagját.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ ülése 2005. február 21. 1500 óra.

Napirendek:
1. A 2005. évi költségvetési rendeletalkotás
2. Nyári programok, rendezvények
3. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

szóló beszámoló
4. Vegyes ügyek
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Tájékoztatom Önöket, hogy a MÁV Rt. Balatonvilágos
szolgálati helyen a személypénztár mûködését az
alábbiak szerint szabályozta:

A 2004/2005. menetrendi idõszakban a pénztár
2005. 05.01-tõl – 2005. 10. 15-ig tart nyitva.

A pénztár zárvatartási ideje alatt a személyszállító
vonaton lehetséges a jegyváltás.

Kovácsné Rack Mária

NN õõõõ nn aa pp ii     bb áá ll
a Volán Hotelben

március 5-én 19 órától!
Sok szeretettel várjuk

a község hölgyeit! 

Március 15-i megemlékezés
17 órakor a Kultúrházban! 

A Nagy László
vers- és prózamondó-versenyen
Tóth Rebeka 3. osztályos tanuló
Különdíjat kapott! Gratulálunk!
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Szerelmesek zuhogó esõben, egymás kezét fogva
kacarászva bandukolnak...; a barátom kisfia a tornafelsze-
relését elcserélte egy golyóstollért...; tudós professzorasz-
szony belép egy kármelita kolostorba (Edit Stein)...; hallom,
hogy egy szimpatikus fiatalember a jól fizetõ, biztonságos
állását fölcseréli egy kockázatos vállalkozásra... . Miért? – Az
ilyen és hasonló „õrültségek“ értetlenséget és botránkozást
váltanak ki az úgymond normális emberekbõl, mert hiszen
ezek a cselekedetek nem férnek bele sem az uralkodó
viselkedési normákba, sem a megszokott értékrendbe, amely
a fajlagos teljesítmény, meg a hasznossági mutatók szerint
mér le mindent, és mivel a fenti dolgok pénzértékben nem
fejezhetõk ki, azok elõtt az emberek értetlenül csóválják a
fejüket. S ha mégis megpróbálkoznak az értékeléssel, akkor
ilyen eredményre jutnak: az ilyen egyének növelik a veszte-
séglistát, kárt okoznak, csõddel fenyegetnek, vagy – a közfel-
fogással megegyezõen – egyenesen veszélyeseknek minõsítik
õket mind saját maguk, mind a környezetük számára.

De hát tényleg ilyen egysíkú, mondhatni mennyiségorien-
tált a mi mai emberi életünk? Mindenesetre annyira igazsá-
gosnak kell lennünk, hogy a kritikát megfogalmazókat
komolyan kell venni. Mert hát mi is lenne velünk, ha mindig
és mindenki a haszontalan idõtöltésben lelné örömét, vagy
keservesen megteremtett értékeinket könnyelmûen elherdál-
nánk, vagy átgondolatlan kalandjainkon rajtavesztenénk.
Bizony az élet kõkemény fundamentuma az egymásra épülõ
lassú növekedés, a számításokkal megalapozott tervezés és
megújuló képesség. Hangsúlyozzuk, hogy fundamentuma,
amelyre ráépülhet a ház. S bármennyire szép, praktikus és
berendezett is az elkészült épület, abból még hiányzik valami

nagyon lényeges dolog, az emberi élet, amely szabad, bur-
jánzó, érzelmileg telített, olykor irracionális és mûvészetekkel
megáldott, transzcendens igényû csodálatos valóság. Ezért
hallatlanul nagyra kell értékelnünk a felülemelkedés minden
reális kísérletét. Szóval a valós, és nem a vakmerõ vál-
lalkozásról van szó. Tudnunk kell azonban, hogy az igazi
mozgatórugó, egy bizonyos talentum még rejtve van, a
környezetében élõ emberek még nem érzékelik és nem is
látják, de magát az illetõt nem hagyja békén, és „furcsa“ cse-
lekvésre indítja. A szerelmes ember viselkedésében meglepõ
változások következnek be szinte átmenet nélkül. Átren-
dezõdik értékrendje; de hát nagy dolgok születésének
lehetünk tanúi. Érthetõ a kisgyermek szüleinek
megdöbbenése, és jól teszik, ha itt és most közbelépnek, de
közben azért gondolkozzanak el azon, hogy az is meglehet,
hogy ezáltal gyermekükben egy más értékrend talentuma csil-
lant fel. A kármelita szerzetes (és egy más dimenzióban a vál-
lalkozó) sem bolond, hanem belsõ indítástól vezérelve „látó“
ember. Az emberi életet a hétköznapi látásmódtól sokkal
nagyobb, transzcendens perspektívában látja, s ez olyan
lenyûgözõen csodálatos a számára, hogy magával ragadja, de
nem fátum-szerûen, hanem a maga részérõl tudatos döntés-
sel. Persze, hogy ezt azonnal nem érti meg a környezete,
hiszen õk más szemüvegen nézik az eseményeket. Viszont
emberi világunk gazdagságának lassú megértése felé mind-
nyájunknak el kell indulnunk. Be kell látnunk, hogy vala-
mennyi új értékre mozduló ember olyan kincset jelent, amely
valamennyiünket gazdagít, és sokkal de sokkal értékesebbé
tesz. 

Dr. Balázs Pál
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Március elsején lesz községünk önállóvá válásának 44.
évfordulója.

Negyvennégy éve, hogy Balatonfõkajár község
külterületének számító Balatonaliga, Balatonvilágos, Petõfi
tanya település részek Balatonvilágos néven új közigazgatási
egységet alkottak, Balatonvilágos önálló tanácsi igazgatású
községként kezdte életét.

1961-ben a község élete a Balaton menti utcákra
koncentrálódott. A Rákóczi utcában a Mozi-Kultúrház, a
mostani Zrínyi utcában a Posta, Községháza, benne az Orvosi
Rendelõ, az Iskola mûködött. A gazdasági életet a jól mûködõ
termelõszövetkezet, és a szõlõültetvényt  telepítõ Állami
Gazdaság jellemezte. Zárt, õrzött egységként különült el az
MSzMP üdülõ. 

A villanyhálózat korábban kiépült, az önálló település elsõ
jelentõs feladata az egészséges ivóvíz biztosítása, a vezeték
hálózat kiépítése volt.

A hetvenes években alakult ki a község jelenlegi
szerkezete, épült meg az új Tanácsház, a Posta-ABC üzlet-
Bisztró-Kultúrház épülete, az Orvosi Rendelõ. Nagy arányú
lakó és üdülõtelek alakítással beépült a laza
településszerkezet, összekötve az addig szétszórtan beépített
részeket. Utcák alakultak ki a szántóföldeken, a
vadcseresznyésben. Megépültek a Gagarin lakótelep elsõ
épületei. A szorgos munka gyümölcseként új épületekkel,
gépekkel, gyümölcsössel gazdagodott a Petõfi
termelõszövetkezet, a Badacsonyi Állami Gazdaság. A jó

minõségû földeken termelt kertészeti kultúrák hozamának
biztosítására összefogtak a mezõgazdasági üzemek,
öntözhetõvé tették a földeket, a Balatonból nyerve az
öntözõvizet.

Az Állami Gazdaság támogatásával a megyei bajnokságban
jól szerepelt a községi focicsapat, társadalmi munkával épült
a sportöltözõ. 

A nyolcvanas évek elején az Iskola és az Óvoda is korszerû
új épületbe költözött.

A kor igényeinek megfelelõ vállalati-szakszervezeti üdülõk
épültek a Balaton parti ingatlanokon. Volán Üdülõ, majd Hotel
jelentõs gazdasági egység.

Westel iroda 1992-tõl 10 évig mûködött a településen.
Az Autópálya mérnökség a 70-es évek végétõl napjainkig

üzemel.
Megkezdõdött a gázhálózat kiépítése, tíz év alatt a község

szinte teljes területén kiépült a gázvezeték.
A rendszerváltást követõ elsõ nagyobb beruházás a

telefonhálózat kiépítése volt, melyet a szennyvízcsatorna
rendszer megvalósítása követett.

Az évforduló kapcsán nosztalgiával gondolok arra az idõre,
amikor az Állami Gazdaságba, a Termelõszövetkezetbe, az
MSzMP üdülõbe saját buszjáratok hordták a dolgozókat,
pezsgõ élet zajlott ott, ahol ma kihalt épületekben kell
keresni a még ott dolgozókat.

Fekete Barnabás
polgármester
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EEgy szombat délután tartottuk az iskolában. Én
nem öltöztem fel, de nagyon jó volt nézni a többi

jelmezt. Nekem az autószerelõ tetszett a legjobban. A
felvonulás után lehetett venni tombolát. Én is
vettem, de nem bántam meg, mert nyertem vele.
A tombolahúzás után egy jót játszottunk.
Jópárszor betévedtem a büfébe inni egy
narancslét. Nagyon jó móka volt. De sajnos, a
farsangnak gyorsan vége lett. Remélem, jövõre is
ilyen jó lesz!

Takács Bálint 3.o.

AA farsangot már nagyon vártuk, ami egy
szombat délután kezdõdött. Az osztályban

gyülekeztünk. Én autószerelõnek öltöztem.
Megkezdõdött a felvonulás. Rajtam kívül még sok
érdekes jelmezes volt. Ezután a zsûri meghozta
döntését. Sajnos én nem nyertem. Bementünk az
osztályba és levetettük a jelmezeket. A torna-
terembõl diszkózene hallatszott. A büfében,
süteményt, szendvicset és üdítõt lehetett venni.
Miután ettünk, visszamentünk a tornaterembe
szórakozni. Nagyon jó volt a farsang, ezért
fáradtan mentem haza.

Völgyi Gergely 3.o.

AA farsangot egy szombat délután tartottuk.
Amikor az osztályba jöttünk, mindenki

felvette a jelmezét. Én egy múmiának öltöztem.
Utána, mikor mindenki kész volt, bementünk a
tornaterembe. Ott tettünk egy kört, hogy a zsûri
megnézhessen bennünket. Nekem mindegyik
jelmez nagyon tetszett. Utána kimentünk a
büfébe és kaptunk fánkot meg üdítõt. De amikor
végeztünk, már elkezdõdött a diszkó, lehetett
táncolni. Aztán eredményhirdetés volt. Én
második helyezett lettem és kaptam egy
plüssállatot. Utána volt zsákbamacska meg
tombola. Nagyon jó volt ez a farsang, csak kár, hogy
kevesen öltöztek fel.

Farkas Ádám 3.o.

MMár nagyon vártam a farsangot. Egy szombati
napon történt. Az osztályban átöltöztünk. Én egy

csörgõóra voltam. Bementünk a tornaterembe. A zsûri
elõtt kellett tennünk egy kört. Nagyon szép
jelmezek voltak. Miután meghozta a zsûri a
döntését, nagyon boldog voltam, mert kaptam
egy jó nagy citromtortát. Volt diszkó, tombola,
zsákbamacska. Én nagyon jól éreztem magam.
Már várom a következõ farsangot is. 

Tóth Rebeka 3.o.

MMár nagyon vártam a farsangot. Február 12-
én egy szombat délután négy órakor

kezdõdött. Felvettük a jelmezeket és megkezdõ-
dött a felvonulás. Az én jelmezem süni az
avarban volt. Nekem legjobban a csörgõóra és a
pattogatott királykisasszonyok tetszettek. Volt
még a jelmezek között cigánylány, autószerelõ,
dominó és Piroska. Egy kis idõ múlva vége lett a
felvonulásnak, a zsûri kihirdette az eredménye-
ket. Én egy dobostortát nyertem. Utána vettem
zsákbamacskát és tombolát. Sajnos a tombolán
nem nyertem. A sorsolás után megkezdõdött a
diszkó. Sokat táncoltunk. A diszkó után még  a

büfében vettem szendvicset és üdítõt. Utána
hazamentünk és fáradtan feküdtem le.

Gallai Csilla 3.o.

Fotók: Krutzler A.
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Megvallom õszintén, amilyen könnyen igent mondtam a cikk megírására, olyan
nehézzé vált a feladat, amikor átgondoltam, hogy hogyan is számoljak be ennek az egy
hétnek a történéseirõl. Nehéz tárgyilagosnak lenni, amikor négy hónap szervezõ-
munkáról és egy hét kivitelezésrõl kell szólni nagy nyilvánosság elõtt úgy, hogy az
ember saját munkáját értékeli.

Kilenc sítábort szerveztem meg eddig, és vettem részt a lebonyolításban, de eddig
még egyetlen egyrõl sem írtam cikket. (Olyan ez, mintha egy szakács fõzne egy finom
ebédet, majd meg kellene ennie és a végén elmondania, hogy mi volt benne a jó és
mi nem.) Néha talán egy kicsit fájt is, ha valaki úgy írt, vagy mondott kritikát ezekrõl
a túrákról, hogy a kevésbé jól sikerült dolgok (síterep megválasztás, felvonók, szállás,
ételek, stb.) ne lettek volna megemlítve az összegzés végére. Utólagosan belegondol-
va természetesen nem is lehetnének egyre jobbak a táborok, ha nem vettem volna
figyelembe ezeket a tapasztalatokat. Ez a sítábor volt tehát a kilencedik ebben az
iskolában és minden túlzás nélkül állíthatom, hogy mind a szervezésben, mind a
kivitelezésben remekül sikerült.

Októberben dõlt el, hogy a tavalyi helyszínre megyünk vissza, miután egy szlovéniai
ajánlatot az idõpont miatt, egy osztrák ajánlatot pedig a pályák színvonala miatt
(összesen két 800–900 m hosszú pálya állt volna rendelkezésre) kellett félretennünk.
A választás azért esett ismét Besztercebányára, mert a csoport összetétele igényelte a
közép-nehéz, és megfelelõ hosszúságú pályákat – itt összesen 10 kilométernyi
hosszúság állt rendelkezésre, amelyen optimális esetben egy haladó tudású 14 éves
gyermek akár naponta 25–35 km-t is le tudott síelni. Tudom, ennél a résznél azok, akik
Ausztria vagy Olaszország nevesebb régióiba járnak síelni, mosolyra fakadnak a
pályák hosszát meghallva (ott 120–150 km hosszról szól egy-egy régió), de úgy
vélem a sísport nem arról szól, hogy mennyit csúszhattam volna, hanem arról, hogy
mennyit teljesítettem. Márpedig napi 30 km teljesítmény egy 12–14 éves gyermektõl
figyelemre méltó eredmény.

Lényegesnek ítélem továbbá azt is, hogy mindezt mennyiért lehet megkapni. Ebben
az évben még azok a kísérõk is meglepõdtek a síbérletárakon, akik több éve folyama-
tosan csatlakoznak a csoporthoz. A felvonó üzemeltetõjével való elõzetes megál-
lapodás értelmében, nemcsak a gyerekek, hanem mindenki, aki kérte, hogy
megvásároljam a síbérletét, 20% kedvezményt kapott az árból. Így a 6 napos felnõtt
bérlet (minden felvonóra) mindössze 11’300 Ft volt. Ausztriában vagy Olaszországban
ez a bérlet közel háromszor annyiba kerül. Hasonlók mondhatók el a szállás és az
étkezés összehasonlításában is. Igaz, a mi szállásunk inkább kollégium volt, mintsem
szálloda, de a gyerekek mindennek ellenére véleményem szerint nagyon jól érezték
magukat.

De tegyük félre az összehasonlításokat, mert végül is semmi értelme párhuzamot
vonni. Mindezzel csak annyi célom volt, hogy eloszlassam azt az esetleges elõítéletet,
hogy a szervezésben csak a szlovák síterepek jöhetnek számításba, míg Ausztria, vagy
Szlovénia lehetõségeit nem is vizsgáljuk. Nem így van, de amíg nem találunk az
eddigiekhez hasonló, vagy nem lényegesen drágább helyet más országban, addig
bizony Szlovákia bizonyul célországnak.

Az idõjárásra sem lehet semmi panaszunk, – leszámítva az elsõ két nap borongó-
sabb szelesebb idõjárását – végig gyönyörû napsütésben volt részünk. A pályák
kitûnõ állapotban voltak, remekül megmunkálva, lesimítva, és ami külön öröm volt,

hogy mindegyik felvonó az egész hét folyamán mûködött. A lifteknél egészen
csütörtökig folyamatosan lehetett közlekedni, sajnos pénteken és szombaton érezhetõ
volt a nagyobb forgalom.

Idén sem maradt el a síoktatás, de nagyobb hangsúlyt a kezdõk és a középhaladók
kaptak. Fõleg az ötödikes és negyedikes fiúk voltak kitartóak, akik nagyon
fegyelmezetten és türelemmel hajtották végre a feladatokat. Természetesen nagy öröm
volt az is, hogy a kezdõk két nap elteltével önállóan le tudtak csúszni, sõt a hét végére
a haránt irányú lesiklásnál, már a párhuzamos léctartásra is tudtak koncentrálni. A
csoport felét kitevõ nyolcadikosok, kisebb csapatokban illetve szülõi kísérettel síeltek.
Öröm volt látni, hogy a tavaly intenzíven begyakoroltatott mozdulatok mind részei let-
tek a gyerekek sítudásának. Merítve abból, hogy a tavalyi síoktatás összegzésekor a
síoktató úgy vélekedett az akkori haladó csoportról – mostani nyolcadikosok – hogy
tovább már nem fejleszthetõk (ennyi síelési lehetõséget figyelembe véve évente),
hagytuk õket és több szabad síelést kaptak.

Az utolsó elõtti nap – a tavalyihoz hasonlóan – megrendeztük a síversenyt. Egy 300
– 350 méteres pályát tûztünk ki, amelyen a csoport kezdõ tagjain kívül mindenki lesik-
lott. A kicsik nagyon ügyesen, szinte hiba nélkül (igaz lassabban) mentek végig. A
nagyoknak kissé lassú volt a pálya, így a nagy akarásnak és igyekvésnek sajnos kapu-
kihagyás illetve jó néhányszor esés lett a vége. A kezdõknek másnap egy egyszerûbb,
lankásabb terepet jelöltünk ki, amelyen õk is nagyon jól teljesítettek. A jó ered-
ményekért jutalmul mindenki egy tábla csokit kapott. 

Végül egy tanulság, mert minden évben okul az ember a látottakból. A szervezés
szempontjából fontos és elõnyös, hogy a szülõk részt vehetnek a gyerekekkel együtt a
túrán, mert segítenek a felügyeletben, jobban figyelnek gyermekeik öltözködésére,
szociális problémáikra, csökkentve a kísérõ nevelõk figyelem-megosztottságát,
részvételükkel csökkentik az egy fõre jutó útiköltséget, stb. Viszont nehezen tudnak
lemondani arról, hogy a gyerekeiknek kellõ önállóságot biztosítsanak a síoktatás
illetve a gyakorlás ideje alatt. Képtelenség a gyermeket megtanítani síelni, ha az oktató
és a szülõ egyszerre látja el utasítással a gyermeket, aki mindkét félnek eleget szeretne
tenni, de ez értelemszerûen nem sikerülhet.

A cikk végére maradt, de igazából azért, hogy mindenki emlékezetében tovább meg-
maradjon mindazoknak a neve, akiknek sokat köszönhetek a szervezésben való segít-
ségért: a gímesi önkormányzatnak, különösen Ilonkának a kulturális elõadónak; a bala-
tonvilágosi képviselõtestületnek, hogy rendelkezésre bocsátotta a nyári táboroztatásból
származó bevételt és ebbõl az összegbõl 320’000 Ft-ot a gyermekek támogatására
fordíthattunk; Csepi Sándor szülõnek, aki nagyon rövid idõ alatt segített autóbuszt
szerezni, mert indulás elõtt három héttel az eredetileg novemberben megrendelt és
visszaigazolt autóbuszt lemondták; Stass Zoltánnak, aki mindössze 5’000 Ft-os áron
biztosított teljes felszerelést azoknak a résztvevõknek, akiknek szüksége volt rá; Erdõs
András kollégámnak, aki a tábor kivitelezésében volt nélkülözhetetlen, és mindazoknak
a szülõknek, akik részt vettek a túrán és segítettek a felügyeletben.

Bízom abban, hogy a következõ évben is lesz igény erre a sportra, és lesz lehetõség
a megvalósításra is. Legyen az osztályok számára példa a mostani nyolcadik osztály,
ahonnan a 17 fõs létszámból összesen 13-an tanultak meg síelni.

Hanga László
tanár
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Nyilvánosságra  hozatal  módja
A házirend megtalálható és olvasható az igazgatói irodában, a tanári szoba és a

könyvtár számítógépén és kifüggesztve az osztálytermekben. Az osztálytermekben
elhelyezett házirendeken a tanulók aláírásukkal igazolják a megismerés tényét. A
házirend egy példányát a tanulók beiratkozáskor - legkorábban a 2005/2006-os
tanévre iratkozók - kézhez kapják. Az átvételt a szülõ aláírásával igazolja. 

1.  Bevezetés
Minden iskoláskorú gyermeknek joga van a tanuláshoz, amely tevékenységet az

iskolában gyakorolhatja. Az iskola tehát a tanulóifjúság munkahelye. Ez az alapvetõ
jogviszony indokolja, hogy az iskola meghatározza mindazokat a viselkedésformákat,
amelyek teljes mértékben az iskolába járó egyén érdekeit szolgálják. Egyetlen
tanulónak sem engedhetõ meg, hogy hivalkodó külsejével, rossz magaviseletével vagy
egészségére káros magatartásával elvonja társai figyelmét, vagy rossz példát
mutasson. Közösségi életünknek vannak úgynevezett írott és íratlan szabályai. Az
íratlan szabályok az etikai normák, mint az udvariasság, kölcsönös tisztelet, a másik
munkájának megbecsülése, megfelelõ közösségi formák használata stb.

Az írott szabályok a közösség tagjainak egymáshoz való viszonyát, kapcsolatainak
rendszerét, a gördülékeny együttmûködést segítik, illetve teszik lehetõvé.

A házirend pontjait nem azért kell megtartani, mert a megszegéséért büntetés jár,
hanem azért, mert az iskolaközösség minden tagjának fontos az ott elvégzendõ munka
eredményessége, és a szabályok betartásával mindenki felelõssé válik önmagáért és
társaiért is. A házirend szabályozási köre az iskola minden tanulójára kiterjed az iskolai
foglakozásokra és - az iskola által szervezett - iskolán kívüli rendezvényekre, érkezéstõl
az onnan való jogszerû távozásig. A házirend bizonyos részeinek betartása csak szülõi
együttmûködéssel valósulhat meg, és vannak olyan pontjai, amelyeket elsõsorban az
iskola alkalmazottainak kell betartani. 

A házirend kialakításában, aktuális módosításában a diákok képviselõi a
nevelõtestülettel közösen vesznek részt, a Szülõi Munkaközösség véleményét,
észrevételeit figyelembe véve. 

2.  Házirendünk  tartalmazza:
a tanulói jogok gyakorlásának módját,
a tanulói kötelességek teljesítésének módját
az iskola munkarendjét, 
az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek

használatának rendjét, 
a tanulók távolmaradásának engedélyezési rendjét, 
az egészségvédelmi és baleset-megelõzési szabályokat,
az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán

kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást,
a diákönkormányzat mûködéséhez biztosított feltételeket, mûködési szabályokat 
3.  A  tanulói  jogok  gyakorlásának  módja
Jogod van az iskolai élet szabályainak meghatározásában részt venni és a kialakított

szabályokat gyakorolni és betartani társaiddal közösen.
Évente egy alkalommal - tanév elején - tagozatonkénti diákgyûlésen kapsz

tájékoztatást az igazgatótól az iskolai munka egészérõl. A diákgyûlésen felteheted
kérdéseidet, elmondhatod a közösségi élet jobbítását célzó javaslataidat.

Részt vehetsz osztályod diákképviselõinek megválasztásában, munkájuk
értékelésében,

Közösségi programok megtervezésében és lebonyolításában részt vállalhatsz,
véleményedet nevelõidnek elmondhatod. Dönthetsz az osztály programjának
kialakításáról.

Saját és társaid ügyeivel, problémáival kapcsolatban javaslatokkal fordulhatsz a
DÖK vezetõjéhez, az intézmény pedagógusaihoz. (Elsõsorban az ügyben leginkább
érintett pedagógust, majd az osztályfõnöködet keresd meg, és ha nem kapsz
megnyugtató választ, akkor fordulj az igazgatóhoz).

Észrevételeidet jelezheted a DÖK megbeszéléseken, az iskolai diákgyûlésen, a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs tanár fogadóóráján. Érdemi választ legkésõbb 30
napon belül kapsz.

Javaslatokat tehetsz iskolai és osztályszinten a jutalmazásokra és a fegyelmezõ
intézkedésekre.

Segítséget kérhetsz személyes gondjaid, pályaválasztási problémáid megoldásában
nevelõidtõl, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõstõl, az iskola vezetõségétõl.

Törekedj véleményed kultúrált megfogalmazására, igazságosságára, (jogtalanul) ne
sérts meg senkit. A rágalmazás, valótlanságok nyilvános közlése az iskolában
fegyelmezõ intézkedést igénylõ cselekmény.

Tudásod gyarapítása, továbbtanulásod elõsegítése és érdeklõdési köröd kielégítése
érdekében szabadon választhatsz az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott
foglalkozások (sportosztály, agyagozás, elõkészítõk, szakkörök, sport- és kulturális
foglalkozások) közül, kezdeményezheted szervezésüket. A nem kötelezõ tanórákra tan-
év elején jelentkezhetsz írásban, szülõi aláírással, de elõzetes igényeidet a tanévet
megelõzõ május 20-áig felmérjük. Döntésed után legalább egy tanévig köteles vagy a
foglalkozásokon részt venni, a mulasztásokat a kötelezõ tanórákkal azonos módon kell
igazolnod. Tanév közben az általad választott foglalkozások alóli felmentést csak
különlegesen indokolt esetben (szaktanári egyetértéssel vagy sportfoglalkozásnál év
közben bekövetkezett egészségkárosodás esetén) kérhetsz az igazgatótól, írásban,
szülõi aláírással.

Kérheted tanáraid tanácsait a téged különösen érdeklõ vagy számodra nehezen
érthetõ tananyagrészek feldolgozásában.

Az iskolában oktatott idegen nyelvek közül harmadikos korodban szabadon
választhatsz. A késõbbiekben csak akkor választhatsz másik idegen nyelvet, ha
megfelelsz a csoportban már elsajátított átlagos szintnek. Ezt egy szóbeli meghallgatás
és írásbeli szintfelmérõ dolgozat eredménye dönti el.

Ha nyelvi csoportot szeretnél váltani (nem másik nyelvre), írásbeli kérvényt kell
benyújtanod (szülõi aláírással) az igazgatóhoz. A kérvényt legfeljebb 7. osztály elsõ

félév végéig fogadja el az igazgató. A lassabban haladó csoportból akkor jelentkezhetsz
a gyorsabban haladóba, ha egy tanéven keresztül folyamatosan jó teljesítményt
nyújtasz (írásbeli munkáid legalább 80%-osak, szóbeli feleleteid kiemelkedõk). A
döntés elõtt szintfelmérõ dolgozat írásával gyõzõdünk meg arról, hogy megfelelsz-e a
másik csoport követelményeinek.

Ha a gyorsabban haladó csoport tagja vagy, és nehezen tudsz együtt haladni a
csoporttal (esetleg ezt a szaktanár is jelezte neked vagy szüleidnek), akkor
kérvényezhetsz csoportváltást, ha egy féléven keresztül csak közepesnél rosszabb
jegyeid voltak.

A kérvény benyújtásánál vedd figyelembe, hogy a másik csoportban használt
taneszközökrõl, az esetlegesen nem tanult tananyagrészek pótlásáról magadnak kell
gondoskodni.

Ellenõrzõd útján rendszeres tájékoztatást kapsz tanulmányi elõmeneteledrõl.
A nyolcadik osztályosok a szóbeli házi vizsga napján mentesülnek a tanórák

látogatása alól, a vizsga eredményhirdetése után hazamehetnek 
Számonkérésnél figyelembe vesszük, hogy egy tanítási napon legfeljebb két

tantárgyból felelhetsz tanári felszólításra úgy, hogy feleletedet érdemjeggyel értékeljük.
Témazáró dolgozatot, év eleji, félévi vagy év végi felmérést egy osztály egyet írhat egy
napon belül, ezek idõpontját a tanár egy héttel elõbb közli és beírja az osztálynaplóba.

Saját kérésedre megismételheted a témazárót tanórán kívül tantárgyanként félévente
egy alkalommal, amennyiben a szaktanár által témazáró után megjelölt feltételeket
teljesíted. Ebben az esetben a javító dolgozat érdemjegye kerül a naplóba. Aki egy
alkalommal nem veszi igénybe az egyébként általa kért javítási lehetõséget, az adott
tanévben, adott tantárgyból többet nem javíthat saját kérésre.

Aki a témazárónál, ill. az egész osztályt (csoportot) érintõ számonkérésnél hiányzik,
köteles azt bepótolni a nevelõ által megadott idõpontban, ha a számonkérést megelõzõ
két órán jelen volt. A pótlólagos számonkérést követõen javítási lehetõséged nincs.

Jogod, hogy az egész osztályt vagy csoportot érintõ dolgozatokat a megírástól
számított két héten belül, a néhány tanulót érintõ egy-egy tanóra anyagából számon
kért írásbeli feleleteket a következõ tanórán kijavítva, értékelve visszakapd (ha nem,
fordulhatsz az osztály diákképviselõjén keresztül az igazgatóhoz).

Az év eleji, félévi és év végi felméréseket nem osztályzattal értékeljük, ezért nem
változtathatják meg negatív irányban döntõen a félév során szerzett osztályzatokat. 

A pályázatokra, versenyekre, bemutatókra, kiállításokra általad készített alkotásokat
értékelés után kérésedre visszakaphatod, azokat ellenszolgáltatás nélkül megtarthatod.

Kimagasló tanulmányi illetve egyéb tevékenységedért a Szervezeti és mûködési
szabályzatban (a továbbiakban Szmsz) meghatározott módon jutalmazható vagy.

Ha körülményeid indokolják, kérésre szociális támogatásban, kedvezményes
étkezésben, tankönyvtámogatásban részesülhetsz. 

Támogatás  kérhetõ – tanévenként legfeljebb két alkalommal – a pedagógiai
programban szereplõ kirándulások, táborozások, színházlátogatások általad (szüleid
által) fizetendõ térítési díjának mérsékléséhez. Indokolt körülménynek számít, ha:

– a család egy fõre jutó jövedelme nem éri el a minimálbér 75 %-át 
– a család betegség, munkanélküliség vagy egyéb ok miatt átmeneti anyagi

nehézséggel küzd a befizetés idõszakában
– haláleset a családban
Szociális támogatáshoz kérelmet nyújthatnak be:
– a szüleid vagy gondviselõd 
– az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelõse
– osztályfõnököd
Az igényt az igazgatóhoz írásban kell benyújtani a támogatás odaítéléséhez

szükséges igazolásokkal (pl. kereseti igazolás, betegséget igazoló papír),
nyilatkozatokkal együtt. 

A támogatás mértékérõl a nevelõtestület dönt a benyújtást követõ értekezleten.
Kedvezményes étkeztetésben, tankönyvvásárlási támogatásban, az önkormányzat

rendeleteiben meghatározott módon részesülhetsz. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelõstõl, a családsegítõ szolgálat képviselõjétõl, az

iskolaorvostól, védõnõtõl problémás esetekben segítségét kaphatsz. A kötelezõ
védõoltásokat, a szükséges szûrõvizsgálatokat az õ ütemezésük alapján kapod meg.
Iskolafogászati szûrés évente, egyeztetés alapján van az iskolaorvosi rendelõben. 

Vallásgyakorlásra a hitoktatók irányításával van lehetõség. A hittan foglalkozások
idõpontját az órarend tartalmazza, a helyszínt a tanév elején az igazgató állapítja meg.

A jogaid és kötelességeid gyakorlásához szükséges információkhoz az iskola
könyvtárában megtalálható dokumentumokból (Szmsz, Pedagógiai Program, Házirend
) hozzájuthatsz a könyvtár nyitvatartási idejében. A dokumentumok csak helyben
olvashatók. A házirend egy példányát beiratkozáskor minden tanuló kézhez kapja.

Részt vehetsz az iskola által szervezett táborozásokon, ha
– A táborozás költségeit maradéktalanul befizeted,
– Az iskola házirendjét év közben betartod, különös tekintettel a következõkre:
*Nincs ismételt írásbeli figyelmeztetésed azért, mert udvariatlanul, tiszteletlenül

viselkedtél társaiddal vagy az iskolában tartózkodó felnõttekkel, dolgozókkal,
*Kerülöd a trágár kifejezések használatát,
*Társaidat sem fizikailag, sem lelkileg nem bántalmazod, (ilyen nincs egyelõre a

házirendben, szerintem tegyük a tiltott viselkedés témakörbe)
*Az iskola berendezéseit, társaid személyes felszerelését szándékosan nem

rongálod (duplán nem büntethetünk, lásd a házirend kártérítési kötelezettségnél)
*Nincs írásbeli figyelmeztetésed a szervezetedre káros szerek (cigaretta, drog,

alkohol, kábító hatású szerek, stb.) iskolai foglalkozásokon, rendezvényeken való
fogyasztásáért, terjesztéséért.

– A közösen megalkotott tábori szabályokat elfogadod, azokhoz a táborozás alatt
alkalmazkodsz. A táborrend megsértése esetén a táborvezetõ tanárnak – saját belátása
szerint – joga van szüleidet azonnal értesíteni, és kérni a táborból való hazaviteledet.

Segíthetsz az iskola helyiségei dekorációjának elkészítésében.

A Mészöly Géza Általános Iskola házirendje I.

Folytatás a következõ számban...
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Megkaptuk a Club Aliga üdülõ-együttes
ügyében küldött támogatást kérõ levelét.
Elöljáróban szeretnénk közölni, hogy a
Balatoni Szövetség rendelkezésére álló
lehetõségeinek és eszközeinek igény-
bevételével támogatjuk Balatonvilágos
jogos kérését. A több mint tíz éves ered-
ménytelen kérés az önkormányzat részére
kedvezõtlen elbírálása már valóban
irritáló helyzetet teremtett.

A Balatoni Szövetség az önkormányzat
indokaival teljes mértékben egyetért. 

Az elmúlt több mint fél évszázad alatt
kárvallott egyének, intézmények, egy-
házak stb. többé-kevésbé kárpótoltak let-
tek. Így jogosnak tartjuk, hogy
Balatonvilágos is visszakapja mindazt,
amit elvtelenül elvettek. 

Aligának és Világosnak a közigazgatási
határa nyugaton a Balaton volt. Ettõl a
határtól választották el a két települést.
Ezeket a határokat kell most véleményünk
szerint visszaadni úgy, hogy az elvett
terület is visszaszálljon a településekre.

Az egyetértésünktõl függetlenül,
ismerve a jelenlegi helyzetet, a Balatoni
Szövetség a település érdekében meg-
keresi a Pénzügyminisztériumot és a
Kincstári Vagyonigazgatóságot, a Club
Aliga üdülõ-együttes visszaadása
ügyében.

Balatonfüred, 2005. január 25.

Dr.  Bóka  István
elnök,  Balatoni  Szövetség

országgyûlési  képviselõ

Tisztelt Olvasók!
Az év elsõ két hónapja

csendben telt el az Önök
településén, amely azt jelenti
számomra, hogy nehéz egy jó,

és tartalmas cikket írnom Önöknek. Úgy gondolom, hogy
szívesen osztoznak azon véleményemmel, hogy inkább
ezzel a problémával kelljen szembenézve fogalmazni, mint
azon gondolkodni, hogy a sok esemény közül mit ragadjunk
ki, és mi az ami már nem  fér az újság hasábjaira.

Sajnos több útonlévõnek és így a kollégáimnak is nagy
problémát okozott az elmúlt hetek idõjárása, amelynek
köszönhetõen sokan szenvedtek kisebb baleseteket az õrs
illetékességi területének útjain. Balatonvilágos területén
ilyen jellegû bejelentés nem érkezett hozzánk, annak
ellenére, hogy több esetben tapasztaltam  - személyesen is -,
hogy például az Aligai út inkább egy mûjégpályához
hasonlított, mint közlekedési útvonalhoz.

Az elmúlt hónapban több alkalommal szerveztem olyan
jellegû helyi akciókat, mely során gyalogosan nagyobb
létszámmal ellenõriztük a nyaraló területeket, illetve az
azokhoz tartozó egyéb térségeket. Örömmel tapasztaltam,
hogy nincsen olyan nyaraló amelyen betörés vagy illegális
behatolás nyomait láthattunk volna. Az ilyen jellegû
szolgálatellátást gyakrabban, és minél nagyobb létszámmal
szeretném végrehajtani az elkövetkezendõ hónapban is. 

Február ötödikén került megrendezésre a helyi Polgárõr
szervezet szervezésében a polgárõr bál, melyen a vendégek
szép számban jelentek meg, illetve a Rendõrõs állományából
is többen együtt szórakoztunk Önökkel. A bál remek
alkalmat adott arra, hogy szerény mértékben, de mégis
megjutalmazhassam azt a Polgárõr kollégát, aki
kiemelkedõen teljesített az elmúlt évben. Krutzler Úr és
Buzsáki r.zls. Úr egybehangzó véleménye szerint, ezt a
szerény kis ajándékot Mihalovics Endrének adhattam át.       

Ugyan még a tél örömeirõl és bosszúságairól beszélünk
nap mint nap, de kollégáimmal és a kapitányság vezetésével
már elkezdtük a nyári idegenforgalmi idõszakra történõ
felkészülést, amely nemcsak a gyakorlati kérdések vonatko-
zásában igaz, hanem a technikai felszerelések karbantartása
és beszerzése tekintetében is. A szakmai felkészülés Önök
irányában abból lesz a legnagyobb mértékben érzékelhetõ,
hogy nagyobb óraszámban, és létszámban jelenünk meg a
településen, így érzékeltetve azt, hogy jobb, ha máshol
keresik a kenyerüket a bûnözõk. 

Kérem Önöket, hogy ehhez a segítséget az Önök szintjén
adják meg, és Buzsáki r.zls. Urat halmozzák el jobbnál - jobb
információkkal a megjelent bûnelkövetõkkel kapcsolatban.

Tisztelettel:
Angyal Gábor r.fhdgy

õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Balatoni Szövetség levele
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végsõ állomás a Club Aliga bejárata, ahol a világosi delegáció
csatlakozik a Kelet-Balatoni Kistérség többi településérõl
érkezõkhöz. Egy óra magasságában indul el az emeletes

turistabusz, megkezdõdik az ismerkedés. A környezõ települések
polgármestereit, képviselõit, intézményvezetõit érte a megtiszteltetés,
hogy ellátogassanak az Zoboralji Magyar Bál helyszínére, a szlovákiai
Nyitrára. Az M7-es autópályát Fehérvárnál hagyjuk el, majd egyszer
csak a tizenhármas fõúton találjuk magunkat. Komárom felé vesszük az
irányt, a végtelennek tûnõ aszfaltkígyóra a fák lombjain áttörõ
napsugarak rajzolnak mintát. Ahogy közeledünk, kezdek izgulni,
ugyanis elõkerülnek utastársaim táskáiból az útlevelek. Az enyém
otthon van, talán az egyetlen az egész országban, amelyen még
búzakalászos címer díszeleg. Gyõzködöm magam, hogy Szlovákia már
az Unió tagállama, így elég lesz az átkeléshez a személyi igazolványom.
A rossz elõérzet bejött, hiszen a vámon bajba kerülünk, buszunkat félre
állítják. A hetven fõs társaság vezetõje, Forró Zsolt, Balatonfõkajár
polgármestere azonnal vad alkudozásba kezd a határ zord õrével, aki a
versenytárgyalást követõen továbbot int, így a pénzváltó mellett
leparkolunk. Késõbb derült ki, hogy a 23 tonnás buszunk a 20 tonnás
korlátozással ellátott hídon haladt át, s határõrünk ezt kifogásolta. A
pénzváltót megrohamozva mindenki szlovák koronára váltott némi
forintot, majd a folyó ügyeket követõen száguldunk át Komarnoba.
Rögtön boldogság tölti el szívem, amikor a Három a testõr, rendezte
Verebes István feliratot olvasom egy óriásplakáton. A hotel Európa lila
fehér színei tûnnek ki egyedül a száguldó jellegtelen épületek közül, már
csak hatvanhat kilométert kell megtennünk, s célhoz érünk. A szlovák
alkonyat ráül az út mellett rohanó havas szántókra. Már az esti fények
fogadnak minket, mikor Nyitrára érünk. Pedig alig múlt öt óra, s már a
kivilágított utcákban, terekben gyönyörködhetünk. A felvezetõ autónk a
semmibõl bukkan elõ, egyszerre csak feltûnik, valakit követünk. Utunk
elsõ szlovák állomására, Nyitragerencsérre kísér, ahol elköltjük az este
elsõ vacsoráját. Programunk ugyanis meglepõen feszített, hiszen ötkor
(késünk), hétkor, és éjfélkor is vacsorázunk szombat este. Legalább
ízelítõt kapunk a szlovák konyha gyöngyszemeibõl! Kedves pincérek
kérdezik az asztalnál: söröcskét, borocskát? A felszolgált ételt inkább
gulyásfõzeléknek nevezném, mint levesnek, hiszen olyan sûrû, hogy
megáll benne a merõkanál. Nemcsak sûrû, de ízletesen csípõs is, az
arcom verejtékezik, hullik a könnyem tõle. Egy liter ásványvízzel
pótolom az elveszített folyadékmennyiséget, majd az órámra pillantva
elkerekedik a szemem. Már háromnegyed hat is elmúlt, s nekünk fél
hétkor indulni kell a bálba, színházi viseletben. A gyors vacsora után
vissza Nyitrára, ahol a delegáció egy része megszáll, a
szerencsésebbek, nekik ugyanis több idejük marad a készülõdésre.
Kolonyban egy kollégiumban szállunk meg, személyi igazolvány vagy
útlevél ellenében kapunk kulcsot. Mindössze húsz percünk van a
készülõdésre, mivel a báli helyeket hét óráig el kell foglalnunk. Fél
hétkor sikerül elindulnunk, már zeng a busz, izgatottak vagyunk.
Belépve az Agrokomplex B csarnokába, elcsodálkozom, rengeteg
embert látok, akik többnyire magyarul beszélnek. A hatalmas
komplexumban mindenütt piros-fehér-zöld színû dekoráció, s a
kiépített galéria körbeöleli a csarnokot. Asztalunkat fönt találjuk, s
rögtön kiderül, miért is jó ötlet ez az erkélyes építészeti megoldás. A
magyar számok akkordjaira ugyanis pillanatok alatt megtelik a tánctér.

A bál megnyitóján a három fõvédnök – Dr. Bóka István országgyûlési
képviselõ, Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese,
valamint Ladányi Lajos a Szlovák Köztársaság parlamenti képviselõje, –
pohárköszöntõjét követõen kezdõdik meg a nyitótánc, majd hamarosan
benépesül az egész csarnok.

Csöpp naivitással azért azt feltételeztem, hogy politikamentes lesz a
buli, de alig érezhetõen azért megfûszerezte a hangulatot. Csáky Pál
ugyanis felajánlotta, hogy minden magyaroszági magyar megkapja a
szlovák állampolgárságot, amennyiben igényt tart rá, és hajlandó hajnali
ötkör megkeresni õt a táncteremben. Bóka István szerint örülhetünk,
hogy a szlovákok lehetõséget adnak korábbi baklövésünket némiképp
orvosolni. Persze akkor mûködik igazán zökkenõmentesen a kapcsolat
a megyék, vagyis Nyitra és Veszprém, valamint a testvértelepülések
között, ha civil szervezetek, tanulók, magánemberek is eljuthatnak
Nyitrára, láthatják azt, amit mi, élvezhetik a szlovák vendégszeretetet,
úgy, mint mi.

Hamarosan olyan magyar klasszikusok akkordjai szólalnak meg,
mint az Illés Kégli dala, a Republik 67-es útja, Varga Miklós Vén
Európája vagy az Omega Petróleumlámpája. A kifulladásig vagy
filmszakadásig tartó mulatozásról két együttes felváltva gondoskodik,
többek között a Kör közepén állva tombolok az EDDA számra.

A mûsorban nagy sikert arat Harangozó Teréz, többek között a
Minden ember boldog akar lenni címû dalával. A méltán nagy
népszerûségnek örvendõ énekesnõ nemcsak jó hangulatot csinál,
elbûvöli a közönséget. Az emberek félkörben, rendezett sorokban állják
körben a színpadot, s mint földöntúli csodát, megbabonázva figyelik.

Számunkra a harmadik vacsoraként tálalt korhely levest követõ két
óra múlva, a hajnali négyes harangszó vetett végett az önfeledt
szórakozásnak. Holnap ugyanis várost nézünk, és legkésõbb fél
tizenegykor indul a busz. A szállásra érve zsákként zuhanok a puha
ágyba, s már alszom is.

Másnap tartjuk a beígért fél tizenegyes határidõt, megyünk Nyitrára.
Üveges tekintetek, mindenki bepakolt, álmosak vagyunk, de a jó
hangulat most sem várat sokáig magára. Alig várom, hogy beérjünk a
városba, egy elég groteszk és szocreál kinézetû fémbõl készült valami
díszeleg egy épület elõtt, talán megtudom, mi az. Elkerekedett
szemekkel veszem tudomásul késõbb, hogy a buszunk leparkolt a
Tesco elõtt. Dühöngök, nem azért utaztam kétszáz kilométert, hogy
bemenjek egy szupermarketbe, amit mellesleg megtehetek otthon is,
viszont nem kell azért négy órát utazni egy turistabusszal. Csalódott
vagyok, szomorúan tartok a többiekkel. De legalább elmondhatom:
eljutottam Nyitrára és bementem a Tescoba! Olyan büszke vagyok! 

Szomorúság és unalom keveréke ül ki az arcomra. Majd Gímes
polgármestere, Pudrovszky László jelenik meg. Megyünk
Nyitragerencsérre. Menet közben a Juventus szól a kocsiban
magyarul, és némiképp a városnézés is meg van oldva, amikor a
klasszikus belvárost szeljük át. Hidegtálas elõebéd vár ránk, egy
beherovka kíséretében. Fél óra sem telik bele, amikor már száguldunk
Pogrányba, a többiekhez csatlakozva Ladányi Lajos társaságában
költhetjük el ebédünket. Ebéd közben egymás mellé kerülünk Gímes
polgármesterével, s nem hagy nyugodni, hogyan befolyásolta a
népszavazás településeink kapcsolatát. – Amíg "itt lent" mûködik
minden, addig nem számít, hogy "odafent" hogyan döntenek, mit
mondanak – nevetett. Jó ebédhez szól a nóta, jó adagot kapunk a
szlovák vendégszeretetbõl. Jólesõ érzés, hogy hosszan búcsúzkodunk,
mintha ezer éve barátok lennénk.

Jó érzés volt úgy külföldön járni, hogy nem éreztem magam sem
külföldinek, sem turistának. Inkább átutazó jó barát voltam. A
regionális lapokat is elolvashatom, mert a fehér lapokat magyar betûk
töltik meg magyar szavakkal. Olyan becézõkkel, mint söröcske,
borocska, napocska…

Kõszegi Krisztina
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Képek az elsõ oldalon...


