
CMYK
CMYK

HírmondóHírmondó
2004. május XIV. évfolyam, 5. szám

VilágosiVilágosiÚjÚj

Az új Tourinform Iroda avatása jelképes volt. Jelkép,
mert a szûk, vendégfogadásra csak jóindulattal
alkalmas, a mozigépész helyiségbõl kialakított

épület részbõl tágas, a turisztika igényének megfelelõ, valódi
vendégfogadó-vendégcsalogató, természetbe simuló épülettel
várhatják munkatársaink az érdeklõdõket, vendégeinket.
Reményeink szerint a szûk, valójában soha el nem fogadott
határok közé szorított nemzetünk-népünk is egy tágas új világ-
ba érkezik, ahol kemény munkával, újra és újra felállva kell
kivívnunk egyenrangú helyünket a közös Európában. Nem
lesz könnyû, de épp a turizmus az, ahol az egyes ember érdek-
lõdésének felkeltésével, tudatának meggyõzésével kelthetjük
fel azt az érzést, hogy kíváncsi legyen Magyarország és benne
kicsiny községünk iránt.

Községünk képviselõ-testülete felismerte, hogy a turizmus,
az idegenforgalom mennyire meghatározó a település
fejlõdésében és döntött a Club Aliga vezetésével közösen, hogy
az üdülõkomplexum beléptetõ rendszerével egy idõben meg-
valósítja a község idegenforgalmában évrõl-évre egyre jelen-
tõsebb szerepet vállaló, a korábbi helyiségeit kinövõ Tourinform
Iroda áthelyezését egy tágas, korszerû, tájba illõ épületbe.

Községünk üdülõ-település, a kétezer épület nagy részét
üzleti célból, idegenforgalmi hasznosításra építették.
Létkérdés, hogy a férõhelyek értékesíthetõk, a község eladható
legyen. Idegenforgalmi kínálat a csendes, nyugodt, tiszta
környezet a csodálatos, nagy betûkkel írt Balaton és a jó rek-
lám, a hírverés.

A csendes nyugodt, tiszta környezetet csak mi együtt
tudjuk megteremteni, rajtunk múlik. A reklám, a hírverés, a
szakemberek közöttük a Tourinform Iroda munkatársainak a
feladata, a napi munkája.

A jó reklám - fél siker!
A fél siker egyik feltételét teremtettük meg ezzel az új

létesítménnyel.
A feltételek adottak, jól kell hasznosítani!
Az elmúlt években a vendégkör jelentõsen átrendezõdött,

meghatározó lett a belföldi vendég és a leértékelõdött német
vendégkör helyett régi-új kapcsolatokat kell felelevenítenünk. 

A gondtalan családi üdülés feltételeinek biztosításával a
belföldi vendégek mellett nyitnunk kell a lengyel, a cseh és a
szlovák utazási irodák felé. Cél, hogy ismerjék meg
kínálatunkat, lehetõségeinket.

A szalag ünnepélyes átvágását a Balatoni Szövetség elnöke,
Dr. Bóka István végezte. A rendezvényen képviseltették
magukat a környezõ tourinform irodák vezetõi is és jelen volt
Balajti Zsuzsa, a Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatalá-
nak fõmunkatársa is.

Fekete Barnabás 
polgármester
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról
2004. április 19. 
Napirendek:
1. A 2003. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

szóló beszámoló
2. Üdülõegyesületek beszámolója
3. Családsegítõ-, Területi Gyermekjóléti

Szolgálat beszámolója
4. Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

szóló beszámoló
5. Vegyes ügyek
A képviselõ-testület elsõ napirendként a 2003. évi

költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
fogadta el. Az önkormányzat bevételének teljesítését
605635 ezer Ft-ban, a kiadásainak teljesítését
571258 ezer Ft-ban, a költségvetés pénz-
maradványát 34377 ezer Ft-ban állapította meg.

Ezt követõen a képviselõ-testület az
üdülõegyesületek 2003. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót tárgyalta. A Balatonvilágosi Alsótelepi
Üdülõegyesület beszámolóját, mely a testületi
ülésen került elõterjesztésre, tárgyalásra
alkalmatlannak találta, azt nem fogadta el. A
Balatonaligai Üdülõközösség Egyesület 2003. évi
tevékenységérõl szóló beszámolót elfogadta.

A képviselõ-testület ezután a Területi Szociális-
Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti
Módszertani Intézmény 2003. évi tevékeny-
ségérõl, valamint a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló
beszámolókat vitatta meg, és fogadta el.

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló keretében az alábbi döntéseket hozta:

A 6/2004.(I.19.) számú határozatában 1,5 millió
Ft támogatást biztosított a Balatoni Hajózási Rt-
nek. A határozat végrehajtása érdekében a 2004.
évre vonatkozóan a menetrendben meghirdetett,
heti két alkalomra a személyszállítási szolgáltatás
megrendelésérõl döntött.

Módosította a 28/2004.(II.16.) számú
határozatát a 2004. évi önkormányzati
rendezvényekkel kapcsolatban.

A 2005. évi turisztikai kiadványban történõ
szerepeltetésre a vállalkozók között történõ
igényfelmérésrõl döntött.

A 30/2004.(II.16.) számú határozatának, -
melyben a Szalay Könyvkiadó Kft. megkeresésé-
rõl döntött- végrehajtási határidejét módosította.

Módosította a 35/2004.(II.16.) számú
határozatának, - melyben a Mészöly Géza
Általános Iskola és Óvoda belsõ világítás
rekonstrukciójának tárgyalásáról döntött -
végrehajtási határidejét.

Elfogadta a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselõ-testület a vegyes ügyek keretében
az alábbi határozatokat hozta:

Elfogadta a Forsz Plussz Kft. kullancsirtásra
vonatkozó ajánlatát, és megrendelte 10 ha
területen az irtás bruttó 625 ezer Ft összegben.

Balatonvilágos közigazgatási területén végzendõ
lomtalanítással megbízta a Mat-Lan Bt-t 3200
Ft+Áfa/m3 vállalási árért.

A Balaton Média és Információs Központ 30 ezer
Ft +Áfa összegû ajánlatát a település részletes
tájékoztató anyagának www.balaton.hu honlapon
történõ megjelentetésre vonatkozóan elfogadta.

Az APÁTI DIXIELAND EGYESÜLET 30 éves
tevékenységérõl szóló kiadvány költségéhez, 10
ezer Ft összegû támogatást biztosított.

Módosította a 71/2003.(IV.14.) számú
határozatát, melyben a Kölcsey-Hunor utcai
útkialakítással összefüggésben, földrészletek
megosztásához járult hozzá.

A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi
határozatokat hozta:

Két kérelmezõ kamatmentes kölcsöntámogatás
iránti kérelmét elutasította.

Megbízta dr. Megyery Tamás ügyvéd urat, hogy
az önkormányzat nevében, ingatlanok vissza-
vásárlása, vételárkedvezmény megfizetése
tekintetében jogi belátása szerint cselekedjen.

A Szociális-, Egészségügyi-, Gyermek és
Ifjúságvédelmi Bizottság lakásfenntartási
támogatás elutasítása tárgyában hozott
határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
során a képviselõ-testület a bizottság elutasító
határozatát helyben hagyta.

A 03/6 hrsz-ú ingatlan visszavételét határozta el,
a tulajdonosok kérelmének megfelelõen. 

A Településüzemeltetési Intézmény részére,
anyagbeszerzésre, heti egy alkalomra engedé-
lyezte a Renault gépkocsi használatát.

A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
pedagógiai programjának és intézményi
minõségirányítási programjának jóváhagyása elõtti
szakértõi ellenõrzés elvégzésével és a SZAK 2004.
pályázat benyújtásával az Okker Kft-t bízta meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévõ 7515 ezer Ft
névértékû KORONA részvény értékesítésérõl döntött
a névérték 20%-áért, 1503 ezer Ft összegért.

Elfogadta a KORONA Rt. által támogatásként
felajánlott 400 ezer Ft értékû ajándékutalványt. 

A 303/4 hrsz-ú ingatlan 10 millió Ft összegen
történõ értékesítésérõl döntött. 

A református kegyeleti templom harangjának
beszerzéséhez, – amennyiben a 700 db 1000 Ft-
os címletû harangjegy teljes mennyisége nem
kerül értékesítésre –, 200 ezer Ft támogatás
biztosított.

Módosította a 44/2004.(II.17.) számú határoza-
tát a Településüzemeltetési Intézmény vezetõje
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegye-
zéssel történõ megszüntetésére vonatkozóan.

Rendelkezett az új intézményvezetõ
alkalmazásával kapcsolatban, ennek érdekében a
Településüzemeltetési Intézmény részére 2004.
május 1-tõl 2004. július 31-ig 1 fõ plusz
létszámot biztosított.

A szabadstrandon lévõ büfé épület festési
munkálatainak elvégzésével megbízta a Best-X
Kft-t bruttó 443044 Ft vállalási árért.

A szabadstrandon lévõ büfé épület
üzemeltetésre történõ bérbeadására vonatkozóan
meghatározta a bérleti szerzõdés feltételeit.

A Gagarin ltp-en lebontott kazántagok
ócskavasként történõ értékesítésérõl döntött. A
megvásárlásra vonatkozóan a helyi vállalkozó 20
Ft/kg-os ajánlatát fogadta el.

A Lengyelországi Utazási Irodákkal történõ
kapcsolat felvételére, a községünk minél szélesebb
körben történõ megismertetésére bruttó 100 ezer
Ft elõirányzatot biztosított a Tourinform Iroda

dolgozóinak a kiutazásra, és az ellátás költségeire.
A Zöldfok Rt. által megküldött települési szilárd

hulladék gyûjtésére, szállítására, kezelésére és
ártalmatlanítására vonatkozó folyamatos
közszolgáltatás tárgyában létrejött közszolgál-
tatási szerzõdés módosításra vonatkozó
tervezetét a 6. pont törlésével fogadta el.

A 70/2004.(III.22.) számú határozatát – melyben
a Dobó István utca jobb oldali járda kiépítésére, 13
millió Ft összegû bekerülési költségre, pályázat
benyújtásáról döntött – visszavonta.

A Dobó István utca jobb oldali járda kiépítésre
pályázat benyújtásáról döntött 18422694 Ft
bekerülési költségre. A pályázat önrészeként
4605674 Ft elõirányzatot biztosított. A pályázat
megvalósításához folyósítandó támogatáshoz
kapcsolódóan, az esetlegesen felmerülõ
visszafizetési kötelezettség biztosítékaként a 301/8
hrsz-ú (volt Óvoda épület) ingatlant jelölte meg.

2004. május 3.
A képviselõ-testület a rendkívüli testületi ülés

keretében a helyi rendeletek jogharmonizációs
felülvizsgálata alapján elkészített rendelet
tervezeteket tárgyalta, és az alábbi rendeleteket
módosította, alkotta meg.

A 9/2004.(V.18.) rendelettel módosította a
9/1997.(IV.16.) Szociális igazgatásról, szociális
ellátásról szóló rendeletét.

A 10/2004.(V.18.) rendelettel módosította a
17/1996.(V.01.) önkormányzati tulajdonban lévõ
lakások bérletérõl, a lakásbérleti szerzõdés
tartalmáról, megszûnésérõl szóló rendeletét.

Megalkotta a 11/2004.(V.18.) Idegenforgalmi
adóról, 12/2004.(V.18.) Kommunális adóról,
13/2004.(V.18.) Telekadóról, 14/2004.(V.18.)
Építményadóról, valamint a 15/2004.(V.18.)
Iparûzési adóról szóló rendeletét. Az adótárgyú
rendeletek az adóalanyra nézve évközi súlyosbí-
tást nem tartalmaznak, az adómérséklésre nin-
csenek kihatással.

A vegyes ügyek keretében az alábbiakról döntött:
A szabadstrandon lévõ büfé épület

berendezésének értékesítése ügyében további
tárgyalások lefolytatását határozta el.

A Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
részére nettó 20.000 Ft elõirányzatot biztosít
jutalom címén a 751768 Intézményi vagyon
mûködés konyha szakfeladaton.

A Gagarin ltp-i, Kinizsi utcai, József Attila utcai
játszóterekre lehelyezendõ közparki berendezések
– 6 db pad, 3 db szeméttároló – beszerzését
határozta el 500 ezer Ft értékben.

Az önkormányzati bérlakás építési engedélyének
megkérésérõl döntött.

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron
következõ testületi ülése 2004. május 17. 15 óra.

Napirendek:
1. Beszámoló a szociális és gyámügyi feladatok

ellátásáról
2. Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok

ellátásáról
3. Balatonkenesei Rendõrõrs beszámolója

Balatonvilágos község közrendjérõl
4. Polgárõr Egyesület beszámolója
5. Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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Közérdekû telefonszámok
Wichtigste Informationen

Informations of public interest

Mentõk-Rettungdienst-Ambulance 104
vagy-oder-or (84) 310-110

Balatonalmádi Rendõrkapitányság (88) 438-710
Rendõrség-Polizei-Police 107
Körzeti megbízott - Local policeman (30) 600-4585
Irodája - Police station, (88) 446-077

Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
Tûzoltók-Feuerwehr-Fireguard 105

vagy-oder-or (84) 310-509
Balatonfûzfõ: (88) 451-866
Tudakozó - Information 198
Telefon - hibabejelentés 103
DÉDÁSZ - Strom - Current (84) 310-055

vagy-oder-or (80) 205-020
DRV - Wasserwerke - Waterworks (88) 480-696, 481-102
KÕGÁZ-Gas (84) 310-453
Vivendi (88) 405-500
Posta - Postamt - Post office (88) 586-410

Balatonvilágos, Dózsa Gy.u.l.
Szemétszállítás (84) 313-033

Siófok, Zöldfok Rt.
Polgármesteri Hivatal - Bürgermeisteramt - Mayor's Office:

(88) 480-905, 480-845, 480-005
Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Magyarország hívószáma / Vorwahl von Ungarn / Calling
number of Hungary 36
Községünk körzetszáma / Vorwahl von Balatonvilágos /
Calling number of Balatonvilágos 88
Községünk irányítószáma / Postleitzahl von Balatonvilágos /
Postcode of Balatonvilágos 8171
Vom Ausland kann man nach Ungarn wie folgt telefonieren:

00 36 Vorwahl von der Stadt, Telefonnummer
The way of calling from abroad to Hungary:

00 36 Calling number of the city, phonenumber
Bei Ortsgesprächen Rutnummer wählen
Bei Inlandsgesprächen die Nummer 06 wählen, das
Fernsprechzeichen abwarten, dann durchgehend
Vorwahlnummer und Rufnummer wählen.
Bei Auslandsgesprächen die Nummer 00 wählen, das
Fernsprechzeichen abwarten, dann durchgehend
Landeskennzahl, Ortsvorwahl- und Rufnummer wählen.

A Club Aligai kedvezményes
belépõk igénylése:

Június   8. kedd 1000 - 1100

Június 12. szombat 1000 - 1200

Június 15. kedd 1000 - 1100

Június 22. kedd 1000 - 1100

Június 26. szombat 1000 - 1200

Június 29. kedd 1000 - 1100 
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Július 3. Apáti Dixi Rendezvénypark
Július    9-10. Falunap Kultúrház elõtt
Július 17. Los Andinos Rendezvénypark
Július 24. Méz Rendezvénypark
Július 31. Los Andinos Rendezvénypark
Augusztus   7. Apáti Dixi Rendezvénypark
Augusztus 14. Shannon Rendezvénypark
Augusztus 20. Nemzeti ünnep Rendezvénypark

...és már az Unióban vagyunk...
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A gyerekek kö-
A veszprémi kirándulás

Május 18-án jó korán felkeltem, és indultam az
iskolába. Ott egy természetismeret óra fogadott, majd
elindultunk Veszprémbe. Elõször a McDonalds-ba
mentünk, ettünk-ittunk, utána pedig elindultunk a
Városi Mûvelõdési Központba, ahol Juventutis
Szimfonikus Zenekar Fülharmóniák címû elõadást
láthattuk. Csak utána jött a nagy öröm! Ugyanis Tóth
Veronika, a Megasztár gyõztese lépett fel a színpadra.
Elõször elénekelte a Hamu és gyémántot, egy Máté
Péter dalt és utána megszólalt a Csillagdal.
Autogramot is osztott, nekem nagyon tetszett. 

Nagyon köszönöm ezt az élményt, azoknak akik hoz-
zájárultak. 

Kõszegi Vivien

A keddi kirándulás
Május 18-án izgatottan keltem fel, mert azon a

napon mentünk Veszprémbe a Fülharmóniák címû
koncertsorozatra.

Elsõnek, mikor megérkeztünk Veszprémbe a McDo-
nalds-ba mentünk. Egy fagyit vettem magamnak.
Amikor mindenki elfogyasztotta azt, amit vett, elindul-
tunk a Városi Mûvelõdési Központba. Már nagyon vár-
tuk, mert ott volt Tóth Veronika, a Megasztárból. Végre
elkezdõdött az elõadás és a zene is. Volt ott egy 12
éves gyerek is, aki nagyon jól zongorázott. Volt ott egy
bácsi is, akit úgy hívtak, hogy Gulyás László, õ mutat-
ta be a citerát, a pásztorkürtöt és a tekerõt. Utána jött
a Vera és elénekelte a Csillagdalt, a Magányt és a
Hamu és gyémántot. De sajnos vége lett és haza kel-
lett menni. Szeretnénk megköszönni azoknak, akik
lehetõvé tették nekünk ezt a kirándulást!

Bódig Boglárka
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Az áprilisi hónapról azt tartja a mindenki által jól ismert
közmondás, hogy szeszélyes. Ez azonban az idén a már-
ciusra is igaznak bizonyult. Ragyogó napsütés, hûvös, szeles
idõ, langyos, lágy esõ, hideg vihar; mindent megtapasztal-
hattunk, és a szeszélyesség különösen a hétvégék
idõjárásában mutatkozott meg. Azonban az idei triatlon
versenynaptár elsõ állomásán kegyesek voltak az égiek az
indulókhoz. A március 15-i nagyatádi kéttusa versenyen
csodálatos napsütés és kellemes, tavaszi meleg kényeztette
a versenyzõket és az összegyûlt szurkolótábort egyaránt.

Nagyatád szép, nyugodt, kisvárosi környezetében jelentõs
helyet foglal el a termálfürdõ és az azt körülvevõ park,
melynek szabadtéri medencéjében teljesítették a világosi
újonc versenyzõk már kora délelõtt az 1. versenyük
úszótávját, az elõírt 500 m-t. Itt született az elsõ meglepetés,
ugyanis a csupán pár hónapja edzésekre járó Takács Bálint
elsõként várta a kéttusa második, délutáni versenyszámát, a
futást. Azonban nem õ volt az egyetlen, akinek szurkolhat-
tunk ezen a versenyen, ugyanis a világosi csapat létszáma
ennél jóval magasabb volt. Bálint mellett ott úszott a
medencében Takács Alexa, László Bálint és László Dani is,
és a felnõtt mezõnyben megmérettette magát a kicsik edzõ-
je is, Tar Szilvia. A nagyatádi verseny végsõ mérlege szerint

rül forog a világ
Takács Bálint 2. helyezést ért el, de természetesen a többiek
is szépen teljesítettek, az elsõ versenyükön a középmezõny-
ben végeztek.

A nagy öröm után jöttek újra a munkás hétköznapok,
edzések: úszás, futás, biciklizés. A többiek sikerein felbuz-
dulva az edzésre járók létszáma is egyre gyarapodott, ma
már heten szelik a habokat a Club Aliga medencéjében, a
csapatot erõsíti Mihalovics Márk, Csonka Dani és Gyarmati
Mercédesz is. Majd a rendszeres felkészülés verejtékét ismét
érmekre válthatták a gyerekek, jött a kaposvári duatlon
verseny.

Ez a verseny a nagyatádihoz hasonlóan – a korai idõpontra
való tekintettel – felkészülõ versenyként ismert. Ez azonban
továbbra sem halványítja Takács Bálint újabb érmének csil-
logását, mely itt bronz színben fénylett. Az idõjárás itt már
jobban igénybe vette a kicsiket, a verseny ideje alatt végig
hatalmas széllel, viharos széllökésekkel kellett megküz-
deniük a versenyzõtársak mellett.

Következõ állomásunk Somogyszilben volt. Ez a festõi
környezetû, belsõ-somogyi falucska évek óta helyet ad a ran-
gos, országos duatlon versenynek. Itt valóban megjelenik az
ország apraja-nagyja, mindenki aki újonc, serdülõ, felnõtt,
veterán. Ha az ember szeretné látni azokat, akik a triatlon
területén országunkat a neves külföldi versenyeken képvise-
lik, akkor annak is érdemes ide ellátogatnia. Somogyszil
tehát különösen azok közé a helyszínek közé tartozik, ahol
figyelemreméltó minden megszerzett eredmény. Épp ezért

olyan értékes Takács
Bálint 6. helyezése,
amely az ország triat-
lonosai között kiemel-
kedõ teljesítmény. Itt
az elõzõ versenyekhez
képest hatalmasra duz-
zadt mezõny mellett az
egész napos, folyama-
tos, hideg esõ is nehe-
zítette az indulók dol-
gát.

Majd jött Káptalan-
tóti. Ez a helyszín évek
óta hírhedt a rossz
idõjárásról. Az idén az
idõjárási viszonyok
ismét hûek maradtak
önmagukhoz. Alexa – a
szintén országos szintû
versenynek számító
káptalantóti futamon –
3. helyezett lett, Bálint
7., míg a többi induló
csemete – László
testvérek és Márk – a
középmezõny futói
között szakíthatták át a
célszalagot. Itt látszott
csak igazán, hogy

beérett a sok-sok munka, amit az edzésbe fektettek, és hogy
bármilyen kicsi is Balatonvilágos, a Balaton kis természeti
gyöngyszeme idilli helyszín a versenyekre való felkészülésre,
és ha mindez megfelelõ szakmai irányítással párosul, ezek a
gyerekek komoly ellenfélként állnak a rajtvonalra az ország
nagy triatlon-klubjainak tagjaival szemben is.

És hogy mik a tervek a késõbbiekre? Edzés, edzés, edzés!
Mindezt az egyre jobb eredmények megszerzéséért, illetve
azért, hogy a mai felfokozott, karrierfüggõ világunkban a
gyerekek lelki és testi fejlõdése között próbáljuk újra vissza-
állítani azt a talán nem is olyan régen elveszített egyensúlyt.

Felhívás!
Aki a fenti cikk alapján kedvet kapott az

edzésekhez és a versenyzéshez, azt szívesen látja
az egész csapat, edzéseket heti 2-3 alkalommal,

tartunk, versenytõl függõen.

ÉÉrrddeekkllõõddnnii::
személyesen: Club Aliga uszoda,

telefonon: 30-390-9715
Tar  Szilvia.

Vörös Roland rajzai 4. osztályos tanuló
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A tanórák utáni idõszak gyakorlata ma és terveink szeptembertõl

Évek óta visszatérõ - és megoldásra váró - probléma az iskolában a gyerekek délutáni
elfoglaltságának megszervezése. Tapasztalataink szerint a gyerekek szeretnének itt
maradni az iskolában a tanórák után, szeretnének egy kicsit beszélgetni vagy csak
játszani, de nem  nem mindig vállalják az egész éves elkötelezettséget jelentõ
szakköröket, azok kötöttségét. A házirend értelmében a baleset-megelõzési okokból,
valamint a délutáni órák zavartalansága miatt a tanítás után csak a szervezett
foglalkozásokon vagy a napköziben maradhatnának az iskolában. Így aztán a nem
napközis gyerekek esetében gyakran kerül sor a házirend megsértésére, sokszor
kerülnek konfliktushelyzetbe, mert el kellene hagyniuk az iskola területét, sokszor
„lógnak“ felügyelet nélkül az utcán, a parkban, és ilyenkor kerül sor  dohányzásra, stb…

Nem jobb a „kényszernapközisek“ helyzete sem. Nekik 5-6 órán keresztül kell
délelõtt ülni, figyelni és többnyire csendben maradni. Aztán a rövid - természetesen
csendben eltöltött - ebédidõ után 14 órától következik az ún. napközis tanóra. Itt a
szülõi elvárásnak engedve a pedagógus igyekszik elérni, hogy a gyerek hullafáradtan,
néma csendben „TANULJON“. Csak kevesek tudnak rövid idõ alatt regenerálódni,
önmagukat ismételt szellemi erõfeszítésre kényszeríteni. A többség egészségesen
védekezik, megpróbál kibújni a feladat alól, ezért: 

· ül a könyv fölött, és  úgy tesz, mintha tanulna,
· igyekszik megragadni minden egyéb délutáni lehetõséget (szakkör, sport, vetél-

kedõ, uszoda, könyvtár), vagyis minél kevesebb idõt tölteni a napköziben,
· fekszik a padon és nem csinál semmit (csak pihen) vagy éppen minden alkalmat meg-

ragad, hogy elmehessen a helyérõl (leckekérdezés, füzet, ceruza, stb... kérés a társaktól),
· 10 perc „tanulás“ után kikéretõzik WC-re, eközben (vagy helyette) körbejárja az

iskolát, az udvart, a parkot, jól elbeszélget a benn „lógó“ nem napközisekkel.
Aztán elérkezik a várva várt háromnegyed három, lehet uzsonnázni, kiszabadulni a

többiek közé, mialatt a buszhoz sorakoznak. A helyieknek lenne ugyan még fél négyig
idejük a tanulásra, de már megkezdõdik a különbözõ helyi járatokra a kisebb
csoportokban távozás, tehát a tanulás zavartalan körülményei nem állnak
rendelkezésre. Örülnek is, mert kicsit legalább játszhatnak, lazíthatnak.

Az persze csak természetes, hogy otthon a szülõ kérdésére („tanultál, kész a
lecke?“) a többség igennel válaszol, hiszen már ledolgozta a nyolcórás mûszakját,
neki is megjár egy kis kikapcsolódás. Jó esetben este még megszólal a lelkiismerete
és vacsora után elõveszi a könyveit („valamit elfelejtettem“ jelszóval), de miután
hatékonyan ekkor már nem lehet tanulni, hamar feladja. Másnap aztán jön a „nem
értettem“, a „pedig én tanultam“, és egy hosszú sikertelen idõszak után az „írja be az
egyest, mert nem készültem“.

Iskolánk megújuló pedagógiai programjában rögzítettük, hogy szeptembertõl az
otthonra feladott írásbeli és szóbeli leckék mennyiségét úgy igyekszünk megállapítani,
hogy az NAPI RENDSZERES, AKTÍV TANULÁS MELLETT ne haladja meg egy átlagos
képességû gyereknél 

– 1-2. osztályban  a         30 percet
– 3-4. osztályban a          60 percet
– 5-6. osztályban az         1,5 órát
– 7-8. osztályban a           2   órát
Mindezek figyelembe vételével a 2004-2005-ös tanévben szeretnénk új formában

megszervezni a felsõ tagozatos napközis foglalkozásokat elsõsorban azoknak a
tanulóknak, akik:

– közvetlenül a tanórák és ebéd után nem szeretik elkezdeni a tanulást (mert esetleg
fáradtak vagy késõbbi idõszak az otthoni felkészülési szokásuk),

– nem tudnak közösségben elég gyorsan és hatékonyan tanulni (hozzászoktak a
teljes csendhez, a szülõi segítséghez a tanulás alatt),

– egyszerûen szeretnének társaik körében eltölteni - nevelõi felügyelet és program
biztosítása mellett néhány órát, és vállalják, hogy teljes mértékben otthon készülnek.

Természetesen - igény esetén - megtartjuk a hagyományos napközis tanulási
lehetõséget azoknak a gyerekeknek, akik képesek és szeretnének a délelõtti tanórák
után azonnal nekiállni az otthoni feladatoknak, és a rendelkezésre álló 1-2-szer 45
percet nem látványos unatkozással, rendzavarással töltik. 

A  napközi  tervezett  napirendje
1235 - 14 óráig a gyerekek délelõtti óráitól függõen ebédelés elõtt vagy után az

alábbi lehetõségek közül választhatnak:
–  sportolás a szabadban (tömegsport foglalkozások),
–  Korrepetálás vagy felvételi elõkészítõ (kizárólag 8. osztályosoknak) vagy tantár-

gyi szakkörök,
– könyvtárban kölcsönzés, helyben olvasás, számítógépes oktatójáték, zenehallgatás
–  csendes foglalkozás a napközis nevelõ felügyelete alatt (társasjáték, rejtvényfej-

tés, rajzolás, beszélgetés),
14 -1445 az alábbiak közül lehet választani:
–  szakági sport,
–  könyvtárban anyaggyûjtés, néma olvasás,

– ismeretterjesztõ filmek, ajánlott olvasmányok feldolgozásainak megtekintése,
– nem tantárgyi szakkörök,
– vetélkedõk, házi versenyek havi egy alkalommal,
– önálló tanulás, házi feladatok elkészítése szükség esetén tanári segítséggel (ez a

hagyományos napközi).
1445 - 1530 -ig az alábbiak közül lehet választani:
–sSzakági sport,
– önálló tanulás, házi feladatok elkészítése szükség esetén tanári segítséggel.
1530 - 1615 -ig az alábbiak közül lehet választani:
– szakági sport.
Amikor a szülõ  a gyerekkel  megbeszélve dönt a felkínált lehetõségek valamelyike

mellett, több dolgot is érdemes figyelembe venni:
· Ha a gyermek kézzel-lábbal tiltakozik a napköziben való tanulás ellen, célszerû

kompromisszumot kötni: játszhat, pihenhet az iskolában, de délelõtt úgy kell figyelnie
a tanórákon, hogy fel tudja idézni az ott tanultakat, tudja hogy mi a házi feladat, és
otthon mindenképpen készülnie kell, ha bizonyos eredményt akar elérni. Ilyen esetben
elõfordulhat, hogy szülõi segítségre is szüksége van, tehát nem elég megkérdezni,
hogy tanult-e, hanem ezt ellenõrizni is kell, legalább szúrópróbaszerûen.

· Ha eddig nagyrészt fel tudott készülni a napköziben, akkor célszerû ezentúl is a
tanulós változat mellett dönteni. Ha a tanulást választja a gyermek és emellett egyéb
elfoglaltsága (szakkör, sport, logopédus, stb…) is van, akkor mindenképpen otthon
kell felkészülnie.

· A 14 és 16 óra közötti idõszakban zajlanak a mûvészeti iskola foglalkozásai is.
Munkánk tervezhetõsége (szakemberek alkalmazása, a foglalkozások pontos

tematikájának kidolgozása) érdekében, illeve a ránk vonatkozó jogszabályok elõírásait
betartva minden szülõhöz eljuttatjuk még ebben a tanévben a jelentkezési lapokat,
melyek feldolgozása után tudunk véglegesen dönteni arról, hogy marad-e az eddigi
gyakorlat, vagy a megújult kínálattal várjuk szeptembertõl a gyerekeket.  Nagy segítség
lenne, ha minden felsõ tagozatos gyerek szülei határidõre visszaküldenék a lapokat.

Pernecker Antalné
igazgató 

Szülõi vélemények a magatartás és szorgalom értékeléséhez
(igényfelmérés összesítés)
Kiadott kérdõívek száma: 143 db
Visszaérkezett: 104 db
A kérdõíven szereplõ kérdések két csoportba sorolhatók. Az elsõben a szülõk

javaslatot tehettek a felsorolt értékelési lehetõségekre.
A válaszok megoszlása:
· A továbbiakban is a hagyományos (rossz, hanyag, változó…) minõsítést

szeretné 9 fõ (közülük három a szövegest is bejelölte).
· A félévihez hasonló írásos szöveges értékelést jónak tartotta 98 fõ.
· Szóbeli értékelést is elegendõnek tartana1 fõ.
· Nem tartja szükségesnek a magatartás és szorgalom értékelését 2 fõ.
A másik kérdéskörben a szülõk véleményezhették a félévkor alkalmazott értékelés

szempontjait, illetve leírhatták, hogy mivel voltak elégedetlenek:
· A félévkor alkalmazott értékelés szempontjaival elégedett volt 87 fõ.
· A félévkor alkalmazott értékelés szempontjaival nem volt elégedett 4 fõ.
· Sértõ kifejezést talált („hullámzó teljesítmény, munkái nem igényesek“) 1 fõ.
· Durvának, keménynek találta a használt jelzõket ( de konkrétan nem derült ki,

hogy melyeket) 1 fõ.
· Az utolsó bekezdést (Magatartásnál: a megbeszélt szabályokat: betartja, próbálja

betartani, nehezen tûri, nem tartja be; Szorgalomnál a fejlõdés – tanulmányi
teljesítményben tükrözõdõ – jellemzõi: egyenletes teljesítmény, hullámzó teljesítmény,
javuló teljesítmény, romló teljesítmény) mellõzné 1 fõ.

Egy szülõ a szöveges értékelést emberközelibbnek és gyermekbarátnak találta, mivel
vélemény szerint a gyermeket nem lehet egy szóval megítélni. „A részletes jellemzés
bizonyítja, hogy a tanár odafigyel a gyerek fejlõdésére illetve nem fejlõdésére“.

Függetlenül attól, hogy milyen többletmunkával jár a szöveges értékelés
elkészítése, a válaszok alapján a nevelõtestület nem dönthet a szülõi igényekkel
ellentétesen, ezért szeptembertõl a gyerekek magatartását és szorgalmát félévkor és év
végén írásban, szövegesen értékeljük.

Pernecker Antalné

Keresünk-kínálunk eladó ingatlanokat
Balatonvilágoson és környékén!

06-30-936-2074
ÉPINFORM Ingatlaniroda,

Balatonvilágos, Balaton u. 6.
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Tisztelt Olvasók!
Egy személyes élménnyel, tapasztalattal

kezdem az újságcikkemet. A hétvégén kirán-
dulni voltam a családommal, és azt tapasztal-
tam, hogy Balatonvilágos nyaralóterületei,
strandjai, sétánya igencsak benépesült. Ez a
látvány vegyes érzésekkel töltött el, ugyanis

ez számomra két dolgot jelent, egyszer azt, hogy megjött a nyár és a jó idõ, másod-
szor pedig azt, hogy lassan kezdõdik az idegenforgalmi idény. Az elsõ dolog mindig
csak jó lehet, fõleg így a hosszú tél után, a második pedig nekünk rendõröknek –
illetve gondolom Önök közül is sokuknak – sok-sok munkát jelent.

Úgy gondolom, hogy mindenki számára hasznos lehet, ha az idegenforgalmi sze-
zon elõtt egy rövid tájékoztatást adok a ránk leselkedõ veszélyekrõl. 

Elsõként említeném meg a közlekedéssel kapcsolatos veszélyforrásokat. A
hétvégeken a közúti forgalom megháromszorozódott az útjainkon, de ez ugye még
nem lenne akkora gond, az azonban már igen, hogy a felelõtlen vezetõk száma is ilyen
mértékben megnõtt. A gyorshajtók és az ittas vezetõk létszáma kiemelkedõ lett, amel-
lyel kapcsolatban felvettük a harcot ugyan, de nem tudunk minden utcasarokra rendõrt
állítani és így megelõzni a baleseteket. Kérem Önöket, hogy a megelõzés érdekében
minél körültekintõbben járjanak el a közlekedési szituációkban és inkább lassabban
haladjanak, mint esetleg egy baleset részeseivé váljanak. 

Az iskolákban  is közeledik a nyári szünet, mely során a gyermekeik sokkal többet
fognak a közterületeken tartózkodni, mint idáig, ebben a helyzetben fontos lehet, hogy
oktassák ki õket a közlekedés szabályairól illetve a kerékpározással kapcsolatos tudni-

valókról. Én is intézkedem, felhívom kollégáim figyelmét a segítõ jellegû intézkedésre
illetve a szabálysértõk és felelõtlen közlekedõkkel szemben történõ határozott fel-
lépésre.

A másik komoly téma a vagyonbiztonság, mely sokszor szenved csorbát a mai
világban. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit is kellene illetve kell tenni azért,
hogy értékeinket biztonságban tudhassa. 

Néhány ötlet a nagyobb biztonság érdekében:
– a lakásunk, nyaralónk nyílászáróit minden alkalommal zárjuk be, az azokon fel-

szerelt szúnyogháló nem nyújt elegendõ védelmet a betörõk ellen,
– az értékeinket ne hagyjuk elõl a lakásban, illetve ha onnan távozunk – akár csak

az udvarra is – minden alkalommal zárjuk be a kertkaput, bejárati ajtót, ablakokat,
– a strandra csak a legszükségesebb értékeinket vigyük magunkkal,
– a gépkocsinkból minden értéket vegyünk ki, ugyanis a bûnelkövetõk már egy

nylon szatyorért is képesek feltörni az autót és így több tízezer forintos kárt okozhat-
nak nekünk,

– a szórakozóhelyekre csak a legszükségesebbet vigyük magunkkal és a
lehetõségekhez mérten azokat ne a pulton, illetve az asztalon tároljuk (gyakori a mobil-
telefon- és pénztárca-lopás, amelyeket a tulajdonosok  a fent említett helyeken hagy-
nak, míg táncolni mennek).

Úgy gondolom, hogy amennyiben ezeket az alapszabályokat betartjuk, sokkal
nagyobb lehet az esélyünk arra, hogy ne váljunk bûncselekmények áldozatává és így
kellemesen tölthessük a nyarat és a pihenésünket!

Mindehhez jó szórakozást és pihenést kívánok Önöknek!
Tisztelettel: Angyal Gábor r.fhdgy

õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Nyílt levél
MMoottttóó:: „Nem mondhatom el senkinek, 

elmondom hát mindenkinek...!“
Egy kedves barátom családlapot szerkeszt. Rengeteg önzetlenséggel, jóakarattal és

szeretettel ingyen végzi munkáját. Az a szándék vezeti, hogy jobb, tisztább és boldogabb
legyen az életünk. Mindehhez jótanácsok formájában segítséget kért tõlem is. Az
alábbiakban a neki írt gondolataimat osztom meg Önökkel is, Hírlapunk olvasóival: 

Kedves Miklós! Föltettél nekem egy kérdést a Családlapotokkal kapcsolatban.
Gondolkoztam a legjobb válaszon, de arra kérlek, hogy alábbi soraimat csak írott
gondolkodásként olvasd, és ne kikristályosodott válaszként. 

A Lap kitûnõ, amennyiben jó családoktól és jó családoknak szól. Fórum, támasz
és program számukra...! Nyelvezetében és stílusában erre törekszik, és ezt igyekszik
megvalósítani. Elismerésre és gratulálásra méltó. 

Az én problémám az, hogy ilyen családokat nagyítóval lehet csak keresni...! Ezért
- a véleményem szerint - az az alaphelyzet, hogy van egy kitûnõ témákat jó stílusban
megjelenítõ folyóirat. Tekintsük ezt a tényt ttéézziissnek, és van egy vele szemben
értetlenül álló tömeg, amit aannttiittéézziissnek mondhatunk. Akkor most próbáljuk
megfogalmazni a sszziinnttéézziisst, hogy valóban segíthessünk a helyzeten. 

Induljunk ki az alaphelyzetbõl: Kortársaink jelentõs része olyan férfi, nõ meg gyermek,
akik „családszerû“ közösségben élnek. Életvitelüket, világnézetüket, erkölcsi motivációjukat,
stb. a szekularizált világ felfogása befolyásolja, sõt igen gyakran determinálja.

Ezek az emberek nem rosszak, de „srukturálisan“ rossz helyzetben vannak. Részben
vagy egészében mások állították õket erre a pályára. De most már ezen vannak, és
ragaszkodnak hozzá, mert belenõttek, ez már az övék, kölcsönösen egymás részét képezik.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy meg vannak elégedve sorsukkal, és hogy semmi
sem hiányzik nekik. Ez az a pont, ahol el lehet kezdeni az õ „megkérdezésüket“. De
világért sem szabad ezt szavakkal, egyfajta közvéleménykutásképpen tenni, mert abból
csak sületlenségek jönnek ki; hanem a legõszintébb és legtisztább vágyaikat,
törekvéseiket, igényeiket, szép-reményeiket, stb. kell összegyûjteni, és ezeket kell
elõttük megjeleníteni „szekularizált köntösben“. Egyelõre csak így...! – mert ez az õ
ismerõs közegük; ebbõl kiindulva lehet tovább vezetni õket a lelki szabadság felé. 

„Felfelé a lejtõn“, avagy a megoldás felé vezetõ szempontok: Tehát nem egy
„csodálatosan szép“ családképet (egy szent ideált) kell leírni számukra, hanem az õ
vágyaikra kell megoldást kínálni. Ez legyen szép, izgalmas, figyelemfelkeltõ,
lendületes, de mindenképpen „megoldást kínáló“. Írok néhány konkrét példát: 

Mi érdekli a kisgyermekes szülõket? Az, hogy hova tegye a gyermekét, amíg õ
dolgozik. Õt nem az ilyen vagy olyan óvoda érdekli, hanem a közeli és a jó óvoda. –

Egy nem vallásos férfi mondta nekem, hogy szívesen adta kisgyermekét a pápai
(katolikus) óvodába, mert ott a tízórait, ha nem ette meg a gyerek, becsomagolták neki.
Ebbõl a szülõk látták, hogy milyen gondoskodók az ottani óvónõk. – Mi következi
számomra ebbõl? Nem elég címjegyzékkel felsorolni a katolikus óvodákat, hanem egy
kicsit be is kell õket mutatni (a kereszténység címkéjének hangoztatása nélkül) életbõl
vett riportok közlésével. Tapasztalatból sejtsék meg, hogy van másféle élet is.

Mi érdekli az iskolát és kollégiumot választó szülõket? A légkör, a teljesítmény és
az elérhetõ cél. Valamennyit úgy lehet megjeleníteni, hogy kimondatlanul is a
teljesebb szellemi élet világa és követelményrendszere sugárzik belõle. - Egy
öregdiáktól magam hallottam a gyõri bencés gimnázium egyik jubileumi ünnepén: Az
egyik matematika (vagy fizika) tanáruk gimnáziumi éveik alatt sohase beszélt Istenrõl,
csak egyszer. A táblán levezetett egy hosszú tételt, majd egy pillanatra hátrafordult és
azt mondta: „ugye fiúk, milyen csodálatosan szép az Isten!“ - aztán dolgozott tovább
a táblán. A hetvenéves öregdiák még emlékezett erre a tanúságtételre. 

Mi érdekli a gondokkal küzdõ embereket? Milliárdokat nem tudunk szétosztani, de be
tudjuk gyûjteni azokat az embereket, akik hajlandók „jogsegélyben“ részesíteni másokat. 

Az emberek szeretnék jól eltölteni a szabadidejüket, vagy a gyermekeket
biztonságban tudni vakáció idején! Feltárni, bemutatni nekik a lehetõségeket, de úgy,
hogy elérhetõ legyen a számukra. 

Lelkileg mitõl szenvednek az emberek a legjobban? Az elmagányosodástól.
Nehéz, de csodálatos feladat ebben dolgozni (intézményekben, plébániákon, a
magányosak házaiban), és tájékoztatni az embereket, hogy hova fordulhatnak lelkük
szorongató magányosságában. 

Testileg-lelkileg mitõl szenvednek az elsivárosodott és „kizsákmányolt“ emberek? Az
alkoholtól, a különbözõ szenvedélyektõl, a munkamániától és munkakényszertõl, stb.;
valamint mindezek következményeitõl, a széthullott családtól, a munkaképtelenségtõl
hajléktalanságtól, a reménytelenségtõ, stb. Meg kell mutatni nekik, hogy van kiút az
alagútból, mások már kijöttek belõle, és vannak akik hajlandók segíteni nekik. 

Természetesen szükség van felemelõ példákra, (ha úgy tetszik követendõ ideák)
bemutatására, amit konkrét kérdésekhez, eseményekhez és élethelyzetekhez lehet
kötni, s hivatkozva arra, hogy Teréz anya, Don Boszkó, Miklós püspök, Szent Margit,
stb. hasonló helyzetben hogyan cselekedett. Lehet és kell boldog embereket
bemutatni, akik életük nehéz helyzeteiben nem estek kétségbe, hanem tudták, hogy
kibe vagy mibe kapaszkodjanak, hogy talpon maradhassanak, és ezzel megalapozták
jövendõ boldogságukat. Lehet és kell a házasság értékeirõl és szépségeirõl írni, de
sohasem idealizáltan, hanem az élet sûrûjében elrejtett kincsként... Stb. 

KKeeddvveess  MMiikkllóóss!! Látod, csak gondolkodom és irogatva utat keresek. Kívánom Neked,
hogy te valóban rátalálj! - és most hasonló jókat kívánok a Kedves Olvasónak is! 

Dr. Balázs Pál

2004. április 25-én megrendeztük a Balatonvilágosi
Horgászegyesület és a Ponty utcai Horgászegyesület közös
horgászversenyét, melyet a Club Aliga mólóján tartattunk.

Valószínû az idõjárásra való tekintettel a két egyesület lét-
számához viszonyítva nagyon kevés sporttárs indult el a
versenyen. Annyian azért elindultak, hogy a felnõtt és az ifjúsá-
gi versenyzõk között a díjakat ki tudtuk osztani.

Felnõtt  abszolút  elsõ helyezett: Pataki  Zoltán Ponty utcai
egyesület („Kasszancs“ Vándorkupa, melyet harmadik alka-
lommal, azaz a kiírás szerint végleg elnyerte.)

Felnõtt  elsõ helyezett: Pataki  Kálmán Ponty utcai egyesület
Felnõtt  második helyezett: Sós  Ferenc Ponty utcai egyesület
Felnõtt  harmadik helyezett: Csíkász  Miklós Ponty utcai egyesület

A legnagyobb  halat fogó versenyzõ: Turi  Béla B.világosi egyesület
Ifjúsági elsõ helyezett: Makk  Máté Ponty utcai egyesület
Ifjúsági második helyezett: Jakab  Tibor B.világosi egyesület
Ifjúsági harmadik helyezett: Dévai  Martin B.világosi egyesület
Balatonvilágos, 2004. április 29.

Kaló István
a verseny szervezõje

Horgászverseny
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Búcsúzik a 8.osztály

Beiratkozás
Az Ars Nova Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

felvételt hirdet Balatonvilágoson
a 2004/05 tanévre a következõ tanszakokon:

festészet, bábkészítõ, citera, tánc, színmûvészet.
A beiratkozás folyamatos!

Éves térítési díj összege: 2000 Ft,
melyet a tanév elején kell befizetni október 15-ig.
A növendékek a tanév végén bizonyítványt kap-

nak az adott évfolyam elvégzésérõl.
Érdeklõdni lehet: (70) 384-5875 Füredi István

Lassan véget ér az általános iskolai létünk.
Most gondolunk vissza az elsõ négy évre, amit
Bozsokon töltöttünk el, sok élményt szereztünk
ott is. Volt olyan, mikor elmentünk kirándulni
Kisgyonba. Nem sokon múlott, hogy nem
vesztünk el az erdõben. Elõfordult az is, hogy
Pálkövén nem akartunk elaludni, így a tanárok
törzshelyükül az ajtónk elõtti területet jelölték ki.
Négy év után kerültünk át Világosra, ahol nagyon
nehéz volt beilleszkedni az új osztályközösségbe.
Új tanárok, új diákok és új iskola. Furcsa volt, de
aztán jól összeszokott banda lettünk. 

Somogyi  Szandra,  Földesi  Anikó,
Bauer  Judit,  Tompos  Eszter,

Makula  Bettina

Véget ért nyolc év mára
De megyünk másik iskolába
Jönnek új tanárok s haverok
És sok-sok más gondolatok.

Emlékszem mintha most 
Lett volna pedig
Nyolc év telt el azóta
És ez nem piskóta.

Mikor elsõs lettem
A számoktól megijedtem
Úristen egy meg egy az kettõ
De azért nem vitt el a mentõ. 

Teltek-múltak az évek.
Jöttek a jó és rossz élmények
Végre mi is fenn vagyunk
És milyen nagyok vagyunk. 

Itt a nyolcadik osztály
Amit régóta várunk már 
Karon fogva ballagunk
Könnyes szemmel búcsúzunk.

Most elmegyünk, de 
Visszatérünk, mert
Ahogy Komár László írta
Találkozunk húsz év múlva.

FFaarrkkaass  MMiilláánn

A nyolc év alatt a táborok tetszettek a
legjobban, rengeteget „ökörködtünk“, buli
volt az egész! Ha elmegyek ebbõl az iskolából,
a barátok nagyon fognak hiányozni, még ha
fogok is velük találkozni, de azért nem minden
nap. Na persze, a tanárok közül is jónéhány,
fõleg azok, akik nem vették észre a puskáimat,
de viccet félretéve, most már biztos vagyok
benne, hogy a középsuliban nem lesznek
ilyenek az ottaniak! És a csajok, még ha nem
is sikerült a kevés nekem tetszõ lánnyal
„közelebbi“ kapcsolatba kerülni! Azért szép
volt, jó volt!!!

Makk  Máté

Velem a nyolc év alatt nagyon sok minden
történt. Az elsõ négy évbõl nem sok mindenre
emlékszem. Az elmúlt négy év jobban
megragadt bennem, talán mert idõközben
idõsödtem. Ebbõl az utolsó évbõl is már csak
két hét van hátra. Olyan nagyon mély
érzelmek igazából nem fûznek ehhez a sulihoz
és nem is akartam, hogy így legyen, mert így
legalább sokkal-sokkal könnyebb elbúcsúzni.
És jövõre a "Séf" vendéglátói iskolába megyek.
De még két kistestvérem itt marad, nekik sok
szerencsét kívánok az iskola sikeres
elvégzéséhez!

Nagy  Lajos

Búcsúzunk…


