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ISTEN
ÉLTESSE

A 95
ESZTENDŐS

SZTANKÓ
TIBORNÉT!

MIKULÁS JÁRT AZ ÓVODÁBAN. ÍRÁSUNK A 13. OLDALON

BOGLÁRI, MAGYAR ZÁSZLÓ

A NEPÁLI CSÚCSON.

ÍRÁSUNK A 8. OLDALON

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK RAJCZI MÁTÉ BALÁZSNAK ÉS SZÜLEINEK!
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Nálunk mindig a nagynénémnél, Erzsinél 
járnak először az angyalok. Már előző nap 
feldíszítik a fát és „lepecsételik” az ajtót. 
A gyerekek – szerencsére mindig vannak 
kisebbek, nagyobbak - aztán nála szokták 
várni a Jézuskát, és amikor a kulcslyukon 
belesnek, ők tényleg látják az angyalo-
kat. Egyik többet, másik kevesebbet, de 
a csillogó szemükben ott van az egész va-
rázslat. Idén már a másfél éves Boróka is 
keresheti őket.

Sokáig Rozika nénikémnél kezdtük 
a szentestét, aztán mentünk Erzsihez, 
anyámhoz, és utoljára nálunk volt a csen-
gőszó. A vacsora készítése már évek óta a 
feleségem dolga, de a halászlevet én fő-
zöm. A süteményeknél nincs változás, va-
lamennyi régi, családi recept, egyet sem 
lehet kihagyni, de már Róza lányunk és 
Manci unokánk is besegítenek. A méz, na-
rancs, vanília és a fűszerek illata hetekkel, 
napokkal a nagy este előtt betölti a házat. 
Az igazi mézes receptjét nem áruljuk el, 
az Tanti kézzel írott, régi, műbőrkötéses 
határidőnaplójában van, amit Mariann ka-
pott meg tőle, és ezt a legnagyobb elisme-
résnek tartja azóta is.

Voltak emlékezetes szentestéink. 1984-
ben katona voltam Lentiben, nagyon hi-
deg volt, és nem engedtek haza. 1986-
ban, karácsonykor volt az eljegyzésünk, 
és két évre rá, a pár hetes Anna is velünk 
mosolygott már első, közös karácsony-
fánk alatt. Miki az első karácsonyát a kór-
házban töltötte, hiszen akkor született. (A 

negyediket is majdnem, akkor törte el a 
lábát…)

Apám minden évben új karácsonyfatal-
pat hegesztett, mert az előzőt soha nem 
találtuk meg a műhelyben. Volt olyan év 
is, amikor ez csak késő este sikerült, és 
utána még be is kellett faragni. Tavaly vet-
tünk egy újat, biztos helyre tettük, egy-
előre nem találjuk…

Cserkész-gyermekeink hosszú ideig, az 
éjféli mise előtt-alatt játszottak a temp-
lomban. Hol a mesélő, a pásztor, az egyik 
király vagy Mária volt valamelyikük. Már 
hetekkel előtte izgatottan készültek, és 
mint minden szülőnek, nekünk ők voltak 
ott a templomban az angyalok.

A mi házunkban már Advent előtt fel-
gyúlnak a fények, égnek a mécsesek, a 
tűz a kandallóban. Nehezen viseljük a ko-
rai sötétet. A családi „ünnepsor” része a 
Miklós-nap is, a sütik első adagja ekkorra 
készül és fogy el. 

December 24-e a varázslat, áhítat, a 
betlehemi csillag fényében telik, de ná-
lunk – mint a fentiekből is kitűnhet - a 
szenteste nem éppen csendes éj, egészen 
a miséig. Van ajándékosztás, éneklés, 
hosszú vacsora, nevetés, emlékek felidé-
zése, együtt örvendezés a gyerekekkel, 
párjaikkal, most már az unokákkal, Er-
zsivel (és a családhoz tartozó kutyáink-
kal, macskáinkkal). 25-én pedig folytatjuk 
mindezt Laci öcsémékkel…

 

Remélem, sok ilyen boldog Karácso-
nyunk lesz, és a létszám bővülni is fog 
még, mert mindig kellenek a gyermekek, 
akik látják és hallják az angyalkákat.

Áldott, szép Karácsonyt és boldog új esz-
tendőt 2017-re mindenkinek!

Mészáros Miklós - polgármester

KÖSZÖNTŐ

KARÁCSONY ...

- Apa! Ott, ott, középen… Egy este, tele fénnyel. Alig ta-
lálunk helyet. Megértőn felajánlva beljebb ül két, kedves 
hölgy. Nagymamák lehetnek, mert nagyon izgulnak. Öt-
ven gyerek van a színpadon, hangszerekkel a kezükben. A 
hangszerek is fényesek, ragyogók, csillogók. Aranysárga, 
némelyik ezüstszínű. Figyelő szemek a karvezetőn. Finom 
kézzel megigazított copf, szemüvege mögé bújt, félretar-
tott bájos arcocska. Átjár a zene melege…Karácsony előtt, 
1957-ben költöztünk be a saját házunkba. Nem volt még 
kész, de a miénk. Kemény tél volt politikailag, gazdasá-
gilag is. Nem volt szén, nem volt tűzifa. Másoknak sem, 
arra mifélénk legalábbis. A konyhai sparhelt volt a családi 
meleg, kukoricacsuta, kevéske erdei fagyökér – alapo-
san megfontolt beosztással. Tetőcserepek forrósodtak a 
renben, s azok melegítették az ágyderékot. - Jött lignit 
a tüzépre! – futott körbe a hír karácsony előtt. Huszon-
negyedikén, hajnalban már sorban álltunk. Jeges hó volt 
végig.  A szánkóval, s egy kukoricás zsákkal, fázós lábak-
kal a gumicsizmában vártuk öcsémmel a sorunkat. Talán 
megszánhatott bennünket Fegyveresi bácsi, mert adott 
egy fél zsákkal, az apánkkal folytatott hosszú sustorgás 
után, amit mi nem hallhattunk. Aznap este befűtött édes-
anyám a szobában. Nem is kapcsoltunk villanyt. A nyitott 
kályhaajtó csodálatosan táncoló, szeretet-meleg fényt 
vetített. Édesapánk is lehasalt közénk, a kályha elé, ját-

szani egy meccset (a Dózsa-Fradi azóta örökrangadó!) a 
Jézuska-hozta gombfocival, majd elővette a klarinétot, s 
a malteros illatú, nehéz fogásokhoz szokott ujjaival ját-
szani kezdte a Mennyből az angyalt. Édesanyánk kezeit 
az ölében ringatta, ránk nézett, aggódó tekintete kisimult, 
s csillogó szeméről letörölt egy könnycseppet. …pont kö-
zépen ül a legeslegkedvesebb barátnőm, a Bogi! Kipirult 
arccal fújja a kürtöt a lengyeltóti színpadon, még vagy 
nyolc-tíz boglári zeneiskolással, a Mikulás napi koncerten. 
Egy éjjel, tele fénnyel, mikor szikrázik a hó, egy új lap, 
melyre bármi írható.

k.j.

EGY ÚJ LAP, MELYRE BÁRMI ÍRHATÓ

SZÜLEINEK!
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KÖZMEGHALLGATÁS

November 24-én, a Képviselőtestület 
ülése után tartották a város idei közmeg-
hallgatását, melynek fő témája a temető 
bővítése, és az építendő új ravatalozó ter-
veinek bemutatása volt. Az eseményt Mé-
száros Miklós polgármester nyitotta meg, 
aki köszöntötte a megjelent polgárokat, 
majd elmondta, hogy véleménye szerint a 
ciklus közepén járó testület az elmúlt két 
évben is több sikert ért el. A polgár-
mester megemlítette többek között, 
hogy a város modern közvilágítást 
kapott, megújult több intézmény, 
melyek közül kiemelte az iskola és 
a Városháza épületét. Teljes ener-
getikai átalakítást végeztek a városi 
konyhánál, és nagy siker, hogy Ba-
latonlellével összefogásban sikerült 
a Munkácsy utca burkolatát is fel-
újítani. Kiemelte a városban zajló 
egyéb beruházásokat is, melyek 
közül a két legjelentősebb a Nem-
zeti Kézilabda Akadémia 3,2 milliárd 
forintos csarnok és szálláshely építkezése, 
valamint a Datalogic gyárüzemének fej-
lesztése. 

Ezek után Mészáros Miklós átadta a szót 
Pór Péter városi főépítésznek, hogy az 
építendő, új ravatalozó terveit be-
mutassa. Mint ismeretes, a város 
idén a temető bővítése érdekében 
megvásárolta az Attila utca egy 
szakaszát, s ezzel, a számítások 
szerint további 90-100 évre elegen-
dő helyet nyertek a temetkezések 
biztosításához. Az ügyben további 
fejlemény, hogy egy rendelet vál-
tozása miatt már nem kell kötelező 
védősávot fenntartani a temető és 
a lakott területek között, így a Bem 
utca felé eső oldalon eddig erre a 
célra fenntartott rész is felszabadul. 
Emiatt azonban tiltakoztak az ott 
élők, így az a kompromisszumos megoldás 
született, hogy a Bem utca felé egy tíz mé-
ter széles, dupla védősövényt és fasort te-
lepítenek, ami egyfajta lezárást jelent majd 
a temető nyugati oldalán. A tervek szerint 
a növények telepítését már a jövő évben 
megkezdik.

Az építendő új ravatalozó is erre a nyuga-
ti részre kerül majd, de a lakók nyugalma 
érdekében az épület hátoldala lesz a Bem 
utca felőli oldalon, ráadásul elég nagy tá-
volság marad még az új ravatalozó és a 
lakóterületek között. A főépítész elmondta, 

hogy mindenki számára ismert a jelen-
legi épület állapota, melynek felújítása 
nagyobb költséget jelentene, mint egy új 
építése. Az új ravatalozó kialakításánál fi -
gyelembe vették, hogy a főút felől a zaj 
csillapítása megfelelő legyen, hogy annak 

forgalma a szertartásokat lehetőség szerint 
ne zavarja. Pór Péter elmondta, hogy a ter-
vek elkészítése előtt több hasonló épületet 
is megnéztek, és igyekeztek a legtöbb jó 
ötletet átvenni.

A ravatalozó tervezésénél elsődleges 
szempont volt a rendeltetés szakrális jelle-

ge, ennek eredményeként egy ovális alakú, 
nyitott fogadó térrel rendelkező, modern 
kialakítású épületet rajzoltak, aminek elő-
terében még egy lélekharang is helyet kap 
majd. A méreteknél nem akartak túlzások-

ba esni, mert a költséghatékonyság szem-
pontjait is igyekeztek fi gyelembe venni. 
Szóba került egy „szóró” parcella kialakítá-
sa is, de ezzel még tervezési szinten nem 
foglalkoztak.

A tervek nem véglegesek, mert a nyitott 
fogadórész tetőszerkezetén még módosíta-
ni szeretnének, hogy az egész épület ovális 
jellege ott is érvényesüljön. A cél az, hogy 
az építkezés 2017 tavaszán elkezdődjön, 
és lehetőség szerint az ősszel be is feje-
ződjön, de ez nagymértékben függ az en-
gedélyeztetéstől, valamint a város anyagi 

lehetőségeitől. A főépítész úgy látja, hogy 
a szándék erre megvan, és a város egy régi 
adósságát tudja le majd ezzel a beruházás-
sal.

Pór Péter előadása után Mészáros Miklós 
polgármester átadta a szót a megjelentek-
nek, hogy kérdéseiket feltegyék. Elsőként 
Kopasz Árpád szólalt fel, aki a kulturális 
központ tervezett felújításáról érdeklődött. 
Mészáros Miklós polgármester erre válaszul 
elmondta, hogy az előzetes tervek készíté-
séről már gondoskodtak. Várható, hogy a 
TOP pályázatok keretében kiírnak majd egy 

„Zöld város” elnevezésű programot, 
és ennek keretében lesz lehetőség 
pályázni az intézmény felújítására.

Papp Lajos a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületének vezetője arról 
érdeklődött, hogy mikor alakít ki a 
város a kulturális központnál moz-
gáskorlátozottaknak is használható 
illemhelyet? További észrevétele 
volt, hogy az intézménynél nincs 
felfestve mozgáskorlátozottaknak 
parkolóhely, valamint az egészség-
ügyi központnál nincs kialakított 
leszállóhely a mentőhelikopter szá-

mára. A polgármester szerint a mozgás-
korlátozottaknak használható mosdót is a 
tervezett felújítás során fogják megépíteni, 
hiszen ehhez át kell alakítani a vizesblok-
kot. A parkolóhely és a leszállóhely kérdé-
sét megvizsgálják, és megteszik a szüksé-

ges lépéseket.

A közmeghallgatás végére meg-
érkezett Balatonlelle Képviselő 
Testületének küldöttsége, hogy a 
bogláriakkal közösen ünnepeljék 
meg a Munkácsy utca elkészültét. 
A kivitelező Balaton-Út Kft-t Jáki 
András ügyvezető képviselte, de 
Mészáros Miklós polgármester a ter-
vező és az építésvezető munkáját 
is megköszönte. Kenéz István, Ba-
latonlelle polgármestere elmondta, 
hogy nagyon régen várt esemény 
ez az ünnepség, de a Munkácsy 

utca felújítása az elmúlt évek során mindig 
valami miatt elmaradt. Örömét fejezte ki, 
hogy végül minden akadály elhárult, és si-
került ezt a régi adósságot rendezni.

A közmeghallgatás teljes videófelvétele 
megtek inthető 
a Balatonboglár 
város Youtube 
csatornán, ami 
az alábbi QR kód 
segítségével is 
elérhető.

sz.l.

A VÁROS
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A Balatonboglári Evangélikus 
Egyházközség, Mészáros Mik-
lós polgármester támogatásá-
val nemcsak a karácsony előtti 
hetekben, hanem tartósan sze-
retne segítséget nyújtani a vá-
rosunkban élő rászorulóknak 
azzal, hogy a posta oldalán egy 

adománygyűjtő szekrényt helye-
zett el .  Bízunk abban, hogy a 
bennünk lévő együttérzés és jó-
ság nemcsak adventben, hanem 
az év többi napján is arra indít 
mindannyiunkat, hogy azokra 
is gondoljunk, akik talán soha 
nem kérnének segítséget, még a 

legnagyobb szükségben sem. A 
„Kredenc” reménység szerint ép-
pen számukra lehet egy gesztus, 
az irántuk érzett felelősségünk és 
embertársi szeretetünk kézzel-
fogható jele. A szekrénybe bár-
ki szabadon helyezhet el tartós 
élelmiszert, a rászorulók pedig 
ugyanígy vehetnek ki belőle any-
nyit, amennyire szükségük van. 
Mindazok, akik szeretnének az 
adományozásnak ehhez a formá-
jához csatlakozni, kérjük, hasz-
nálják a szekrényt, vigyék tovább 
a hírét, hogy valóban eljuthasson 
azokhoz, akiknek szüksége lehet 
rá.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna 
evangélikus lelkész

„KREDENC” " ADOMÁNYPONT

fo
tó

:
 s

.m
.

HÍRÖZÖN

EGY MAJDNEM AC/DC KONCERT BALATONBOGLÁRON
December harmadikán, a Varga 

Béla Kulturális Központ színpadán 
az AC-BC Együttes lépett fel. A 
formáció gyakorlatilag a legendás 
AC-DC tribute zenekaraként mű-

ködik, és tolmácsolásukban töb-
bek között olyan számok szólaltak 
meg, mint a Highway to hell, vagy 
a Thunderstruck. A közönséget le-
nyűgözte Gubás Tibornak, az ere-

deti előadóhoz igen csak hasonló 
énekhangja, valamint Nagy Máté 
gitárjátéka. A programot az NKA 
támogatta.

sz.l.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS BALATONBOGLÁRON
A környező településekhez ha-

sonlóan, immár többéves hagyo-
mány, hogy advent első vasárnap-
ján a város új központjában, az 
56-osok terén, egy kis ünnepség 
keretében közösen kapcsolják fel 
a karácsonyi fényeket, ezzel is je-
lezve az adventi időszak kezdetét. 

Idén Mészáros Miklós polgármes-
ter köszöntő beszéde után, Vár-
nai László katolikus plébános és 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna 
evangélikus lelkész mondták el 
ünnepi gondolataikat.
A beszédek között pedig a Seven 

Houses Gospel Kórus adott elő pár, 
az ünnep hangulatához illő gospel 
éneket. Az önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően, az ün-
nepségre összegyűltek választás 
szerint ajándék forralt borral vagy 
forró teával melegedhettek.
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MŰVELŐDÉS

AZ INKÁK FÖLDJÉN

December másodikán a Boglá-
ri Pódium elnevezésű beszélgető 
estek vendége, a balatonboglári 
születésű Nádorfi  Lajos operatőr 
volt, aki ezúttal magával hozta Dr. 
Juhász Árpád geológust, aki a ma-

gyar ismeretterjesztő fi lmek vilá-
gának egyik meghatározó szemé-
lyisége. Az est központi témája, 
a kettőjük által, még a hetvenes 
években készített Inkák földjén 
című fi lmsorozat volt, amiből ez-

úttal két részt is levetítettek.
A fi lmek után, a közönség be-

vonásával beszélgetést zajlott a 
perui őslakosok titokzatos, máig 

kevéssé ismert világáról, a meg-
magyarázhatatlan szobrokról és 
a Nasca-vonalakról. A két, amúgy 
barátságban és jó munka-kapcso-
latban lévő ember között kisebb 
vita is kibontakozott az anyagi- és 
a szellemi világ összefüggéseiről. 
Gergely Piros szervező szerint az 
estnek jövőre folytatása lesz.

k.j.

Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy a Balatonboglári Lukács Károly Városi 
Könyvtár 

az 5 évente kötelező állományellenőrzés alatt 
2017. február 01. napjától március 12. napjáig ZÁRVA tart. 

Szolgáltatásaink ez idő alatt szünetelnek! 
A dokumentumok hosszabbítására telefonon és e-mailben lesz lehetőségük. 

Első nyitvatartási nap 2017. március 13. reggel 9 óra

Türelmüket előre is köszönjük!
Béres Krisztina

fotók: s.m.



 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 december    7 

Dr. Sziberth László balatonboglári 
polgár, állatorvos, jelenleg a képvi-
selőtestület Pénzügyi- és Ügyrendi 

Bizottságának elnöke. Ő az az ember, 
akinek képviselői munkája ciklusról 

ciklusra végigkísérte az önállóvá váló 
város életét. Úgy gondoltuk, méltó 
lezárása a jubileumi évnek egy vele 

készített interjú.

Ha egy kicsit az önállóság elé nézünk, 
akkor hogyan élte meg, hogy Balaton-
boglár Boglárlelle néven lett város?
 Annak idején a felső ve-

zetés kivételével senki nem 
értett egyet a két település 
összevonásával. Most 25 év 
elteltével pedig azt hiszem, 
hogy az idő azokat igazol-
ta, akik szétválás ellenesek 
voltak. Csak gondoljanak 
bele, ma, ha együtt maradt 
volna a két település, akkor 
Siófok és Keszthely között 
nem lenne kérdés, hogy 
melyik település a déli oldal 
közepének a központja. 
Arra céloz ezzel, hogy 

jobb lett volna együtt maradni?
Mint mondtam, nem volt szerencsés az 

egyesítés, de ha már megtörtént, és a 
trendeket mindenki látta annak idején, 
ezek fényében nem volt jó ötlet a szétválás.

A történetben viszont a szétválásnál 
tartunk. Hogyan zajlott ez akkoriban?

Meglehetősen viharosan, de erről azok 
tudnának nyilatkozni, akik akkor képvise-
lők voltak. Én később csöppentem a törté-
netbe, amikor 1991-ben kiírták -az immár 
önálló- Balatonbogláron a választásokat. 

Mi adta az indíttatást ahhoz, hogy el-
induljon képviselőjelöltként a válasz-
táson?

Úgy gondolom, hogy ehhez is egyfajta 
megszállottság kell. Főleg így 25 év távla-
tából… Azon az úton – és ezek most nagy 
szavak -, amit a családom bejárt, amilyen 
vér csörgedezik az ereimben, úgy gondol-
tam, itt az ideje, hogy én is tegyek azért a 
településért, amitől addig csak kaptam.
De itt meg is ragadom az alkalmat, hogy 

köszönetet mondjak a város polgárainak, 
akik ciklusról ciklusra bizalmat adtak ne-
kem, hogy ezt a munkát végezhessem. 
Megtisztelő, hogy bíznak bennem. Egyúttal 
köszönöm a családomnak is, akik türel-
mesek voltak hozzám, hiszen a képviselői 
munkába fektetett időt, azt tőlük vettem el. 

Egyszer beszélgettünk róla, hogy a 
Vörös kápolna kriptájában nyugszik 
a családja. Milyen elkötelezettséget 
jelentenek a gyökerek és milyen Gaál 
Gaszton dédunokájaként képviselőnek 
lenni Balatonbogláron?
Soha nem hivatkoztam az őseimre és 

nem is tartom helyesnek. Úgy gondolom, 
hogy mindenki a saját maga képességei és 
akarata szerint tegye azt, amit tesz. 

Milyen volt a szétválás utáni első cik-
lusban a munka? Én csak annyit tu-
dok a legendáriumból, hogy rendkívül 
hosszú testületi ülések voltak. Igaz 
ez?

Valóban nagyon hosszúak voltak. Rend-
szeresen előfordult, hogy délután kettőtől 
hajnali kettőig ültünk a tanácsteremben. 
Tanultuk a demokráciát, mint ahogy ak-
kor mindenki ebben az országban. És nem 
csak a testület, hanem az azt kiszolgáló, il-

letve hozzátartozó intézmények is, hogy 
milyenek az alá- és mellérendeltségi vi-
szonyok, milyen a döntési jogkör és kihez 
mi tartozik. Nehéz idők voltak, rá is ment 
az első ciklus, amíg helyére került minden.

Ezt hogyan kell elképzelni? Több 
rendeletet kellett akkor alkotni, vagy 
több mindent kellett elindítani?

Egyszerűen más volt a döntési mechaniz-
mus, mint a tanácsi rendszerben és ehhez 
kellett a megfelelő rendeleti hátteret meg-
teremteni.

Milyen volt akkor az 
önkormányzati fi nanszí-
rozás a mostanihoz ké-
pest?

Két különböző dologról 
beszélünk. Az, hogy milyen 
utat járt be az önkormány-
zatiság, az egy külön törté-
net, és az egy külön beszél-
getés tárgyát is képezhetné. 
Minden ciklusban más volt 
a fi nanszírozás, minden 
ciklusban mások voltak a 
körülmények, mármint a 
központi kormányzat által 

teremtett körülmények, amihez alkalmaz-
kodni kellett.

Ezért nem lehet a 25 évről általánosságo-
kat mondani, mert minden ciklus, mondom 
minden ciklus más körülményeket terem-
tett. Nem is olyan régen hallottam jó pár 
embertől a 800 éves évforduló kapcsán, 
hogy Balatonboglár igazi fejlődése most 
kezdődik, vagy kezdődött pár évvel ezelőtt. 
Én úgy gondolom, hogy a település fejlő-
dése 800 évvel ezelőtt kezdődött és min-
den évben tettek hozzá, mert voltak olyan 
emberek, akik ezt akarták és tettek is érte. 
Ugyanez igaz a 25 év mindegyik ciklusára, 
mert mindig alkalmazkodni kellett, minden 
testület más volt, de egy közös mindegyik-
ben volt: mindig megvolt az akarat és a 
szándék, hogy Boglárért tegyünk.

Úgy gondolom, hogy a település tör-
ténelmi szintjén is meghatározó évek 
lehettek 1990. után, hiszen sok min-
denről ekkor lehetett először beszélni. 
Először jöttek a boglárcsikok, hazatért 
Varga Béla és sorolni lehetne... Meny-
nyire határozta ez meg a testület éle-
tét?
Valóban így van! Nagyon büszke vagyok 

rá, hogy én még találkozhattam Varga Bé-
lával. Egyébként, ha már róla beszélünk, 
akkor el kell mondanom, nagyon sajná-
lom, hogy halála után országos és sajnos 
helyi szinten is ennyire feledésbe merült. 
A boglárcsikokkal kapcsolatban nagyon 
nagyra becsültem a Lengyel-Magyar Baráti 
Társaságot, akik felkarolták ezt az ügyet és 
tartották velük a kapcsolatot. Sajnos, ma 
már egyre kevesebben élnek és ezért kel-
lene lehetőség szerint mindent megtenni 
annak érdekében, hogy ami még begyűjt-
hető írásos anyag, azt minél gyorsabban 
összegyűjtsük. A történetet pedig ismer-
tebbé kellene tenni itthon is és Lengyelor-
szágban is.

Emlékszem, hogy a kilencvenes 
években készült a boglári francia me-
nekültek történetét bemutató fi lm is. 
Ehhez mi adta az ötletet?
Az ötletet gyerekkori jó barátommal, 

Kalász Zoltánnal közösen szültük. Sokak 
által ismert történet, hogy annak idején 
nagyanyám, Sziberthné Gaál Márta bújta-
tott francia menekülteket. Közülük ketten 

faragták azt a Szent Teréz szobrot, ami a 
templomban látható. Ebből jött az ötlet, 
hogy a még fellelhető dokumentumok se-
gítségével készüljön egy ilyen fi lm.

Az első négy év útkeresése után mi 
jellemezte a második ciklust?

Miután letisztázódtak a működési körül-
mények már több fi gyelmet lehetett fordí-
tani a tényleges munkára. De csak ismé-
telni tudom magam azzal, hogy minden 
ciklus más volt és mások voltak a fontos-
sági szempontok is. Minden ciklusban érté-
kek teremtődtek, de hogy milyen keretek 
között, ehhez a központi szabályzás jelölte 
ki – foci nyelven szólva - a játékteret. Én 
minden volt polgármesternek és képviselő-
társamnak hálás vagyok, mert mindenkitől 
tanultam és jó volt velük együtt dolgozni.
A második ciklusra esett a BB privati-

zációja, majd a leépülés elindulása. Ez 
meglátszott a város költségvetésén is?
Igen meglátszott, de nem ez volt az igazi 

probléma, hanem annak az 1500 ember-
nek a sorsa, akiknek előtte biztos meg-
élhetésük volt, amit aztán rövid idő alatt 
elveszítettek. Sajnos, a közben létrejött 
kispincészetek is képtelenek voltak ekko-
ra létszámnak munkát adni. Elég közelről 
éltem át ezeket az eseményeket, hiszen 
akkor még volt olyan, hogy Földrendező 
Bizottság és annak az elnöke, akkor én 
voltam. A BB felszámolása során pedig 
voltak szép és nagyon csúnya történetek 
egyaránt, de azt hiszem, abban mindenki 
egyetért, hogy nem így kellett volna intéz-
nie a dolgot az akkori döntéshozóknak…

Az interjú második része a 2017. ja-
nuári számban lesz olvasható.

sz. l.

25 ÉVE A VÁROSÉRT

NEGYEDSZÁZ
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Schmidt-Kovács Andreánál jártunk a Ber-
csényi utcában. Most épp itthon volt két ne-
páli túra, s az ausztriai munkahely között. 
Jómagam kisiskolás korában láttam gyak-
rabban. Középiskolásként, főiskolásként, 
egyetemistaként már csak a szűkebb kör-
nyezete ismerhette, csakhogy a családnak 
van egy tündéri szomszédasszonya, aki ezt 
nem hagyta. Így került sor az Andreával 
való beszélgetésre. (Kö-
szönjük Rózsika!)

Végtelenül kedvesen 
és szépen fogalmazva 
beszélő, fi nom gesztu-
saival, mimikájával, s a 
szeme fényével azt le-
nyűgözően hangsúlyo-
zó mesélését öröm volt 
hallgatni. Szakfordító 
lektor, német szakos ta-
nár, de egyetemi tanul-
mányai során más kul-
túrákkal is foglalkozott 

- leginkább Iránnal, más 
nyelvekkel, amit sokat 
köszönhet - kisiskolás 
korától - a folyamatos ol-
vasásnak, amiben előbb 
a kalandregények, majd 
útleírások, tudományos 
munkák sorolódtak. Min-
dig kialakult egy-egy 
erősebb érdeklődési kör, 
s akkor az ahhoz kap-
csolódó ismeretek megszerzése töltötte be 
az életét, amihez természetesen elenged-
hetetlen segítség a német, angol spanyol 
és perzsa nyelveken való olvasás,- írás- és 
beszédkészség. Meghatározó élmények is 
érték, mikor egy-egy helyről, kultúráról 
olvasottakkal az utazásai során találkozha-
tott is, az elképzelt világnak, az álomnak 
egy-egy darabja megvalósulhatott. Ahogy 
másokkal, olvasókkal is megtörténik, egy-
szer csak Andrea találkozik az olvasmá-
nyaiban az életét jelentősen befolyásoló 
élménnyel. Ezek között van Germanus 
Gyula, a nemzetközi hírű magyar orienta-
lista, arab nyelvészeti, kultúrtörténeti író, 
irodalmár, nyelvész, történész, országgyű-
lési képviselő, több arab nemzeti akadémia 
tagja útleírásai, s feleségének, G. Hajnóczy 
Rózsának az indiai élményekről írt napló-
ja (a Bengáli tűz című, népszerű regény 
készült belőle), és ilyen volt Sir Edmund 
Hillary (ahogy sokan tudják: ő az az új-zé-

landi hegymászó, aki 1953. május 29-én 
Tendzing Norgajjal együtt elsőként mász-
ta meg a Mount Everest): „Kockázat nél-
kül nincs győzelem“,  továbbá Reinhold 

Messner: A végzet hegye című könyve. 
(Próbáltam ez utóbbit a könyvtárból kiköl-
csönözni, hogy jobban képben legyek, de 
Krisztina nagyon sajnálta, hogy nekünk az 
nincs meg, de rögtön vállalta, hogy más-
honnan átkölcsönzi. A könyv – miről is 
másról? - A Nanga Parbat – a végzet he-
gye – a Himalája nyugati vonulatának 8126 
méteres csúcsáról szól. Meghódításával 

először Willy Merkl pró-
bálkozott az 1930-as 
években, de életét vesz-
tette. Féltestvérének, 
Karl Herrligkoffernek a 
rögeszméje lett, hogy 
megvalósítsa öcs-
cse álmát. 1970-ben 
a Messner fi vérekkel, 
Reinholddal és Günther-
rel közösen vakmerő ter-
vet szőtt: a 4500 méter 
magas Rupal-oldalon, a 
földkerekség legmaga-
sabb jeges sziklafalán 
akartak feljutni a csúcs-
ra. De a tragédia, ezúttal 
a Messner fi vérekkel, kí-
sértetiesen megismétlő-
dött: a visszaúton Günt-
hert maga alá temette 
egy lavina. Ki a felelős 
a haláláért? Feláldozta-e 
vajon Reinhold az öccsét 
ambíciói érdekében?) 

Aztán jöttek a hegyek. Először Peruban az 
Inka Ösvény (Az Inka Ösvény az egykori 
inka úthálózat azon része, ami ma turisták 
által látogatható. A három egymást keresz-
tező útvonal a Mollepata, a klasszikus, és 
az egy napos. E három közül a Mollepata a 
leghosszabb, a legmagasabb hágókkal; ez 
a klasszikus utat a Warmiwanusqa (Halott 
Asszony-hágó) előtt keresztezi. Az Andok 
hegyláncain fekvő, köderdőkkel és alpe-
si tundrán át vezető ösvény települések, 
alagutak és inka romok mentén vezet a 
Nap-kapun keresztül a Machu Picchu hegy-
hez.) Andrea lelkesen meséli, leírhatatlan 
élmény az Andokban túrázni, köderdőben 
mint egy jurassic parkban, átélni abban a 
környezetben olvasmányai kiteljesedését. 

Az első túráit, hegymászásait még cso-
portosan tette meg, de a nepáli túráit már 
egyedül. Egyedül is szervezi azokat, ami-
hez sok segítséget jelentenek a barátok, 
hegymászók élménybeszámolói, a tőlük 

kért tanácsok. Az egyedül azt jelenti, hogy 
egy túravezető ill. - alaptábor fölött - hegyi 
vezető az mindig van a hegymászó mel-
lett. Az ő személye kiválasztással dől el, a 
kölcsönös bizalom a legfőbb szempontja, 
vele beszéli meg Andrea a mászás min-
den mozzanatát a hátizsák tartalmától, az 
útvonal minden méteréig. Valamint a célt, 

amihez mind a fi zikai, mind a mentális fel-
készültség szükséges, amihez az osztrák 
Alpokban igen jó és jól kihasználható lehe-
tőségek vannak. A túra alatt, de a felké-
szüléskor is tudatában van az ember, hogy 
már négyezer méter fölött jelentkezhetnek 
a hegyi betegség tünetei, amiket megfele-
lően kell tudni kezelni. Bekövetkezhetnek 
nem tervezett helyezetek, melyeket egye-
dül kell megoldani, s aztán a súlyosabb 
történések lehetőségével is számolni kell. 
Andrea legfontosabbnak tartja, hogy min-
dig az épp előtte lévő feladatra, akár a kö-
vetkező lépésre kell teljesen koncentrálni, 
azt megoldani, s utána számolni a soron 
következővel. Ehhez nagyon komoly men-
tális felkészülésre van szükség. Ha az em-
ber egy függőhídon, hasadékon megy át, 
akkor nem az alatta tátongó, százméteres 
mélységre kell koncentrálni, hanem csak 

BOGLÁRI, MAGYAR ZÁSZLÓ
A NEPÁLI CSÚCSON.

HEGYVIDÉK
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a következő lépésre, a következő látható 
pontra kell fókuszálni. Lehet gyakorolni az 
ilyen akadályokkor szükséges koncentrá-
ciót. Sokan mondták neki, hogy nagyon 
nagy bátorság kell a vállalásaihoz, kérdezik 
is tőle, nem fél-e? Nem, mondja Andrea - 
nem félek, bár vannak dolgok, amelyeknek 
a felmerülésétől tartok, de azokat inkább a 
túrák után veszem elő. Nagyon sokat szá-
mít a túravezetővel való kapcsolat, a vele 
átbeszélt részletek, a kölcsönös bizalom. 

Fönn a hegyen kevesebb az oxigén 
(6.500 méteren a tengerszint feletti oxi-

génszint 44%-al!), az ember csak liheg,  
beszűkülnek az érzékelései, a látása, a tu-
data, mínusz 20-30 fokban fázik is, s ekkor 
meghozni nagyon fontos döntéseket, hát 
az emberpróbáló dolog. De muszáj jó dön-
téseket hozni, amihez sokat tud segíteni az 
alapos felkészülés. Még egy átlagos utazó 
számára is ajánlatos felkészülni az úticélból 
legyen az akár a Horvát tengerpart, egy 
egzotikus nyaralás, de akár egy párnapos 
városnézés. Felkészülni a várható fogadta-
tásra, a helyi kultúra alapvető elvárásaira 
(az iráni légtér felett pl. már a repülőn fel 
kell venni a csadort). 

Egy kedves ismerősöm nagy búvár, fotós/
fi lmes. Mutatott pár percet egy Maldív-szi-
getek koralljainál készült káprázatos felvé-
teléből. A sok ismeretlen hal között, eléggé 
mogorva tekintetű nagyragadozó is látható 

volt. - Nem féltél? - kérdeztem. Nem, mert 
én ott vendégként viselkedtem, s az igen 
fontos. 

Andrea eddig háromszor volt Nepálban, 
két hatezer méter közeli és egy hatezer 
méter feletti nepáli csúcsot vett eddig sike-
resen célba, melyek fokozatosan nagyobb 
energiát követeltek tőle. Aztán, talán egy 
dél-amerikai hétezres következik, az Acon-
cagua az Argentin Andokban, aztán ismét 
Nepál, egy felkészítő, technikásabb má-
szást igénylő, ami - úgy tűnik - hosszabb 
távú szerelmet jelent, s titkokat is őriz. 

Nem sikerült - mint 
az elején írtam - az a 
bizonyos könyv elol-
vasása, de arra a kér-
désre, hogy miért vál-
lalják a hegymászók az 
életben maradás leg-
kisebb esélye mellett 
is a kockázatot, arra 
egy autentikus választ 
idéznék egy békéscsa-
bai hegymászó napló-
jából. Andrea is elme-
sélte, épp időben felért 
a Kala Patthar tetejére, 
amikor a Mount Eve-
rest csúcsa fölött épp 
áttört a napsugár. Az 
egy leírhatatlan lát-
vány volt. „Csúcshódí-
tás - a megtett út min-
den pillanata kivételes 
élmény. A mászó föl-
döntúli világba kerül: 
a csend, a végtelen 
tér, a fölöttünk ránk 
váró ismeretlen, a fel-
foghatatlan méretek, a 
hegyek ezen új dimen-
ziója, és a leírhatatlan 
természeti szépség, 
ami körülvesz, szin-

te transzba ejti az odalátogatót. A mászó 
önként vállalja azt a mostoha életet, amit 
hóban és fagyban tölt ennyi időn keresz-
tül, és mínusz 20-30 fokban is örömmel 
vackolja be magát a hálózsákjába, hiszen 
a napfelkeltét Földünk egyik legkülönle-
gesebb és legszebb helyén csodálhatja: a 
felhők fölött.“

Kedves Andi! Figyelni fogjuk az fb oldala-
dat többen is, s a tavasszal várunk egy él-
ménybeszámolóra. Kedves olvasók, addig 
tessenek a kód-
ra irányítani az 
okostelefont, s a 
beszélgetés fi lm-
anyagát nézzék 
meg.

k.j.

Csere Andrea
alpolgármester

segítségével idén 
először sikerült közös 
karácsonyfát állítani

Szőlőskislakon

SZŐLŐSKISLAK

fotó: s.m.



10 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2016 december

Németh István Péter:
Királyok imádása

Giotto padovai freskójára

a jászol előtt
már letevék

terhüket
a tevék

megállott csillag süt
pőre púpjaikra

lekerült róluk az arany
a tömjén s a mirrha

az istálló tetejét
Y-águ gerendák

tartják s szárukon
az éji kék dereng át

a szálkás durva fáikon
áttetszik pedig

egy angyal ki éppen
erre repkedik

koronája hozzáhül a kőhöz
már térdepel Boldizsár
homloka izzad a Kisded

lábainál
nézi egyre nézi vár

csak az a másik két király
József ezüst szakálla mögé

Szeretne rejtőzni
Sebes ács-kezefejét meg födik

Ruhája redői

A Föld minden törésvonala
keresztformán fut össze itt

rajtuk boldog a zsámoly mely fölfogja
Mária kösöntyűit

Kinek mi a dolga
Isten angyala vigyáz a Dedre

istránggal ügyel tevére a szolga
e vakolat-menny pedig sohsem pereg le

Pados József: Eppur si muove 1959 (részlet)

- Feljött a Hold!
- Isten dicsőségére – felelik ketten is, de valójában nem ügyelnek a szóra, a Hold 
sem. Fél órája Keszi Mari lakodalmát beszélik, s még most is az a gondjuk.
Az apróság mohón, kíváncsian bámulja a vasútsor házai fölé guruló sárga korongot, 
majd türelmetlenül megrántja a nagyanyja kötényét.

- Mama, nem látom a rakétát!
Először nem is ügyelnek rá, de ő makacsul, egyre hangosabban rikoltja bele a kíván-
csiságát az öregek szavába. A hat, főkötős, ráncok pókhálójával átszőtt arc mogor-
ván mered a Holdra.

- Nagy az udvara, hamarosan eső lesz – szól valaki közömbösen.
- Boldogasszony zsámolya – pötyögi egy derékfájós, nyögdécselős asszony. Fogatlan 
ínyén úgy surran ki a szó, mintha imát mormolna.

- Ott van a rakéta a legközepin – ujjong fel hirtelen a gyerek, s oda szeretne mutatni 
maszatos kezével, ahogy az égitest aranysárgában ragyogó hegyei a korong köze-
pén sötétlő árnyakat vetnek.
Öreganyja hirtelen előrántja köténye alól a kezét. A fi ú fejebúbján ágaskodó kendő-
bóbitába kap. Magához rántja.

- Ne káromold az Istent te!
- Nem káromkodok! – felesel vissza a gyerek. - Ott a rakéta, belelőtték. Ezt mondta a 
rádió is, ezt mondta tegnap a tanító néni is.
Suhogva csap le a tehénterelő vessző a legényke hátsó felére. 

- Még hazudsz is, mint azok az istentagadók?
- Nem hazudok, mert igaz! – hősködik a sírásba vékonyodó cinegehang.
Hirtelen beálló csend. Három-négy levél hintáz lefele a fáról. Most igen jól hallani a 
villanydrótok pengő énekét. Az asszonyok lassan fekete kört vonnak a gyerek körül. 
A kutya, fejét felkapva fi gyeli őket, majd komótosan feltápászkodik, s nagyokat ásít-
va kiballag a karélyból.

- A rakéta az antikrisztusok hazugsága – kiáltja vesszőjét lóbálva a nagymama.
- Az egész világ tudja, hogy igaz – bőg, szüpög a fi ú.
A felháborodott öregek majdnem egyszerre, kórusban fújják:

- Ki látta?
- Nem enged ilyet az Isten.
- A menny, a Hold, a csillagok az angyalok és az üdvözült lelkek birodalma.
- Hazugság!
- Nem az – hősködik a legény – csak maguk nem értik a tudományt.
Szünet, de csak egy pillanatra.

- Mondd azt, hogy hazugság, mert agyoncsaplak! – csattan a nagymama.
- Nem – monda halkan a fi ú, s ugrana, keresné az utat ki a körből.
Az asszonyok megmerednek. Eres, reszkető kezükben ide-oda billeg a bot.

KARÁCSONY
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Fénykeresés a
szeretet éjszakáján

Ahogy mondtam, ahogy kérted,
Lásd már itt vagyok veled.

Lázaséltű kicsi gyertya
haldoklik fejünk felett.

Gyorsanégő áldozattűz, 
Krisztust-kereső pogány.

Ha kilobban csöppnyi lelke,
- mondd meg – mi marad nyomán?

Gyere! Kint a Hold világít
és a régi séta vár.

Ezüst ködbe bújt a pázsit,
szent csöndbe a tengerár.

Ám a Hold hanyatlik egyre.
Holt találunk végre fényt?

Felmegyünk a tompa hegyre…
Lelkem reszket lelkedért!

Fény özönlik, ajtó tárul, 
tágranyílik szép szemed.
Kezem kis kezedre zárul, 
s lépünk egyre közelebb…

Jászol oltár örök Fénye!
Lelkünk egymagába’ fél,

Csakhogy rád találtunk végre!
Olyan sötét kinn az éj!...

Geosits Gyula

B.boglár, 1955. december 24.

ÜNNEPAdvent közeledtével az ember elgondol-
kodik a régi karácsonyok emlékein, az ün-
nep üzenetén. Túl azon, amit a Szentírás-
ban foglaltak alapján tudunk, hogy kétezer 
éve született a  Megváltó Krisztus, akinek 
történetét a hívő emberek lelkükben hor-
dozzák. 

Édesapám három év híján együtt szüle-
tett a huszadik századdal, és abban nyolc-
vanhárom karácsonyt ért meg. Ő sokszor 
elmesélte, hogy apját, a néhai Horváth Jó-
zsef kőműves segédet 1916 karácsonyán 
az olasz frontról, a 44. gyalogezred kato-
nájaként hazaengedték szabadságra, mert 
éppen akkor készült a világra harmadik 
gyermeke. Mikor leszállt a kaposvári vasút-
állomáson, apám és öccse várta. 

Nagyapám a hátára vetett, különös, nagy 
csomaggal érkezett. A két fi ú nem tudta el-
képzelni, hogy mi lehet a csomagban. Mikor 
a kecel hegyi házukba értek, akkor lépett 
ki az ajtón a bábaasszony, aki odaszólt az 
érkezőnek: József, lánya született! Nagy-
apám a szobába lépve, asszonyát magához 
ölelve, kibontotta a nagy pakkot, s lám, a 
katonapokrócban egy igen szép, faragott 
bölcső volt, amit bajtársai készítettek, 
Isonzó poklában, az ütközetek szünetében. 
Azon a karácsonyon a család egyetlen szo-
bájában, a karácsonyfa alatt a legdrágább 
ajándék a kislány ragyogó szeme volt.

Később apám már egy másik háborúról 
mesélt. 1940 karácsonya előtt, az erdélyi 
bevonulás során, a Kolozsvár melletti Ege-

resen szállásolták el, mint motoros hír-
vivő katonát. A falu a gipszgyáráról volt 
nevezetes. Apám ennek a gyárnak ud-
varán mosogatta motorját minden nap a 
ráragadt téli sártól, és egyszer a szemét 
egy fi atal barna lányon felejtette. Megis-
merkedtek, ő lett az Édesanyám. Annak a 
karácsonynak a másnapján apám elment 
az anyai nagyszüleimhez, és megkérte a 
lány kezét. 

Két év múlva apám már a Donkanyarban, 
egy Davidovka nevű ukrán falucska egy 
kis parasztházában köszöntötte a Kisjézus 
megszületését. De apám onnan is szeren-
csésen hazatért, és megalapította saját 
családját. Édesanyám is sokat mesélt az 
ő gyermekkori karácsonyairól. Öten voltak 
testvérek, s mind leány. A család legszo-
morúbb karácsonya 1944. volt, mikor is 
Egeresre betörtek a román vasgárdisták, 
akik tizennégy magyar férfi t összeszedtek 
és agyonvertek. Nagyapám, Borbély János 
bányász volt a tizennegyedik, akit az er-
dőben félig eltemetve, de még élve a falu 
kondása találta meg. Ő vitte a hírt a család-
jának, hogy menjenek el érte. Nagyapám a 
sérüléséből már nem épült fel, a következő 
karácsonyt már nem érte meg. 

Jó magam a karácsonyokra az ötvenes 
évek közepétől emlékszem. Akkor a csalá-
dom a Kokas hegyen lakott, egy régi vin-
cellér-házban. Szüleim nagyon spóroltak 
egy lakóházra, amit lent, a faluban akartak 
megvenni. A karácsonyfánk mindig egy, a 
közeli erdő horhosába nőtt fekete fenyő 
volt. A beszerzésről pedig testvérbátyám 
és barátai gondoskodtak, persze nem bolti 
áron. A fa felállításakor édesanyám elővet-
te az előző évben, a könyvek lapjai közé 
lepréselt, sok karácsonyt megért szaloncu-
kor papírokat, és a maga főzte cukorkáit 
ezekbe csomagolva a fára tette, pattoga-
tott kukorica füzérrel és apró mézeskalács 
süteményekkel díszítve. Ajándékot ritkán 
kaptunk, de valamilyen csekélység - álta-
lában ruhanemű -, azért volt a fa alatt. A 
következő év karácsonya 1957 telén már 
lent a faluban, abban az utcában köszön-
tött ránk, ahol ma is élünk. 

A gyermekkori karácsonyokra mindig szí-
vesen gondolok vissza, mert vagy szépek 
voltak, vagy az idő szépítette meg őket. 
1970-72 karácsonyait Pinkamindszenten, 
az osztrák határ egyik laktanyájában éltem 
meg, határőrként. Ez volt az az idő, amikor 
egy fi atalember elszakadt a családjától, és 
elkezdte a saját életét élni. Már két éve kül-
szolgálatban, Németországban dolgoztam, 
amikor úgy döntöttem, hogy családot ala-
pítok. 1976 karácsonyán hazalátogattam, 
és akkor kértem meg a kezét Káposztás 
Annának. Az eljegyzésünk pedig karácsony 
másnapjára esett. 

1977 februárjában feleségül vettem, és az 
első közös karácsonyt már a németországi 
lakásunkban töltöttük. 1979 karácsonya 
viszont már a mostani, saját házunkban, 
Balatonbogláron, első gyermekünket várva 
ért bennünk. Az idei karácsony 2016-ban 
éppen a 40., amit közösen töltünk, és talán 
lesz még jó néhány, aminek együtt örülhe-
tünk unokáinkkal, gyermekeinkkel.

Ahogy leírtam e pár sort a régi emléke-

imről, most döbbentem rá, hogy az ember 
és családja életében a karácsonyi ünnepek, 
mint életének mérföldkövei sorakoznak, és 
elkísérik egy életen át. Nagyon szomorú 
vagyok, mikor a nagy karácsonyi készülő-
désben embertársaink megrohanják a ke-
reskedő helyek polcait és sok méregdrága, 
felesleges, haszontalan ajándékokkal túlli-
citálva egymást, térnek haza. A betlehemi 
csillag fényét ez elhalványítja. Sokan úgy 
gondolják, hogy az igazi karácsonynak az 
emberek szívében, lelkében kellene, hogy 
legyen.

2016. Adventjén
BOLDOG KARÁCSONYT kívánok! 

Horváth Iván

Régi és új Karácsonyok dúdolója
- balatonboglári betlehemes -

Miképp megföstöttek Téged
már hajdanvolt mesterek

úgy akarlak idén
is látni én

Szűzanyácska
mellén pihegve

ujjaid közé szőlőszemet
csippentve

vagy éppen sajtocska
után nyúlva

mit a három királyok egyike
hoz ma

jobb az akárha
bódító tömjén és a mirrha
rajtad keresztpántos pólya

hogy fázós tested
ez este

óvja

Mária
vállkendőjét boglárka

fogja össze
játszol vele

míg a pásztorok
vadrózsabotjukra támaszkodnak s azok

letűzve máris
gyökeret hajtanak

hogy kosfejű markolatukba
vér szökik

azt hiszem
szelíden kerekedik

feléd az egyik
boci-szem

s az istállónak fala
a csupasz szegletkőig

leomlott vala

s a lyukas tető oly durva
rosta hogy átszitál már
minden csillag rajta - - -

de lám
a pajta

hátterében a hegyek
megett

Heródesék
kik újra meg újra

földerengenek

Németh István Péter – 1999.

KIS KARÁCSONY NAGY KARÁCSONY
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A Microsoft 
Education kere-
tein belül min-
den évben meg-

rendezésre kerül a Skype-a-Thon nevű program. Ennek a 
programnak a lényege, hogy az iskolák a Skype segítségé-
vel kapcsolatba lépnek egymással, majd elénekelnek egy-
egy dalt. Minden ország a saját népzenéjét adja elő. 

A műsort tánccal és élő zenével színesítik. Az iskoláknak 
a célja, hogy kilométereket gyűjtsenek. Minden kilométert 
úgy számolnak, hogy megnézik a távolságot a hazájuk és 
azon országok között, melyekkel műsorukat megosztották. 
A nap végén pedig összeadják a kilométereket. A Boglári

Általános Iskola tanulói például kapcsolatba léptek a taj-
vani iskolával, ami 8923 km messze van hazánktól. Anglia 
viszont „csak” 1830 km messze van tőlünk. A program két 
napig tartott reggeltől délutánig. Ezalatt összesen 198 045 
km-t gyűjtött az általános iskola, amely 41 találkozót je-
lentett.

A projektet a boglári iskolában Bán Gyöngyi szervezte 
meg és bonyolította le a Microsoft programmal karöltve. 
Az iskolás gyerekek minden fél órában kapcsolatba léptek 
egy-egy országgal, a kommunikáció pedig angol nyelven 
zajlott. A cél az volt, hogy minél több nemzettel vegyék fel 
a kapcsolatot és minél messzebb jusson el a magyar nép-
zene, kultúra. A teljesség igénye nélkül - a boglári gyere-
kek összeköttetésbe kerültek Malajziával, Oroszországgal, 
Angliával,

Tajvannal, Nigériával, Portugáliával, Pakisztánnal, Indi-
ával, Macedóniával, Szerbiával, Egyesült Államokkal, stb. 
A nemzetközi visszhang nagyon jó volt, hiszen rengeteg 
ország szeretett volna Magyarországgal kontaktust terem-
teni. Az a sokféle végtelenül színes kultúra nagyon érdekes 
volt a gyerekek számára. Szinte kinyílt előttük a világ. Be-
pillantást nyerhettek más iskolába, megismertek különféle 
embereket, szokásokat. A nemzetek népzenéje igen le-
nyűgöző volt mindenki számára. Természetesen a magyar 
zene is szívből szólt. Fantasztikus érzés volt mindezt átélni, 
megtapasztalni. Egy ilyen lehetőség minden gyermek szá-
mára maradandó emlékeket adott. Ráadásul ez a program 
azért is volt jó, mert mindenki át tudott adni egy kis „dara-
bot” önmagából, hazájából.

A gyerekek odaadó munkája mindenképpen említésre 
méltó, hiszen négyszer hat órát dolgoztak végig. Kemé-
nyen munkálkodott mindenki, mert méltón szerették volna 
képviselni országukat és kultúrájukat. Nem szabad meg-
feledkezni azokról a tanulókról sem, akik a közösségi há 
lózatokon dolgoztak: 
fotókat, videókat osz-
tottak meg minden 
találkozóról.

Gyöngyi néni úgy 
véli, hogy a gyere-
kek nagyon kemé-
nyen és odaadóan 
tevékenykedtek és 
mindenkinek hálás a 
munkájáért. A diákok 
hozzáállása nélkül 
eredményes mun-
ka nem jöhetett vol-
na létre. Az iskola is 
büszke mindenkire, 
aki ebben a program-
ban részt vett.

ÉNEKELJÜK KÖRBE A VILÁGOT!
HATÁRTALANUL
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BALATONBOGLÁRRA LÁTOGATOTT
A MIKULÁS IFJÚSÁG

Balatonbogláron az idén nem volt hi-
ány a nagyszakállúhoz kötődő progra-
mokból, hiszen az óvoda és az iskola 
mellett a civilek is szervezték a gyer-
mekeknek szóló programot. A Mikulás 
első látogatása december 3-án szom-
baton a Tesco áruház parkolójában volt, 
ahol  mintegy 25-30 kisgyermek várta, 
hogy mi kerül elő a puttonyból. Jó pár 
bátor kisgyermek vállalta az éneklést 
és a versmondást is, aminek nagyon 
örült a város rangidős pirosruhása.

December 5-én, hétfőn reggel a 
Hétszínvirág Óvoda következett, ahol 
a bölcsisekkel találkozott először Mi-
kulás bácsi. A kicsik éppen nem a 
legjobb kedvükben voltak, de ennek 
ellenére többen kimerészkedtek a 
csoportszobából, hogy a folyosón éne-
keljenek és átvegyék az ajándékokat. 
A nagyobbacskáknál már nem volt 
ilyen probléma, így a Mikulás csoport-
ról csoportra járva látogatta végig az 
óvodát. Volt olyan csoport, ahol meg-
tréfálták: a gyerekek elbújtak és csak 

a krampuszok tudták előcsalni őket.

Még ezen a napon délután a kultu-
rális központ nagy termének hátsó 
részében ünnepélyes keretek között 
egy kiállítás nyílt az ovisok karácsonyi 
alkotásaiból. Gergely Piros igazgató 
megnyitó beszédében elmondta, hogy 
a tárlat összeállításakor szembesült 
vele, hogy a kicsik alkotásai között 
mennyi ötletes, igazán színvonalas 
munka van. Ezen a megnyitón viszont 
most nem meghívott zenekar játszott, 
hanem a jelenlévő alkotók egyike, 
másika énekelt karácsonyi dalokat a 
jelenlévő szülők és nagyik legnagyobb 
örömére.

Másnap, kedden délelőtt a Varga Béla 
Kulturális Központban az iskola által 
szervezett Mikulás program követke-
zett, amin először az ovisokat, majd 
utánuk az alsó tagozatos gyerekeket 
látták vendégül. A program elején a 
zeneiskola növendékei játszottak ka-
rácsonyi dalokat, majd a szülői mun-
kaközösség tagjai által előadott mese-

játékot nézhették meg az apróságok. 
A színvonalasan előadott történetből 
a nézők megtudhatták, hogyan állít-
ja meg a Mikulás az időt, hogy min-
denhová eljussanak az ajándékok és 
hogyan szór varázsport észrevétlen-
ségének megőrzésére. Az is kiderült, 
hogy a rossz gyerekekre sem harag-
szik olyan nagyon.

Az előadás után a kisteremben pe-
dig ismét Mikulás bácsi fogadta őket, 
hogy két segítővel, Mészáros Miklós 
polgármesterrel és Dr. Markó Péter 
jegyzővel kiossza a boglári gyerekek-
nek szóló csomagokat. A nagy tolon-
gás ellenére, azért itt is jutott idő egy 
kis szereplésre.

A Mikulás programok videós össze-
foglalóját megnézhetik a Balatonbog-
lár város Youtube csatornán…

sz.l.

VERSENYEREDMÉNYEK

Szinte már hagyomány, hogy dec-
emberben megrendezik az alsós év-
folyamban a vers- és mesemondó 
versenyt. Idén is nagyon szép mesé-
ket, verseket hallgathattunk meg. A 
gyerekek igazán színvonalas előadást 
nyújtottak. Elismerésre méltó, hogy 
a hosszú szövegek megtanulása nem 
okozott problémát a gyerkőcöknek. A 
repertoár felettébb változatos volt. 

Elhangzott Petőfi  Sándor, Anyám 
tyúkja című klasszikus műve, de Csu-
kás István: Sün Balázs, La Fontaine: 
Teknős és a nyúl című mesék is meg-
szólaltak. Ezeken kívül természetesen 
magyar és székely népmesék is a te-
rítékre kerültek. Nagyszerű volt, hogy 
kortárs szerzők műveivel is készültek 
a gyerekek, például Berg Judit, Rumini 
című regényéből hallhatunk szép rész-
leteket.

Díjakat 1-2. és 3-4. évfolyamokon 
osztottak. 1-2. évfolyamon I. helye-
zést Büki Bence 1. osztályos tanuló, 
II. helyezést Hiczfelder Heléna 1.b 
osztályos tanuló, III. helyezést pedig 
Juhász Anna 1.a osztályos tanuló ért 
el. 3-4. évfolyamon I. helyezést Len-
gyeltóti Zalán 3.a osztályos tanuló, II. 

helyezést Juhász Ádám 3.a osztályos 
tanuló, III. helyezést pedig Lufcsik Li-
liána 4.b osztályos tanuló ért el.

A komplex természettudományi ver-
senyről is szép eredménnyel tértek 
haza a 8. évfolyam tanulói. A versenyt 
a Mátyás Király Gimnázium rendezte 
meg december 7-én. A megméret-
tetésen háromfős csapatok vehettek 
részt. A tanulóknak egy hatvan perces 
írásbeli feladatot kellet megoldaniuk, 
majd ezután egy szintén hatvan per-
ces laboratóriumi gyakorlat követke-
zett. A feladványok a természettudo-

mányok ágait érintették: fi zika, kémia, 
biológia és földrajz. A csapat tagjai: 
Liszt Milán, Györe Győző és Pór István. 
A gyerekek szépen helytálltak, hiszen 
2. helyezést értek el. Nagyon elége-
dettek voltak, és élvezték a verseny 
minden pillanatát.

A múlt héten rendezték meg szintén 
a fonyódi gimnáziumban a matemati-
kaversenyt. Györe Győző 8. osztályos 
tanuló 3. helyezést ért el. 

Minden versenyzőnek ezúton is gra-
tulál a Boglári Általános Iskola.
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A KIS VÍZILABDÁSOKNÁL IS
ÉRIK A GYÜMÖLCS

2016. nov. 13-án, Nagykanizsán meg-
rendezésre került Dunántúli Baby „B” baj-
nokságban, a Balatonbogláron működő 
Vízilabda Szakosztály (Kaposvár-Balaton) 
csapatáért szurkolhattunk. 

Első  ellenfelü nk a Pé cs csapata volt, akik 
ellen kicsit félve szálltunk a vízbe. Nagy 
hangsúlyt kellett ezért fektetnünk a vé-
dekezésre. Sajnos, az első  negyedben 
felá lló  csapat nem tudta maradé ktalanul 
teljesí teni a megbeszélt stratégiát, í gy 

nagyon megszó rtak minket a pé csiek. A 
má sodik negyedben jobb koncentrá cióval 
járattuk a labdát, ennek köszönhetően 
tö bbszö r is meg tudtuk akadá lyozni, hogy 
a há ló nkba talá ljon az ellenfé l. A harmadik 
é s a negyedik negyedben azonban „parti-
ban” tudtunk lenni ellenfelü nkkel.

Kaposvá r-Balaton – PSN Zrt. 
Sportiskola 3-15

Juhá sz Á dá m, Somogyvá ri Á dá m 2, Bar-
na Balá zs, Szabó  Szá va, Gyenes Má tyá s, 
Gá bor Csaba, Szű cs Istvá n 1, Peitler Bence, 
Bí ró  Lara, Kalafatics Pé ter, Brunner Milá n

A má sodik mé rkő zé snek nagy 
remé nyekkel á lltunk 
neki, mivel tudtuk, 
hogy a Szé kesfehé rvá r 
ellen aká r győ zhetünk 
is. A hangsúlyt itt is 
a vé dekezé sre he-
lyeztük, valamint a 
gyors é s hatá rozott 
megindulá sokra. Az 
első  negyedben mé g 
akadozott a gé pezet, 
de a má sodikban be-
indult az ú thenger, 
Somogyvá ri Á dá m 
vezeté sé vel.  Ádám 
olyan tartá st adott a 
csapatnak, ami ütőké-
pessé varázsolta sora-
inkat, így a Fehérvár 
csapatának nem volt 

ellenünk ellenszere. A harmadik negyed-
ben csapatunk jó  vé dekezé sé nek é s Juhá sz 
Á dá m pará dé s vé dé seinek kö szö nhető en 
nem kaptunk gó lt, de az utolsó  etapban 
is mi rezgettü k meg tö bbszö r az ellenfé l 
há ló já t. Í gy a lefú já skor mi szá llhattunk 
ki győ ztesen a ví zbő l. Jó  volt lá tni vé gre 
a gyerekek fü lig é rő  szá já t, ahogy vé gre 
í zlelgethetik, é s hangosan kimondhatjá k 
azt a szó t, hogy győ ztü nk. 

Gratulá lok a csapatnak, mivel nagy é s 
fá radsá gos munka á ll mö gö ttü nk. De vé gre 
lá tjuk, hogy van é rtelme nap mint nap 
edzé sre já rni, é s kü zdeni azé rt, hogy mé g 
jobbak legyü nk. Megjegyezném még, hogy 
ez a csapat 9-10 éves gyerekekből áll, így 
még van lehetőségünk fejlődni, és remé-
lem, még sokszor győztesen partra szállni.

Fehé rvá ri Ví zilabda SE. – 
Kaposvá r-Balaton Baby 4-11

Juhá sz Á dá m, Somogyvá ri Á dá m 4, Bar-
na Balá zs, Szabó  Szá va, Gyenes Má tyá s, 
Gá bor Csaba, Szű cs Istvá n,  Peitler Ben-
ce, Bí ró  Lara, Kalafatics Pé ter 2, Dobi Zsó fi , 
Brunner Milá n 2

Utánpótlás érdekében lehetőség van már 
a 2008-2011 között született gyermekek-
nek is vízilabda edzéseken részt venniük. 
Várjuk a már úszni tudó, nagycsoportos 
óvodások és kisiskolások jelentkezését.

 Pallagi Péter edző

06 70 604 7474

VÍZVILÁG

Minden hétvégénket feldobja az uszodá-
ban töltött vízitorna..

Tudjuk, hogy a hétköznapokban kevés 
olyan hely és helyzet van, ahol ennyi em-
ber sportolhat, ellenszolgáltatás nélkül. 
Már 2013-2014-ben is, egy pályázatnak 
köszönhetően voltak foglalkozások -nem-
csak az uszodában-, hanem egyéb helyszí-
neken gerinctorna, zumba, trx, jóga, nyá-
ron pedig padling, túrázás, kajak, mindez 
az egészségmegőrzés program keretein 
belül. 

Egy év szünet után a Sziget strandon, majd 
ősztől az uszodában újra indult a vízitorna, 
amin vezetőnk, Perlakyné Szlavitsek Gizel-
la Tünde szakmai felkészültségével, játé-
kosan megmozgat időset és fi atalt, nemtől 
függetlenül.  Szerencsések vagyunk, hogy 
városunkban, Balatonbogláron erre lehető-
ség nyílt.  Tündi humorával, egyedi szakki-
fejezéseivel (mint pl: „risza-misza”, „lötyi-
pötyi”, „Szétesünk, mint a lego.”) emeli a 

hangulatot, és még nagyobb kedvvel tor-
nászunk vele vasárnap reggel is. Derék-
fájás, csontritkulás, túlsúly a vízben nem 
gond, hiszen itt a mozgás sokkal könnyebb. 
Egész héten arra várunk, hogy a stressz 
és a munka után, 1 órára mindent feledve 
csak vidáman lubickoljunk az vízben. Olya-
nok vagyunk 
már, mint 
egy nagy 
család.

Köszönjük 
a fonyódi 
EFI csapatá-
nak, Szendrő 
G a b r i e l l á -
nak, hogy az 
E g é s z s é g -
f e j l e s z t é s i 
pályázat ke-
retében Ba-
latonboglár-

ra hozta ezt a lehetőséget, így mi helyiek 
és a környéken lakók térítésmentesen ve-
hetünk részt a foglalkozásokon. Boldogan 
folytatnánk, amennyiben erre lehetőség 
adódik.

A „vízitorna” lelkes csapata

AQUAFITNESS BALATONBOGLÁRON
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