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Katus Atillávál
aerobikoztunk!

II. Ovis jótékonysági bál
Tisztújítás a 

Nyugdíjas Klubban
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Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról

Anyák napja
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Egy nap, ha nem is százszor, de biztos jó párszor 
feltesszük magunknak azt a kérdést mi anyukák, hogy 
jó anyák vagyunk e. Nem hogy másnak, de magunk-
nak talán még nehezebb válaszolni erre a kérdésre. 
Mindannyian a legjobbat akarjuk magunkból kihozni, 
hogy örömet, boldogságot, kiegyensúlyozott gyer-
mekkort biztosítsunk a kis utódoknak.
De vajon mit jelent jó anyának lenni? Ha vissza-
gondolunk gyerekkorunkra, emlékszünk arra, hogy 
hogyan szeretett minket Édesanyánk. Hogyan bánt 
velünk, milyen dolgokat engedett meg, hogyan dicsért 
és hogy dorgált meg minket. 
Mikor nekünk is gyerekeink születnek, egyrészt 
ösztönösen viselkedünk, hozunk döntéseket, de ott 
vannak a szülői minták is. Ahogy nőnek a gyerekek 
újabb és újabb megoldandó feladatok állnak előttünk. 
Ilyenkor jön el az a pillanat, amikor segítséget kérünk 
az emlékeinktől, amik talán megmutatják a helyes 
irányt. Persze, ma már más a világ, mint 20, 30 vagy 
akár 40 évvel ezelőtt, de az értékek megmaradnak, és 
mi szeretnénk ezeket az értékeket követni, képviselni.
Emlékszem, amikor gyerekek voltunk mindig meg 
volt a napi feladatunk, pl. elmosogatni. Ezt akkor 
nyűgnek, felesleges időtöltésnek gondoltuk és próbál-
tunk a testvéremmel üzletelni, hogy akinek éppen 
aznap kellett volna a házimunkát elvégeznie, hogyan 
tudta azt a másikra „rásózni”. Ezt sokszor elintéztük 
egy ígérettel vagy egy csokival, de mindig megvolt a 
mosogatás mire Anyu hazajött a munkából. Ezekkel a 
feladatokkal azonban együttjárt az is, hogy megle-
hetősen szabad életet éltünk. Körülbelül 10-12 évesek 
lehettünk, amikor már megengedték nekünk, hogy a 
városban csavarogjunk délutánonként. Igaz, voltak 
tiltott helyek, mint például a Vidámpark, ahova nem 
mehettünk felnőtt nélkül, de kedvenc helyünkké vált a 
Margitsziget, ahova biztonságosan eljutottunk és 
egyben haza is értünk.
Én ezekből az emlékeimből azt tanultam, hogy ha 
olyan feladatokat adunk gyerekeinknek, amiket 
helyettünk végeznek el, akkor megérdemlik tőlünk a 
bizalmat, hogy képességeiket, érettségüket figyelem-
be véve adjunk nekik olyan lehetőségeket, amiktől 
tágul számukra a világ és megtanulják mit jelent 
vigyázni magukra, időben hazaérni, de felébred ben-
nük a szabadság érzése is.
Minden anyának vannak olyan pillanatai onnantól 
fogva, hogy gyereke születik (legyen szó egy kisbabá-
ról, amikor még tanuljuk, hogy gyermekünk jelzéseit 
vagy később, amikor kamaszok lesznek és ezek a 
jelzések eléggé egyértelművé válnak), hogy meginog 
abban, hogy mindent jól csinált e. Sokat hallottam 
mostanában, hogy nem kell mindig a tökéletességre 
törekedni, nem kell „szuperanyuvá” válnunk, bőven 
megfelel fiainknak és lányainknak, ha elég jó anyák 
vagyunk. 

Én ezzel a pár sorral szeretném köszönteni az Édes-
anyáinkat, a Nagymamáinkat, Dédnagymamáinkat és 
saját magunkat, akik nap, mint nap küzdenek ezekkel a 
kétségekkel.

Királyné Timár Piroska

Pilinszki Hanna a következő verssel szeretne felkö-
szönteni minden Édesanyát, Nagymamàt és Dédnagy-
mamát:

Donászy Magda

Nagyanyónak

Édes-kedves Nagyanyókám!
Anyák napja van ma!
Olyan jó,hogy anyukámnak is van édesanyja.
Reggel mikor felébredtem az jutott eszembe,
Anyák napján legyen virág mind a két kezembe,
Egyik csokrot neked szedtem,
Odakünn a réten,
Te is sokat fáradoztál évek óta értem.
Kimostad a ruhácskámat,
Fésülted a hajamat,
Jóságodat felsorolni 
kevés lenne ez a nap.
Köszönöm,hogy olyan sokat fáradoztál értem, 
és hogy az én jó anyámat 
felnevelted nékem. 

Pilinszki Hanna



CIKK
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KÉP

3. oldal

KÉP
Kétszeres európa- és hatszoros 
világbajnokkal aerobikoztunk!
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2018. április 16-án mozgalmasan kezdődött a tanítás 
az iskolánkban. A testvériskolai pályázat soron követ-
kező programjaként sportfoglalkozást tartottak felső 
tagozatos diákjainknak. 
És nem is akárki vezetésével! A focistapalántából lett 
aerobikbajnok, Katus Attila tartotta a tréninget, akinek 
nevét az egykori Pécsi Sasok aerobic formációból már 
jól ismeri az ország. A sportágon belül minden létező 
díjat megnyert, hatszoros világ- és kétszeres Európa-
bajnoki címmel, és Világjátékok győzelemmel is 
büszkélkedhet. Az elején a gyerekek nehezen oldódtak 
fel, nem tudni, hogy a megilletődöttségtől, vagy csak 
túl korán volt még nekik, de a trénert ez sem hozta 
zavarba. Közvetlen, vidám stílusával hamar megnyer-
te őket. A torna után Attila, aki sportpályafutását 
követően személyi edzőként és életmód tanácsadó-
ként is dolgozik, felhívta figyelmüket a sportolás fon-
tosságára. Hasznos tanácsokat adott az egészséges 
életmód kulisszatitkainak elsajátításához, és kitért a 
dohányzás és alkohol fogyasztásának veszélyeire. 
Szuper volt hallani, ahogy a gyerekek nyelvén magya-
ráz, de kinek is hinnék el mindezt, ha nem egy sztár-
nak, egy ilyen kiemelkedő sportolónak, aki a sportágá-
ban a legnagyobb eredményeket is elérte! Katus Attila 
sokak példaképe, és most személyesen a mi gyereke-
ink is találkozhattak vele. 
„Mozogjatok sokat! Legyetek okosak és egészsége-
sek!” A sok hasznos tanács végén ezekkel a mondatok-
kal búcsúzott. Reméljük sokan megfogadják a szavait.

Rajkóné Tajti Andrea

A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola új 
nyertes pályázata az EFOP 3.1.8. „Együtt testvérként-
iskolaközi szemléletformáló program”. 
A pályázat célja olyan projektek megvalósításának tá-
mogatása, amelyek az országhatáron belüli, valamint 
külföldi testvériskolai kapcsolatok kialakításával 
közös kulturális és társadalmi programok megvaló-
sításán keresztül hozzájárulnak a gyerekek kompeten-
ciájának (szociális, életviteli, kommunikáció stb.) 
fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A projekt 
időtartama két tanév. Összesen 20 millió forint a 
pályázaton nyert összeg, ami iskolánk történetében 
kiemelkedő. A megvalósításban három pedagógus 
vesz részt: Szabó Rita, Rajkóné Tajti Andrea, és 
Kolotiné Erdélyi Aranka. 
A pályázat két elkülönülő szegmensből, A és B 
komponensből áll, mely egymástól kissé eltérő 
programokat jelent. Összesen 50 diákot vontak be, az 
5. és 6. osztály tanulóit, de vannak olyan programok is, 
amiken az iskola többi tanulója is részt vehet. A 
gyerekek a választott komponensnek megfelelően 
nyelvórát, tantárgyi fejlesztést és tematikus foglalko-
zást kapnak. Emellett a programban 2 év alatt szerepel 
mozgásos rendezvény, kézműves foglalkozás, inter-
aktív előadás, játékos foglalkozás, vetélkedő, versze-
nei koncert, színházi előadás és kirándulás. Híres 
meghívott vendégek tolmácsolásában hallhatnak 
előadásokat a társadalmi egyenlőség, önkéntesség, 
egészséges életmód, Európai Unió és testvériskola 
témakörökben. Mindkét komponens diákjainak 
lehetőségük lesz sok játékos foglakozással, koncerttel, 
szórakozással egybekötött bentlakásos nyári táboroz-
tatásban részt venni. Közös program keretében 
találkozhatnak egy testvériskola diákjaival: az A 
komponens 30 diákja magyarországi testvériskolába, 
a B komponens 20 diákja pedig egy külföldi 
partneriskolába juthat el. 
A 2017/18-as tanévben 7 nyertes pályázatot valósí-
tunk meg egy időben, melyek közül több pályázat nem 
is csak egy évre szól. Ezzel párhuzamosan 2 tehetség-
gondozó programban is részt veszünk, így tennivalók-
ban és programokban egyaránt bővelkedünk. Ennek 
az új pályázatnak a beindításával egy újabb tartalmas 

Újabb pályázatot nyertünk

időszak vár ránk, mely újabb lehetőséget jelent a gye-
rekek számára sok hasznos ismeret és emlékezetes él-
mények megszerzésére. 

Rajkóné Tajti Andrea
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Balatonvilágos Község Önkormányzata  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet Balatonvilágos Község Önkormányzat

Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezetõ munkakör betöltésére.

II. Óvodai Jótékonysági Bál
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Talán fura lehet, hogy én írok a jótékonysági bálról, de 
kicsit kívülállóként és még is közvetlen közelről láttam 
ennek a bálnak és az eseményeknek a kibontakozását.  
Szeretnék kicsit az előkészületekről is írni nektek. Talán 
kezdjük onnan, hogy az alap ötlet, egy batyus bál lett 
volna, kis kockásterítős asztalokkal, kisvendéglős 
hangulattal. Végül ebből egy több mint 100 fős bál, 
feldíszített kultúrház, asztaldíszek, fali és egyéb 
dekorációs dolgok, rúd táncos és mazsorett bemutató, 
több mint 100 tombola felajánlás rengeteg családtól és 
vállalkozótól, különböző cégektől. Két személyes 
vacsora tálak és egy komplett kis büfé a bejárat mellett, 
így egyben egy nagyon színvonalas esemény lett a vége. 
Hosszú út vezetett a végeredményig, megannyi 
telefonálással, egyeztetéssel. El kell mondjam, hogy 
időnként Bodáné Szöllősi Erika és a feleségem türelme 
illetve elkötelezettsége a bál mellett, teljesen elképesz-
tett.  Hisz, konszenzusra 
kellett jutniuk a saját kol-
légáikkal, a szülői mun-
kaközösség többi tagjával, 
a szülőkkel, a meghívott 
előadókkal és a vacsoráért 
és italfogyasztásért felelős 
és végül nyertes Lavender 
terasszal is. Azt gondolom a 
bált megelőző időszakról, 
hogy bár voltak időnként 
nehéz pillanatok a szer-
vezéssel, szerencsére a vé-
gére minden összeállt és a 
kisebb nehézségek is meg-
oldódni látszottak és kezdet 
kialakulni a végső kép. Az 
esték véget nem érő papír-
virág hajtogatásba, díszek 
és  dekorációs  e lemek 
készítésébe és telefonál-

gatásokba kezdtek átmenni. Ezt nem lehet 
elégszer megköszönni a résztvevő szer-
vezőknek, nagyon sok embernek próbáltak 
egyszerre a kedvére tenni.  
De végül elérkeztünk a bál estélyéhez, 
ahova a vendégek a vacsora kezdés és a 
fellépők műsora miatt is időben elkezdtek 
megérkezni. Az ajtóban Viki és Kata fogadta 
őket, akik az összes vendéget név szerint 
fogadták és mondták el, melyik asztalnál 
ülnek, hogy mindenki a lehető legközelebbi 
barátaival-családtagjaival lehessen.  Az este 
első eseménye talán a vacsora volt, amit két 
személyes tálakon a Lavender étterem 
biztosított és a szülői munkaközösség tagjai 
szolgáltak fel valamint vendégeink is 
besegítettek. A szervezésnek köszönhetően 
hamar az asztalokra kerültek és a vendégek 
neki láthattak az ételek elfogyasztásának. 
Ami ezzel kapcsolatban talán a legfon-
tosabb, hogy finom volt, bőséges, időben az 

asztalokon voltak és meleg volt minden tál, ezért külön 
köszönet a Lavender terasznak. A vacsora után az első 
fellépők a Nice Sport Rúdtánc egyesület voltak Lepsény-
ből, hát azt hiszem tényleg nem mindennapi előadásnak 
lehettünk tanúi. Nagyon sajnálhatja, aki nem volt jelen. A 
feleségemmel minden estre a fellépésük után azonnal 
megbeszéltük, hogy jövőre a vendég hölgyeknek is 
kedveskedni kell egy számukra hasonlóan döbbenetesen 
jó műsorral. Második fellépőként a Happy Girls Tánc és 
Mazsorett csoportot tekinthettük meg Kislángról, akik 
nagyon ügyesen és látványosan adták elő műsorukat. 
Mind jelmezeiket, felszerelésüket és alázatukat jó volt 
látni. Nagyon köszönjük mindkét fellépő csapatnak a 
színvonalas műsort és, hogy jelenlétükkel is emelték az 
este hangulatát.
A vacsora és a fellépők után pedig sokunk, mármint sok 
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Munkács vára

5. oldal

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének  2018. évi munkaterve 
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Szeretnék röviden beszámolni az egyesület életének 
igen fontos eseményéről.
2018. április 6-án teadélutánnal egybekötött tisztújító 
választást tartottunk, melyre a 3 éves mandátum lejár-
ta miatt került sor.
Az egyesület nevében megköszönöm a leköszönő 
bizottsági tagok - Oláh Andrásné, Váginé Bodrogi 
Valéria, Sárvári Imre - több éves önzetlen munkáját.
A tagság nevében köszönetet mondok Fekete Barna-
básné Klárinak, aki 4 és fél éves elnöksége során 
számos felejthetetlen élményt nyújtó programot szer-
vezett számunkra.
A hagyományos programok (Mikulás est, Pótszilvesz-
ter, Juniális) mellett, vidám teadélutánok, jól megter-
vezett kirándulások, szórakoztató színházi előadások 
sokaságát szervezte azért, hogy a nyugdíjasok minél 
többször mozduljanak ki a mindennapok egyhangúsá-
gából.
Köszönjük a munkáját és további szép nyugdíjas 
éveket kívánunk részére családja és unokái körében.

Az est folyamán megválasztásra kerültek, és egyhan-
gúlag elfogadtuk az új vezetőségi tagokat.

Elnök: Kovács Tamásné 
Alelnök: Fehér Mihályné 
Elnökségi tagok: Király Zoltánné pénztáros

Wimmer Péterné 
Szabó István
Felügyelő bizottsági tagok:  Bak Istvánné elnök 

Kroll Imréné
Varga Géza

Köszönjük, hogy elfogadták a felkérést és munkájuk-
hoz sok sikert, jó egészséget és kitartást kívánunk!

Schwartz Jánosné
választási bizottság elnöke

Változások a Nyugdíjas Egyesületben
férfi társam vette be a büfét.
Éjfélkor kezdődött a tombolahúzás, aminek szintén nagy 
sikere volt, hiszen több mint 1200 tombolajegy kelt el. De 
ez nem csoda, mivel rengeteg értékesebbnél-értékesebb 
felajánlás volt az asztalokon, amit megnyerhettek a 
résztvevők. A fődíjak pedig nem kisebb nyeremények 
voltak, mint egy csodás festmény, egy Lenovo Tablet és 
egy a hévízi Palace Hotel****-be szóló wellness hétvége.
 Az Adrenalin retró és buli zenekar Devecserből pedig az 
események között megkezdte a zenélést, amit nem is 
hagytak abba hajnali fél 3-ig. Se szünet, se pihenés, csak 
folyamatos talp alá való, ezért is le a kalappal előttük. 
Fantasztikus bulit kerekítettek nekünk.  Azt hiszem ezek 
után már minden adott volt a jó hangulat kialakulásához. 
Sokan jelezték vissza a bált követő napokban, hogy ez 
sikerült is nekik és vendégeikkel együtt igen csak jól 
érezték magukat.
Végezetül szeretném köszönetemet és szerintem sokunk 
köszönetét kifejezni a szervezőknek, résztvevőknek, a 
támogatóknak, a szülőknek, a vállalkozóknak és cégek-
nek, mindenkinek, aki támogatójegy vásárlásával segí-
tett. Továbbá a fellépőknek, az óvó és dadus néniknek, a 
szülői munkaközösség minden tagjának és külön 
köszönet Szöllősi Erika vezető óvó nőnek, a sok munká-
jáért, hogy ekkora sikert érhetett el ez a jótékonyság! Pél-
da értékű ez az összefogás!
Alig várjuk a 2019-es évi III. Óvodai Jótékonysági Bált!

Juhász Péter



Április hónap mozgalmas volt a Dojonk életében. 
Hetedikén részt vettünk a III.Öreghegyi Rügypattintó 
futáson. A hagyományokhoz híven gyönyörű környe-
zetben, profi szervezés mellett teljesítette mindenki az 
általa választott távot. Volt 1.3, 5,10 és 21 km-es futam 
is. A célba érkezés után finomságokkal terített aszta-
lok várták a megfáradt futókat.

Egy héttel később került megrendezésre a Diákolim-
pia országos döntője Veszprémben. 59 klub 569 
versenyzője vetette bele magát a küzdelmekbe. 
Dojonkból négyen harcolták ki a részvételt. Sajnos 
Vörös Henrik és Vörös Adolf elődöntőben össze-
szedett sérülése nem jött rendbe így ők nem tudták 
vállalni a küzdelmeket. Veréb Ádám és Veréb Kinga 
kataban és kumitéban mérette meg magát. Bár 
dobogóra egyikük sem állhatott mindketten szépen 
helytálltak a csoportjukban.
Csak így tovább Harcosok!

A verseny utáni héten sor került egy övvizsgára. 
Karatékáink hónapok óta készültek rá, hogy a több 
mint két órás vizsgán tanúbizonyságot adjanak 
elméleti, technikai és küzdő tudásukról. Minden 
jelentkező sikeres vizsgát tett.

folytatás a 7. oldalon

folytatás az 5.oldalról

folytatás a melléklet 1. oldalán

Született:

Gratulálunk!

6. oldal

A Rudniczai Dojo sporteseményei
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Vörös Henrik 5 kyu
Rudniczai Lilla 7 kyu

Veréb Kinga 7 kyu
Pápay Zita 7 kyu

Góren András 8 kyu
Kovács László 8 kyu

Paska János 8 kyu
Pápay Kata 8 kyu
Pápay Péter 9 kyu
Vörös Adolf 9 kyu

Durmics Attila 10 kyu
Szőke Kristóf 10 kyu 

Gratulálunk! Osu no seishin!

"Nem elég két erős kar ahhoz, hogy valaki erős 
 harcos legyen. Erős elmére és erős szívre is szükség 
van."

OSU.
Sempai Király Zoltán

Egy újabb Spartan Race

2018-ban Április 14-én került megrendezésre a Spar-
tan versenysorozat első futama, a Spartan Sprint 
Nagykanizsán. A Rudniczai Dojo karatékái közül 
ketten (Rudniczai Lilla és Király Zoltán) részt vettek a 
versenyen. Ők felnőtt futamban indultak és bátran 
legyőzték a 8,2 kilométeres pályát és a 25 akadályt. 
Sárosan és vizesen értek be a célba, látszott rajtuk a 
fáradtság, de a büszkeség is.
A kis csapat másik két versenyzője (Szalai Zsombor és 
Király Bendegúz) a Kids kategóriában indultak. Mind 
a két fiú nagyon izgatott volt a verseny előtt, mert hi-
szen a két és fél kilométeres táv előreláthatóan nem fe-
nyegetett semmiféle nehézséggel számukra, de az 
akadályok legyőzése mégis rejtegetett némi meglepe-
tést.
Útnak indultak a fiúk, palánkot másztak, léc és szöges-
drót alatt kúsztak sárban, szalmabálát másztak meg, 
autógumikon keresztül futottak, hatalmas mászókán 
másztak át, NERF fegyverrel lőttek célba és egyéb 
feladatokat teljesítettek dombon, erdőben és síkfelüle-
ten is. A kölkök is boldogan és elégedetten értek célba 
és már tervezgetik a következő versenyt is.
Gratulálok mindnyájatoknak!

Királyné Timár Piroska
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folytatás a 6.oldalról

Elhunyt:

Emlékét megőrizzük!

Született:

Jó egészséget kívánunk!

Tájékoztatás!

Zumba

Anyakönyvi hírek

7. oldal

Esélyteremtés táblás játékokkal

w w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u

Turula Hanna 2018.03.17-én
Édesanya: Tóth Laura
Édesapa: Turula Milán

Koósné Geiger Ilona 2018.04.06-án 
76 évesen

Dózsa György út. 53.

X

Az előre nyomtatott horgászjegyek 
megszűnése és az új online rendszer 
bevezetése miatt a balatonvilágosi 

Tourinform Irodában ezentúl nem lehet 
horgászjegyet vásárolni. Legközelebb a 

siófoki Balatoni Halászati Zrt-nél van rá 
lehetőségük!

Cím: Siófok, Horgony u. 1.
Telefonszám: (84) 519 640

Nyitva tartás:

hétfő: 
kedd:

szerda:
csütörtök:

péntek:
szombat:
vasárnap:

8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 15:30
Zárva
Zárva
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Anyáknapi film és könyvajánló

w w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u

Május talán legfontosabb eseménye az anyák napja. 
Ezért úgy gondoltam, (na jó, azt mondták) hogy ilyen 
témában fogok ajánlót írni.
 A film kiválasztása nem volt nehéz, hisz van egy 
olyan, melynek már a címéből is tudtam, hogy ez lesz 
az igazi. Az Anyák napja című film egy 2016-ban 
megjelent amerikai romantikus vígjáték. A történet 
középpontjában 3 nő és egy férfi áll. Sandy (Jennifer 
Aniston) nemrég vált el férjétől és felettébb idegesíti 
őt, hogy exének egy nála jóval fiatalabb barátnője van. 
A fiatal lánnyal versengésbe is kezd, azonban egy 
nehéz helyzet során rájön, hogy továbbra is ő a család-
ban az összetartóerő. Mirandával (Julia Roberts) 
kapcsolatban azt gondolják az emberek, hogy neki 
minden jól összejött, hisz amerikaiak millióit csábítja 
ékszervásárlásra, azonban nagy árat fizetett ezért. Az 
anyák napja közeledtével az ügynökén kívül nincs 
senkije. Ám ekkor feltűnik a lánya, akit még tinédzser 
korában adott örökbe, és aki mindenképp meg akarja 
ismerni vérszerinti anyját. Jesse (Kate Hudson) fele-
ségül ment egy indiai származású férfihoz, aki előtt 
szégyelli rasszista anyját, így inkább azt hazudja neki, 
hogy már nem él. Azonban a nő szülei úgy döntenek, 
hogy meglátogatják Jesset anyák napján. Neki pedig 
minden erővel arra kell törekednie, hogy elkerülje az 
„összecsapást”. Bradley (Jason Sudekis) szomorúan 
várja az ünnepet, hiszen lányainak ez lesz az első 
alkalmuk, amikor nem édesanyjukkal töltik az anyák 
napját, hiszen még nincs egy éve, hogy a családanya 
elhunyt. Bradleynek különböző problémákkal kell 
megküzdenie a film során, de természetesen a vége 
Happy End.

Fiala Borcsa - Szerinted? című könyve nem anyák 
napi témájú, de a történetet egy lány és az édesanyja 
szemszögéből olvashatjuk. A főszereplők Janka, a 
kamaszlány és édesanyja Eszter, akiknek nem túl 
felhőtlen a viszonyuk. A könyv a mindennapi 
harcaikat, veszekedéseiket mutatja be. Janka épp a 
felnőtté válás rögös útján halad végig, és minden 
kínját a naplójába írja le rendszerint fergeteges humor-
ral. A naplóba a lelke sérelmeit és a vele történő dolgo-
kat veti papírra. Van benne szerelem, meg nem értett-
ség, „elegem van anyából” érzés és úgy általánosság-
ban egy 14 éves gondolatai. A könyv úgy van felépít-
ve, hogy az egyik fele Janka naplója a másik Eszteré a 
könyv közepe pedig a végkifejlet. Érdemes elolvasni, 
mivel már az első pár oldal után bebizonyosodik, hogy 
ez egy igen humoros könyv és, hogy felettébb érdekes-
nek ígérkezik.

„Bejön az anyám, és egy mozdulattal áthúzza a fárad-
ságos munkával kifundált tervemet. És nem mellesleg 
alaposan beéget a haverok előtt, hogy kis pisisnek állít 
be, akinek utána kell vinni a holmijait, mert olyan kis 
ügyetlenke, hogy magától semmire nem képes.A 
végeredmény pedig: két vihogó barát, egy sötétlelkű, 
álnok, gazember tanár, aki gúnyos megjegyzésekkel 
asszisztál ahhoz, hogy magatehetetlen koloncként 
lógok a szeren, egy akkora karó az ellenőrzőmbe, mint 
egy mamutfenyő, és egy gyerekesen duzzogó anya, aki 
felszívja magát, amiért nem értékelem a kedvességét. 
Az eszem megáll és visszanéz. Jó lesz, ha végre 
visszamegy a munkahelyére, én azt mondom, nem jó 
ez, hogy ennyire ráér…” 

Király Dóra


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

