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Eletk6pek a balatoni nagycsalfdos iidiil6sr6l
Belecsdppentem 6s naryon j6l dreztem mag-

am a szentendrei nagrcsaliidosok balatoni pi-
hen6s6n. A v iltozans id6j6rds ellen6re okosan,
dsszeriien kihasznriltuk a lehet6sdgeket: j6t6k,
alv6s, kirrindukis viirosndzds stb.

Kora hajnalban a vadgerldk brig6s6ra 6,s az
<lnfeledten ril1626 mad6rk6k 6nek6re 6b-
redttink. Az egik cstippsdg, a mindig mo-
soll'g6, 6r0kmozg6, kdkszemti Vir6g pillana-
tokra befeszkelte maght ahin melletti homok
dombba es valamennyiiink szivdbe, majd Gabit
kizeo fogva 6s csacsogva a kert kamillahoz ha-
sonl6 apr6 feh€r vir6gaib6l kis csokrot gyiijtritr
edesanyjrinak. Testvdr6t a kis z0m6k, 0n6rzetes,
igen j6 6tv6gyn Marcit alig lehetett lecsalogatni
az ebddlb erk6ly6r6l, ahov6 felfedez6 ritjren ju-
toff. Krizben sz6rnyalt a hinta, ahol a gyerekek,
de m6g az id6sebbek is elmerengve 6lvea6kaz
elringat6 jdtdkot.

Feri reggelente piros kis porolt6 k€sz0ldkb6l
izes szilvap6link6t t6lt6tt f6m kupicakba, €wil-
gyunkat nrivelve.

Ica ndni, a konyhamffvdszet tudora b6s6ges,
a hazai izeket el6varii"zsol6 finoms6gokkal ds
inyencsdgekkel kdpr6zatta el a tarsas6got.

Utic6lunk, a nagy k6k Balaton nem okozott
csal6d6st, visszanyerte megszokott vizmennyi-
sdgdt 6s mir 23 fokra melegedett. A f;lz6sab-
bak, a szell6t6l is f6l6k a sekdlyebb sz6leken,
bok6ig, t6rdig, majd vissz4 a b6trabbak kedvet
6breszt6n beljebb gyalogolva 6lvea6k a l6gy
fodrokat, a simogat6, felfrissit6 vizet. A har-
madik napon, nagy dnimiinkre, a tevdkeny
munk6sok leemelt6k a teheraut6 plat6j6r6l azt a
fal6pcs6t, ami megkrinnyitette az eddigi torna-
mutatvdnynak is beill6 vfzbejutrisunkat a sza-
bad strandon.

A part mentdn [szk6l6 hdrom kecses hattyri
j6izfen falta a vizbedob6lt keny6rdarabkrikat. A
t6 melletti kis mell6k6gban es6t jelezve kon-
certeztek a b6k6k.

Hangulatosak voltak a csal6dias egytittj6t-
sz6s izgalmas kdrbe dob6l6sai (darts), a szA-
mol6sok, hogy ki dobott t6bbet. A gyakorlatlan
jdtdkosok biztathshban a sikeresebbek, de
legjobban Katica volt a mozgat6er6. Az egyik
asztalnitl a fa rrimiben mdlyedtek el a k6u1.ti6-
sok. Ktl0n<isen Dani, anagy sakkoz6, az erdei
kisvasutakr6l mindent tud6 ds lelkesen mes6l6
drtelmes firicska szeretett r6mizni.

Egy szeles, felh6s reggel kir6ndultunk a
mesztegny6i kisvasft kipr6b6l6srira. Mig Dani
a mozdonyban a g6p szerkezet6t tanulm6nyoz-
t&, mi a v6ltozatos, tid6n z6ld t6jban
gy<inydrkddttink. ,

T<ibbszrir s6tdltunk a tisrta, vir6gos utc6kon,
az 6myat ad6, kdrg6t hullat6 6reg platdnok
alatl, n€,ztik a sz6mtalan vitorlfst 6s mosolyog-
tunk ritletes elnevezdstikOn.

Dani a mozdonyban a
g6p szerkezet6t tanulmhnyozta ..,

A k0rnyez6 dttermek szem€lyzetdnek ud-
varias invit6l6s6b6l kitiint, hogy v6gre
r66reztek arra, hogy megdlhet6siikdrt csak fi-
gyelmessdggel, e lfogadhat6 6ron ds j6
min6s6gii dtellel lehet venddget fogadni.

A nap bdrmely szakiban, a babakocsiban
rugdaloz6, kedvesen mosolyg6, k6zb6l-k6zbe
vandorl6 2-3 h6napos Petike az rilel6s, simo-
gat6s risztcin<is drzelmdt, 6s az 6let 6rtelm6t,
nagyszertis 6get ebr esztette ben niink.

Szivesen hallgattuk Lali b6csi szines anek-
dotdit az tfiepitds csinjar6l-binjar6l, a kubikus

0tic6lunk, a nagy k6k Balaton

brig6dr6l, a bandagazda r6termetts6g6r6l, em-
bers6g6r6l, szertedgaz6 fi gyelm6r6l.

Mar j6val a reggeli el6tt erkezett gond-
nokn6nk Erzsike, mindig elegdnsan, csinosan,
figyelmes, venddgszeret6 hii.ziasszonyk6nt.
Meg kell emlftenem Agi rendkiviili szervez6 6s
segft6kdszs6gdt, kivdl6 dtelreceptjeit. Kedves
volt lboly6dk, Gabika ds Csaba Onzetlen, v6del-
met nytjt6 gyermekszeretete, 6rdekes Adrienn
gazdashgos h6ztart6si ritmutatdi, Babi
tdrtdnetei. Pozitivan 6rt6kelti.ik J6nos humor6t,
Eva kacag6 mosolyfakas nisilt, Kuksi kiegyen-
srilyozott nyugalmf! v illtozatlan dertij 6t.

Szinte felsorolni is lehetetlen mennyi j6,
kOzds csevegdsben, j6t6kban, vid6msdgban,
tapasztalatban volt rdsziink e r0vid egy h6t
alatt. K0sziinet drte Aginak, Erzsik6nek, a
konyh6soknak 6s minden kedves r6sztvev6nek.

... mennyi j6, ktiziis cseveg6sben ...

... szimoldsok, hogy ki dobott t0bbet...
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