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BALATONBOGLÁR VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK,

MÉSZÁROS MIKLÓSNAK CIKLUSINDÍTÓ BESZÉDE

A 2019. OKTÓBER 30-I,

ALAKULÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEN:

Hölgyeim és Uraim, Balatonbogláriak és Szőlőskis-
lakiak!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt a 
Fischl-házban, Balatonboglár dísztermében 2019. 
október 30-án. Büszke vagyok arra, hogy én lehetek 
városunk történetében az első polgármester, aki há-
rom, egymást követő választáson kapott bizalmat. 
A majd másfélezernyi szavazat és a majdnem két-
harmados siker egyben kötelesség és felelősség is. 

Köszönöm a támoga-
tást, támogatásukat! 
Ezzel a bizalommal élni 
szeretnék, de soha nem 
fogok visszaélni, aho-
gyan eddig sem tettem 
az elmúlt 13 évben, ami-
kor először választottak 
meg képviselőnek és 9 
éve polgármesternek.    
Megbízható, magabiz-

tos és felelősségteljes 
önkormányzatot, város-
vezetést ígérhetek min-
denkinek Bogláron.

Egy város fejleszté-
se kapcsán kell lennie 
egy koncepciónak, ami 
alapján haladunk előre. 
Messziről indultunk. Pol-
gármesterségem kezdetén még milliárdos adósság-
gal küzdött Boglár, mára milliárdos tartalékunk van. 
A legfontosabb cél a város gazdasági stabilitásának 
megteremtése és emellett fejlesztése volt. Két terü-
letet emeltünk a fókuszba: intézményeink rendbe-
tételét és a turisztikai beruházásokat. 
A turisztikai fejlesztéseket egy Balaton-parti tele-

pülés esetében magyarázni sem kell: Boglár von-
zerejének növelése a helyi lakosok és itt nyaralók 
érdekét is szolgálja. Az elért eredmények magukért 
beszélnek, és ezeknek köszönhetően Boglár és Kis-
lak egyéb problémáinak megoldására is több erőfor-
rásunk és lehetőségünk lesz a jövőben.

Ezek az ügyek, amelyek szerint a város további 
fejlesztését elképzeljük. A lista sok feladatot tartal-
maz, ami komoly csapatot kíván, ezért olyan em-
berekkel indultunk a város képviseletének jogáért, 
akik az egyéni életükben már bizonyítottak. Velük 
együtt és a boglári, kislaki emberek támogatásával 
van esélyünk arra, hogy ezt a programot végig is 
tudjuk vinni. 
Az elmúlt hónapok során nemcsak programot, a 

további biztos fejlődés lehetőségeit vázoltuk fel 

Önöknek, de a véleményüket is kikértük. Köszö-
nöm mindazoknak, akik nemcsak kritikával, hanem 
inkább a további úthoz vezető józan javaslataikkal 
hozzájárultak ehhez a sikerhez.

Programot hirdettünk a fejlesztésekről, az út- és 
járdafelújításokról, a csapadékvíz-elvezetésről; a 
további – már részben folyamatban lévő – turisztikai 
fejlesztésekről, melyek tovább növelik a több mint 
100 éves imázsunkat arról, hogy „Aki a gyerekeket 

szereti, Balatonboglárra 
hozza őket.” Strandja-
ink, a kitüntetett Platán 
Strand, a Buborék és a 
Kalandpark mellett ezt 
talán a jövőben már a 
kislaki János-hegyi fej-
lesztés is szolgálhatja.  

A környezet- és állatvé-
delem most először sze-
repelt egy programban 
kiemelt feladatként. A 
legfontosabbnak azon-
ban azt tartom, hogy az 
elodázhatatlan intézmé-
nyi, középületi felújítá-
sok, a beton, kő, par-
kosítás mellett közelebb 
kerülhetünk a közössé-
gekhez, az itt élőkhöz, 
az emberekhez. Mert 

meggyőződésem szerint a legfontosabb az, hogy 
gyermekeink, unokáink megfelelő nevelésben, ok-
tatásban részesüljenek, fejlődésükhöz minden fel-
tétel adott legyen, segítsük fi ataljainkat a továbbta-
nulásban, és itthon maradjanak tanulmányaik után, 
és nagyszüleink, időskorú embertársaink számára is 
egy békés, nyugodt, élhető város maradhassunk. 

Öt éve ezzel fejeztem be beszédemet és ma is ezt 
teszem:

„Szép őszi időnk van. Ha tehetik, sétáljanak fel a 
kápolnákhoz, az ezeréves templomromhoz a Szent 
Erzsébet Parkba. Álljanak meg a keresztnél, csodál-
ják meg a Balatont és a domborműnél gondoljanak 
a királylány tanítására:

„Egy célotok legyen: tegyétek boldoggá az embe-
reket!”

Én ezen leszek továbbra is.

Hajrá Boglár!
Mészáros Miklós
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A Fischl-ház zsúfolásig megtelt nagyter-
mében, a Himnusz eléneklése után az ülést 
Mészáros Miklós polgármester nyitotta meg, 
aki köszöntötte a Balatonboglár Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének alakuló 
ülésén megjelenteket, képviselőtársait, a 
Balatonboglári Helyi Választási Bizottság el-
nökét és tagjait, a jegyzőt, a hivatal részéről 
megjelenteket és a település jelenlévő lakóit. 
Megállapította, hogy az alakuló ülés határo-
zatképes, mert a megválasztott 9 képvise-
lőből 8 képviselő jelen van. Egy fő, Keserű 
Zoltán külföldi útja miatt igazoltan maradt 
távol. Az ülést ezzel megnyitotta.

Elsőként kérte, hogy a képviselők fogadják 
el a módosított meghívóban szereplő napirendeket, amit a testület 
egyhangú szavazással jóvá is hagyott. Ezután felkérte Dr. Sziberth 
László, illetve Némethné Hegyi Bernadett képviselőket a nyílt ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére, majd felkérte Gárdos Zoltánt, 
a Helyi Választási Bizottság elnökét a Helyhatósági Választások 
eredményének ismertetésére.

Gárdos Zoltán elmondta, hogy a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választása 2019. október 13. napján vasárnap 
rendben, rendkívüli esemény nélkül lezajlott. A választási bizott-
ság a szavazatok összeszámlálása után a következőket állapította 
meg:

Polgármester-jelöltként két fő indult, közöttük a szavazatok a 
következő módon oszlottak meg:

Mészáros Miklós  FIDESZ-KDNP  1548 szavazat
Szabó György      BVE     922 szavazat

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Mé-
száros Miklós a FIDESZ-KDNP jelöltje lett.

A mandátumot nyert képviselők a leadott érvényes szavazatok 
száma szerint:

Lubics László   FIDESZ-KDNP 1203
Kalász Zoltán   BVE  1187
Keserű Zoltán Sándor  BVE  1184
Dr. Sziberth László  BVE  1181
Szalai Tünde Irén  BVE  1152
Tuli Szilárd   FIDESZ-KDNP 1129
Némethné Hegyi Bernadett FIDESZ-KDNP 1111
Légli Ottó   FIDESZ-KDNP 1101

A megválasztott polgármesternek és települési képviselőknek 
gratulált, és az elkövetkezendő öt évre munkájukhoz jó erőt és 
egészséget, kitartást, kompromisszumkészséget és sok sikert kí-
vánt.

A tájékoztató után Mészáros Miklós polgármester szavazásra bo-
csátotta a tájékoztatót, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak. 
Ezek után került sor Mészáros Miklós polgármesteri eskütételére, 
amit Gárdos Zoltán HVB elnök olvasott fel:
„Én, (Mészáros Miklós) becsületemre és lelkiismeretemre foga-

dom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármes-
teri tisztségemből eredő feladataimat Balatonboglár fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet 
a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”

Az eskü után Gárdos Zoltán felkérte a polgármester urat, hogy 
az esküokmányt írja alá, majd Mészáros Miklós felkérte a jelenlévő 
képviselőket, hogy álljanak fel az eskü letételéhez:

 „Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre foga-
dom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 

jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői 
tisztségemből eredő feladataimat Balatonboglár fejlődésének elő-
mozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Ezt követően Kalász Zoltán, Légli Ottó, Lubics László, Némethné 
Hegyi Bernadett, Szalai Tünde, Dr. Sziberth László, Tuli Szilárd 
képviselők aláírták az esküokmányokat, majd Mészáros Miklós 
polgármester megtartotta ciklusindító ünnepi beszédét. (lásd 3. 
oldal)

A ciklusterv elfogadása után a polgármester előterjesztette a tes-
tület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Mészá-
ros Miklós elmondta, hogy az Mötv. előírja, a képviselő-testületnek 
az alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen meg kell alkotni, vagy 
felül kell vizsgálnia az SZMSZ-ét úgy, hogy az megfeleljen az Mötv. 
szabályainak. Mivel az előzetes egyeztetésekhez képest a bizott-
sági struktúrára tett javaslatot a képviselők egy része nem fogad-
ta el, ezért a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságot a 
polgármester 5 fővel javasolta létrehozni. A módosítást a testület 
5 igen és 3 ellenszavazattal elfogadta. A rendelet aláírásának és 
kihirdetésének idejére szüntet rendeltek el.

Pénzügyi Bizottság megalakítása

A folytatásban Mészáros Miklós polgármester tájékoztatott, hogy 
a képviselő-testület döntési jogkörébe tartozik annak eldöntése, 

Kivonatos közlés. A jegyzőkönyv és a hatályos

rendeletek a Lukács Károly Városi Könyvtárban és a 

balatonboglar.hu weboldalon tekinthetők meg.

ÖSSZEFOGLALÓ BALATONBOGLÁR VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. OKTÓBER 30-I ÜLÉSÉRŐL
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hogy titkos vagy nyílt szavazással választ-
ják-e meg a bizottságok tagjait és elnö-
keit. Minden érintett nyilatkozott, hogy a 
nyílt szavazáshoz hozzájárul. Így javasolta, 
hogy a testület nyílt szavazással döntsön a 
bizottságok tagjainak és elnökének megvá-
lasztásról, amit a képviselők egyhangúlag 
elfogadtak. Így a bizottságok kialakításával 
folytatták a munkát.

Ezzel kapcsolatban Mészáros Miklós pol-
gármester elmondta, hogy a képviselő-
testület a törvény keretei között önállóan 
alakítja ki szervezetét, határozza meg a 
szervei közötti munkamegosztást. A bi-
zottság kiemelt helyet foglal el az önkor-
mányzat szervezetében, a képviselő-tes-
tület felhatalmazása alapján részt vesz az 
önkormányzati döntéshozatalban. A képvi-
selő-testület egyes hatásköreinek gyakor-
lását bizottságára átruházhatja. A képvi-
selő-testület a bizottságot önkormányzati 
feladatainak eredményesebb ellátása érde-
kében hozza létre. A hatályos SZMSZ sze-
rint Pénzügyi, Városfejlesztési és Ügyren-
di Bizottságot kell választani. A bizottság 
megválasztása korábbi döntésnek megfe-
lelően nyílt szavazással történik. 

Javasolta, hogy válasszák meg a Pénz-
ügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottsá-
got. A bizottság az SZMSZ szerint 5 tagú, 
melyből 3 fő képviselő és 2 fő pedig nem 
képviselő-testületi tag. Ennek megfelelő-
en a bizottság elnökének Némethné Hegyi 

Bernadettet, képviselő tagjainak: Légli Ot-
tót, Tuli Szilárdot és nem képviselő tagjá-
nak: Pauerné Juhász-Dóra Ildikót és Tóth 
Dávidot javasolta. Ezt Balatonboglár Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal és 3 tartózkodás mellett elfo-
gadta, majd Mészáros Miklós polgármester 
felkérte a jelenlévő Tóth Dávidot az eskü-
szöveg elmondására. Pauerné Juhász-Dóra 
Ildikó nem volt jelen, így ő később tett es-
küt.

Alpolgármester megválasztása

Mészáros Miklós polgármester tájékoztat-
ta a képviselőket és jelenlévő érdeklődőket, 
hogy az Mötv. 74. §-a alapján a képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a pol-
gármester helyettesíté-
sére, munkájának segíté-
sére egy alpolgármestert 
választhat. A képviselő-
testület legalább egy al-
polgármestert saját tagjai 
közül választ meg, ez azt 
jelenti, hogy egy alpol-
gármester megválasztása 
kötelező. Az alpolgármes-
ter jogai és kötelezettsé-
gei a megválasztásával 
keletkeznek, a megbíza-
tás megszűnésével szűn-
nek meg. Az alpolgár-
mester a polgármester 

irányításával látja el feladatait. A hatályos 
SZMSZ szerint egy alpolgármester válasz-
tására van lehetőség, aki a képviselő-tes-
tület tagja. Alpolgármesternek javasolta 
megválasztani Lubics László képviselőt, aki 
úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a napirend 
zártkörű tárgyalását.

Az alpolgármester megválasztása min-
den esetben titkos szavazással történik, 
melynek lebonyolítására felkéri a Pénzügyi, 
Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságot. A 
szavazás idejére szünetet rendelt el. A 
szavazás után Némethné Hegyi Bernadett 
ismertette az eredményt. Így az urnában 
8 szavazólap volt, és egy sem volt érvény-
telen. 

folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról

Lubics Lászlóra, mint alpolgármesterre 
leadott szavazatok száma 8 igen volt, így 
száz százalékos eredménnyel ő lett Bala-
tonboglár város alpolgármestere. Az ülés 
az ő eskütételével folytatódott.
 

Szőlőskislaki Településrészi
Önkormányzat

tagjainak megválasztása

Mészáros Miklós polgármester tájékozta-
tott arról, hogy a Jankovich-telepi lakosok-
kal más típusú kapcsolatot kíván kialakítani 
a jövőben. Az ott működő üdülőegyesület-
tel napi kapcsolatot szeretne. Ezért a jövő-
ben az üdülőegyesület tanácskozási joggal 
részt vehet majd minden, a területet érintő 
kérdés tárgyalásánál. Alpolgármester urat 
felkérte, hogy napi szinten tartsa a kapcso-
latot a településrész üdülőegyesületével, 
illetve a lakosokkal.
Ugyanakkor, mivel Szőlőskislak valami-

kor önálló település volt, ezért javasolta a 
település részönkormányzatának ismételt 
létrehozását, és tagjainak megválasztását.  
A részönkormányzat 3 tagú, melyből 2 fő 
képviselő és 1 fő nem képviselő-testületi 
tag. A részönkormányzat vezetőjének Légli 
Ottót, tagjának Tuli Szilárdot és Boskovics 
Józsefet javasolta. Az előterjesztést Bala-
tonboglár Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta. 

Tanácsnok megválasztása

Mészáros Miklós polgármester javasolta, 
hogy válasszák meg a vállalkozói- és sport-
ügyekért felelős tanácsnokot és a posztra 
Tuli Szilárdot javasolta, amit Balatonboglár 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett el-
fogadott.

A folytatásban a képviselők elfogadták 
a polgármester illetményéről szóló előter-
jesztést, amit a törvényi előírásnak megfe-
lelően 598.300,- Ft/hó összegben állapítot-
tak meg, amihez 15% költségtérítés is jár. 
Lubics László alpolgármester tiszteletdíját 
pedig 269.235,- Ft/hó összegben állapítot-
ták meg, melyhez szintén 15% költségté-
rítés jár.

Mészáros Miklós polgármester előadta, 
hogy az előző képviselő-testület 128/2015.
(IV.30.) határozatával fogadta el az önkor-
mányzat gazdasági programját, melyben a 
választási ciklus idejére határozták meg a 
feladatokat. Erre tekintettel a hatályos jog-
szabályok szerint az új képviselő-testület-
nek az alakuló ülését követő hat hónapon 
belül új gazdasági programot kell elfogad-
nia. Javasolja, hogy a gazdasági program 
előkészítésére és 6 hónapon belüli előter-
jesztésére adjon megbízást a képviselő-
testület a polgármesternek. Ezt a testület 
egyhangú szavazással támogatta.

Lubics László alpolgármester tájékoztatta 
a képviselőket, hogy a főállású polgármes-
ter évi huszonöt munkanap alapszabadság-
ra és tizennégy munkanap pótszabadságra 
jogosult. A polgármesternek a szabadságot 
az esedékesség évében, de legkésőbb a 
következő év március 31-ig kell igénybe 
venni vagy kiadni. A szabadság nyilvántar-
tás alapján megállapítható, hogy Mészáros 
Miklós polgármesternek az időarányosan ki 
nem adott szabadságok száma 119 nap. A 
jogszabály a pénzbeli megváltást alapeset-
ben tiltja, és csak kivételes esetben - ha 
a munkáltató az időarányos szabadságot 
nem tudta kiadni – ezt a foglalkoztatási 
jogviszony megszűnésekor teszi lehető-
vé. Bár a polgármestert újraválasztották, 
azonban ez nem azt jelenti, hogy tisztsége 
automatikusan meghosszabbodik az újabb 

választás eredményeként. A polgármester 
újraválasztása esetén a korábbi tisztsége, 
megbízatása megszűnik, és az újraválasz-
tással új polgármesteri tisztsége keletkezik, 
az így létrejött tisztsége független a koráb-
bitól.
Mészáros Miklós polgármester közölte, 

hogy az összeg nagy részéből a helyi egy-
házi és gyermek alapítványokat fogja tá-
mogatni. Kalász Zoltán képviselő javasolta, 
hogy az alpolgármester kérjen állásfogla-
lást a kormányhivataltól az önkormány-
zati választásokat követően megszűnt 
polgármesteri foglalkoztatási jogviszony 
rendezésével kapcsolatban, az újraválasz-
tott polgármester ki nem vett szabadsá-
gának pénzbeli megváltását illetően. Ezt 
mind a képviselők, mind a polgármester 
elfogadta.

A folytatásban a képviselő testület meg-
szavazta, hogy Mészáros Miklós polgármes-
ter a különböző társulásokban továbbra is 
képviselje a város érdekeit. A zárásban a 
polgármester tájékoztatta a képviselőket 
a vagyonnyilatkozat leadási kötelezettsé-
gükről. Végül közösen megtekintették a 
Böröczki Bulcsú és Tuli Szilárd által készí-
tett városfi lmet. 
Az ülés vágatlan felvétele a Balatonboglár 

Város Youtube-csatornán az alábbi QR kód 
segítségével megtekinthető.

TISZTELT IDŐSKORÚ POLGÁROK, KEDVES NYUGDÍJASOK!

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 354/2019.(XI.04.) KT számú határozatával úgy 
döntött, hogy a városban lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező nyugdíjasokat egyszeri támoga-
tásban részesíti és számukra 10.000.- Ft/fő vásárlási utalványt biztosít.
A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által megküldött lista alapján megkezdtük a támo-

gatás kiküldését érintettek részére.
Azok, akik nem kapták meg a támogatást, soron kívüli igényelhetik a következő okmányok bemutatásá-

val:
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- Személyazonosító igazolvány
- Nyugdíjas igazolvány

a Balatonboglári Közös Önkormányzati Hivatal (Balatonboglár, Erzsébet u. 11.) 1. számú irodájában.
     
    Tisztelettel:
         Mészáros Miklós
          polgármester
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   LEGENDÁK FÖLDJÉN

Mindig is nagy rajongója voltam a legendáknak, misztikus tör-
téneteknek. Kiskamasz koromtól folyamatosan édesapám könyv-
tárát bújtam, ahol Karl May, Cooper, Verne Gyula, Kipling, Co-

nan Doyle és a tűrt magyar írók, mint Féja Géza, Hunyady József,  
Passuth László és Karczag György regényein nőttem fel. Később 
már cserkész vezetőként ezen írók regényei szolgáltattak alapul 
sok általam szervezett program, akadályverseny keretmeséjének. 
Kipling Akélája néhány éven át cserkész mondanivalóm szerves 
része volt. De természetesen szűkebb hazánk Balatonboglár és 
környéke szintén rengeteg anyagot adott nekem.

Még egész kisgyerek voltam, amikor apám elmesélte nekem, 
amit idős kislaki emberek meséltek neki arról, hogy rózsapusz-
tai parasztok agyonvertek zabráló horvát katonákat a Buda felé 
vonuló Jellasics seregéből 1848-ban. Majd ott helyben eltemették 
őket. Ez a Rác fa általam ismert legendája.

A 90-es évek közepe tájékán Szöllősi Feri bá cserkész parancs-
nok és jómagam a Somogybabodi erdőben egy térképészeti gya-
korlat útvonalát jelöltük ki. Ebben segítségünkre volt az akkori 
erdész Valent Sándor is. A bejárás végeztével szóba került, hogy 
ennek a hatalmas erdőnek a másik felében a szőlősgyöröki részen 
van elbújva egy vadászház a Piros ház, amit még a Jankovich 
grófok építettek. Azonnal el is mentünk megnézni és rabul ejtett 
minket az ottani erdő vadregényessége és a ház varázsa. Ahogy 
hazaértem azonnal anyai nagyapámhoz siettem, aki a környék 
legnagyobb ismerői közé tartozott. Ő elmondta, hogy a Piros há-
zat az Ő emlékei szerint Jankovics János gróf építtette az ottani 
erdő-cseres tölgyes- ültetésében pedig az anyai déd nagyanyám 
is részt vett. Fel is vettem a kapcsolatot a helyi erdésszel Hor-
váth Árpi bácsival, aki mindenben a segítségünkre volt és a Piros 
ház és mellette álló Fehér ház cserkészeink közkedvelt célpontja 
lett. Erdőjáró, vagány cserkész fi atalokkal, akik ma már felnőt-
tek, családanyák és családapák lettek, amikor csak lehetett, akár 
több napra is kivonultunk a Piros házhoz. Elkezdtük felfedezni a 
környéket. Így jutottunk el a Bormérő sarokhoz, ahol annak ide-
jén állítólag a hegyen átkelő emberek megálltak pihenni. Szemfü-
les kereskedők itt bort kezdtek el árusítani. Aztán, ahogy tovább 
mentünk elértünk egy erdei emlékműhöz, amelyik egy mély sza-
kadék mellett van. A szakadékot én Pitypang szakadéknak ke-
reszteltem el, mert e nevű lány cserkészeink hajtottak itt végre 
pár haditettet.    Az emlékműről két történet is kering. Állítólag 

a Jankovich gróf kedvenc lova itt pusztult el, s a gróf bánatában 
a ló emlékére egy emlékművet állíttatott.  Más elbeszélés szerint 
megbokrosodott a hintóba befogott ló és teljesen megvadulva ro-
bogott le a szakadék oldalában lévő szerpentin úton. A gróf és a 
parádés kocsi pedig tehetetlenül ült a hintóban. Szerencsére nem 
történt tragédia és a gróf hálából a megmenekülésük emlékére 
egy emlékművet állíttatott.  Ez a vadregényes erdei út aztán a 
János hegyen ér ki az erdőből.

A többnapos cserkész kiruccanások alkalmával nagy területeken 
portyáztunk, sokszor számháborúztunk, állatok nyomait követtük, 
fára másztunk.  De a legjobb mindig az este volt mikor az ódon 
fák alatt a tábortűz fényénél ettük a szalonnát és hallgattuk az 
éjszakai erdő neszeit.  Aludni a vadászház padlásán a kiterített 
szénán szoktunk.  Mint már említettem ezek a kalandvágyó fi a-
talok felnőttek és családjuk lett, de mi a ma is szoros közösséget 
alkotunk. Amennyire időnk engedi, látogatjuk ezt a csodálatos 
helyet. Pedig sokan nem élnek már helyben, de a szívünk mindig 
visszahúz ide.  A jelenlegi erdész Tóth Tibor elmondása szerint 
ez talán a megye legöregebb erdeje egy igazi őserdő.  Itt nem 
végeznek erdészeti tevékenységet. A fák lábon halnak meg és 
kidőlve bekerülnek a nagy körfordásba.
Természetesen ahol erdő van, ott orrvadász is van. Ilyen rapsic 

történet is rengeteg kering. Egy alkalommal például a cserkészek-
nek az egyik portyája  rapsic keretmesébe lett beágyazva, ahol a 
Jankovich gróf erdejét kellett megvédeni az orvvadászoktól. Egy 
a 30-as években lezajlott legendás orvvadász história lett meg-
elevenítve.  A gróf Szőllősi Feri bá volt, aki selyem kesztyűben és 
sálban szerepelt az állomáson. Találkozott gombászó emberekkel, 
akiknek grófként mutatkozott be. Mivel Őt mindenki ismerte elég 
furcsán néztek rá, s mulatságos félreértések voltak.  A keretme-
se összes szereplője-orvvadászok, erdészek, csendőrök stb- mind 
valós, itt élt személyeket mintáztak.

Így visszagondolván a sok élményre, amit a környékünk adott 
nekem csak hálás lehetek a helynek, ahol felnőttem, és noha nem 
élek itt, de most is ide tartozom.

Visnyei Tibor



8 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2019. november

BUGASZEG KÖZTÁRSASÁG  -  KÉPES TÖRTÉNET AZ EMBERI SZORGALOMRÓL

Úgy 2003-ban (vagy tán egy év-
vel korábban?) kimentem a buga-
szegi remetéhez, a kissé felfeslő 
baráti szálaink összefércelésének 
szándékával, meg azért is, mert 
igen kíváncsi voltam rá, és a hír-
ből hallott bugaszegi terveire. 
Nem dicsérem magunkat, mint két 
úriember – semmi politikai fölem-
legetés (lerendeződött az az évek 
során más szövegkörnyezetben). 
A következő alkalmakkor már 
fényképezőgépet, s kamerát is vit-
tem, mert – ha az övével megkö-
zelítőleg sem mérhető vehemenci-
ával, de – hamar beleszerettem a 
dolgaiba. Aztán az lett az egész-
ből, hogy rendszeressé váltak a 
kilátogatások, gyermekeim leg-
főbb kiránduló-célpontjává is Jani 
bácsi Bugaszegje – megnézzük a 
kiskecskéket, és Ugrancs Pötyit - 
lett. A videofelvételekből fi lmek 
is kerekedtek, melyek megjárták 
majdnem az egész ország függet-
lenfi lmes fesztiváljait. Ennyi rajon-
gót kevesen szereztek maguknak, 
mit ezeken a fesztiválokon a buga-
szegi Csere János. Az egyik legem-
lékezetesebb Hajdúböszörmény-
ben a fesztivál gála-vetítése volt. 
A tanítóképző főiskola több száz 
fős előadótermében vagy kétszáz 
főiskolás hölgy is helyet foglalt. Si-
kongattak a Bugaszeg c. fi lm vetí-
tésekor, s utána többször is hallot-
tam itt-ott hangosan ismételgetni 

– nem kis derűvel – egy-egy idéze-
tet a fi lmből, sőt még a fi lm végi 
éneket is többek énekelgették. De 
Szombathelyen, Zalaegerszegen, 

Veszprémben sem volt kevésbé 
népszerű Csere János és dolgai.
Na, de nem ez a fontos, bár ta-
gadhatatlan, ezen a fi lmes síkon is 
szép „karriert” futott Bugaszeg.
- Bugaszeg nekem a megnyugvás 
és a kikapcsolódás fészke, és én-
nekem az volt a szándékom, hogy 
itt csináljak, először a magam iz-
zadságára egy kis pihenőhelyet, 
aztán netalántán egy kis para-
dicsomot öregségemre, ahol jól 
érzem majd magam, mert abban 
bízom, hogy addigra itt azért, per-
sze urbanizálódhat az ilyen régisé-
get szerető ember is, hogy azért 
közút legyen, hogy lehessen meg-
közelíteni. Mert, ha valahova bi-

valyháton akarunk el-
érni, akkor nyilvánvaló, 
hogy az idő nem en-
ged annyit, hogy más 
irányba is tevékeny-
kedjünk, mert a köz-
lekedés elveszi. Aztán 
ezt a területet, ami itt 
körülvesz, nagy része 
szeméttelepnek volt 
használatos, illegális 
szemétlerakóhely. Ezt, 
mai szóval, rekultiválni 
kell, tehát, magya-
rul, rendbe kel tenni 
ahhoz, hogy emberi 
léptékű életmódot le-
hessen folytatni, ne 
az üvegcserépbe, meg 
a rozsdás sporheltbe, meg a ki-
dobott gumikba, műanyagokba 
kelljen közlekedni. Most ehhez, 
persze gép köll, meg energia, de 
pillanatnyilag az a megoldás, hogy 
a kecskékkel lelegeltetem azt a 
gazt, ami fölburjánzana, és elta-
karna itt mindent. Tehát ez egy 
folyamat, hogy én itt rendbe sze-
retném tenni, és körbeveszem 
magamat erdővel, ami a talajnak 
megfelelő - homokosra akácos, a 
mélyfekvésűre meg víztűrő, éger, 
nyár, fűzes, és ez el van kezdve, 
ez egy folyamat. Tavaly telepítet-
tem egy hektár akácost, az 4600 
darab, ezt négyszer meg kellett 
kapálni, mert ez nem úgy van 
ám, mert köztudatban az csak nől, 
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nem kell hozzányúlni. Nem igaz, 
mert kipusztul, meg az elsőben a 
gaz elnyomja, meg kell munkálni, 
mint egy kapásnövényt. Az idén 
is rakok belőle, először lesz belő-
le kemencés cserje, aztán suháng, 
botfa szintén a tűzre, végtermék-
ként szálerdőnek ki lesz termelve, 
de közben a méheknek meg lege-
lő. Ez a szándék.

Mégis, tényleg mikor ké-
szül el? - kérdezték egy-
szer. Hát, ha meghalok, 
majd abbahagyom, a fene 
tudja, elkészül-e, nem-e. 
Erre az egyik újság, azt hi-
szem a Népszabadság ezt 
így leírta. Azzal fejeződik 
be a cikk, a halála napjával 
készül el majd az építmény. 
Na, mondom magamban, 
akkor már nem is olyan 
sürgős!
Így vallott tizenhat éve 

Csere János, aki azóta 
(egybeírva) a Janibácsi.
Több száz fotó, többórá-

nyi fi lm készült mindazok-
ról, amit Bugaszegen, egy-
egy használt kartonlapra 
felrajzolt tervek alapján 
elkészített - végtelen szor-
galommal, s igazán sajátos 
fi lozófi ával, történelmi em-
lékekhez kötve, nem ke-
vés humorral - a Janibácsi. 
Persze a hitetlen látogatók 
gyakran meg is kérdezik: 
Hát ezt meg ki építette?
Persze, hogy volt bennem 

is kellő vágy megörökíteni, 
könyvbe fűzni ennek a cso-
dának emlegetett gigászi 
munkának az eredményeit, 
csak a Janibácsi nem vá-
gyott efféle hírnévre, pedig 
kitartó, szelíd erőszakkal 
próbáltam rávenni, de min-
dig levette a napirendről: 
könyvet csak nagyokról - 
mondta.
Azok tudnak magukról 

könyvet íratni, képet fes-
tetni, szobrot faragtatni, 
kastélyt építtetni, díszes 
síremléket állíttatni, amit 
pont a kisemberek, akik 
árvákat és özvegyeket 
hagynak esztelen háborúk 
miatt maguk után, akik 
csendben, izzadságban 
építik fel az országot, azok 
ezeket nem tudják. Nem 
adtam fel, még ha többször 
is “üres” kézzel bocsájtott 
útra, amíg egyszer egy 
cementeszsákra írt üzenet-
tel nem várt.
Megszülethetett a Buga-

szeg Köztársaság könyv.

Kalász József
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SZÜRETI FELVONULÁS SZŐLŐSKISLAKON

Az Összefogás Szőlőskislakért Egyesület hagyományaihoz 
híven idén is megrendezte a szüreti felvonulást Szőlőskisla-
kon a szüreti időszak lezárásának megünnepléseként. 2019. 
október 20-án, gyönyörű napsütéses napon, 14 órakor in-
dult a menet a szőlőskislaki Művelődési Háztól. A menet 
lovasfogatokból, traktorokból, szőlő kombájnokból állt, amit 
Szőlőskislaki Artista Iskola növendékei és szüleik egy- és 
kétkerékű kerékpárokkal kísértek végig. Több helyen megáll-
va a kisbíró rímekbe fogva elmondta az elmúlt egy év esemé-
nyeit. Örömmel tapasztaltuk hogy Kislak lakói szép számmal 
várták a felvonulást házaik előtt és sokan a menetben vettek 
részt valamelyik járművön. Miután végig jártuk falu utcáit, 
a Művelődési Ház udvarán megvendégeltünk minden részt-
vevőt fi nom babgulyással és zamatos borokkal. A kellemes 
napsütésben sokáig maradtak a vendégek, hogy jókat be-
szélgethessenek egy pohár bor mellett, a gyerekek pedig a 
játszótéren élvezhették a nap meleg sugarait.

Köszönjük minden felvonulónak, támogatónak, segítőnek a 
sok segítséget és reméljük jövőre is lesz alkalmunk együtt 
felvonulni.

Sárdiné Durcsán Melinda
Összefogás Szőlőskislakért Egyesület elnöke

RÖVID HÍREK

KOMOLYZENE A TEMP-
LOM ELŐTT

Október 27-én, a Csillagösvény Kamarakon-
certek sorozat keretében Balatonbogláron, a 
vasárnap délelőtti mise után, a templom lép-
csőjén lépett fel a pécsi Pannon Filharmoni-
kusok két hegedűse, Lemel Ágnes és Varga 
Ágnes. Rögtönzött műsorukban Bach, Schu-
bert, Sosztakovics, Gardel, Rota és Menken 
művekből adtak elő azoknak, akik a boron-
gós, ködös időben ott maradtak meghallgatni.

A székeken helyet foglalók maradásukkal jó 
döntést hoztak, hiszen a két hegedülő hölgy 
a háttérben gomolygó köddel valami egészen 
varázslatos hangulatot teremtett. A sorozat-
ban várhatóan lesz még boglári előadás.

A KEREKASZTAL CIVILJEI

November 22-én ülést tartott, az egy éve az országban elsők 
között alakult Közművelődési Kerekasztal, a Babel Romkocsmá-
ban. Az ülést összehívó Kopasz Árpád elnök, a kiküldött napirend 
szerint először meghallgatta a megjelent tagok beszámolóját 
idei tevékenységükről. A Seven Houses Gospel Kórus megjelent 
képviselője arról számolt be, hogy sikeres pályázati szereplésnek 

köszönhetően új hangszereket és hangtechnikai eszközöket tud-
tak beszerezni, emellett pedig számos fellépésük volt, és nagyon 
készülnek az adventi időszakra is.
Gárdos Zoltán, a Balaton Vox Kórus elnöke elmondta, az el-

múlt évek egyik legnagyobb élményét jelentette számukra, hogy 
felléphettek a keszthelyi Festetics Kastély Tükörtermében, ami 
egészen egyedülálló hangzást adott. Ők is készülnek a hagyo-
mányos adventi fellépésre. Osváth Péter, a Boglári Senior Tánc-
csoport vezetője szerint ők is sikeres évet zárnak, és nagyon 
reménykednek abban, hogy a frissen beadott pályázatuk sikeres 
lesz. Katona Adrienn a Szelence Gyermek Táncegyesülettől pedig 
elmesélte, hogy most először arany minősítéssel térhettek haza 
gyermekeik a szennai népdal minősítőről. 

Molnár Balázs, a dutrás ember pedig a nemrég bemutatott gőz-
géppel kapcsolatos sikereiről, a látogatók kikerekedett szemeiről 
mesélt. A jegyzőkönyvet vezető Szalai Tücsi pedig, a Helyiérték 
Egyesület „megszokott” programjait már nem sorolta fel, hiszen, 
s ebben mindenki egyetértett, azokat úgyis mindenki ismeri. A 
jövőről mindenki nagy reményekkel beszélt, és sok új rendez-
vény ötlete is elhangzott.

Az ülés végén Kopasz Árpád elnök megköszönte az eddigi bizal-
mat, s mivel megbízatása egy évre szólt, ezért javasolta poszt-
jára Jelenka Györgyöt, akit a tagság meg is választott. Így a 
következő évben Jelenka György elnök és Osváth Péter alelnök 
fogják össze majd a kerekasztal munkáját.
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EMLÉKEZÉS DR. TÖRÖK SÁNDORRA
Október 18-án rendezték meg a balatonboglári Életmód Klub 

tagjai, az immár hagyományos mellrák elleni sétát és előadást. 
A program ezúttal egy megemlékezéssel kezdődött, hiszen idén 
éppen száz esztendeje született Dr. Török Sándor, az Egészség-
ügyi Központ névadója, Balatonboglár egykori háziorvosa. A ked-
velt orvos életútját Dr. Györe Zsuzsanna elevenítette fel, majd 
Dr. Sziberth László képviselő olvasott fel Dr. Török Sándor 56-os 
megemlékezéséből. Ezt követően megkoszorúzták az épületben 
lévő vendégtáblát.
A rövid ünnepség után a program résztvevői, a mellrák elle-

ni küzdelmet szimbolizáló pink zászlókkal vonultak fel a városi 
könyvtárhoz, ahol Felde Katalin egészségfejlesztő előadását hall-
gathatták meg a dohányzás és a daganatos megbetegedés ösz-
szefüggéseiről. A műsorban közreműködtek a boglári zeneiskola 
növendékei is.

ÉVZÁRÓ FOLK KOCSMA
A Boglári Senior Néptánccsoport novemberben is megrendez-

te, az évközben már többször, nagy sikerrel lebonyolított folk 
kocsma programot, amin most megint újítottak egy kicsit. En-
nek megfelelően, november 22-én este a Babel Romkocsmában 
a program egy néptáncos activity-vel kezdődött, amiben példá-
ul az első sor elmutogatásából kellett egy-egy népdalt kitalálni. 
Igaz, volt pár dal, amit csak a feladvány készítői ismertek, de a 
mutogatáson mindenki jól szórakozott.
A tréfás vetélkedő után a Somogy zenekar húzta a talpalávalót, 

s közben Turi Endre tanította somogyi táncokra a közönséget. 
Tette ezt olyan hatékonyan, hogy nem sokan maradtak ülve a 
teremben. Este későn pedig Tuli Patrik és Bor Dávid akusztikus 
koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. 

MEGEMLÉKEZÉS
A FRANCIA MENEKÜLTEKRŐL

1992. október 17-én Pierre Brochard, a Francia Köztársaság nagy-
követe részvételével avatták fel az Acsády Kastély falán lévő, a II. 
Világháború alatt Balatonbogláron befogadott menekültek emléktáb-
láját. A tábla avatásának 27. évfordulóján Kalász Zoltán képviselő 
elevenítette fel az egykori eseményeket, hiszen a város anno több 
száz, egyes becslések szerint közel ezer fogolytáborokból megszökött 
francia katonának adott menedéket. A megemlékezés zárásaként a 
megjelent képviselők koszorút helyeztek el az emléktáblán.
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ÖTEZER FÁT BALATONBOGLÁRRA

Régen indult civil szervezet akkora siker-
rel és olyan gyors, országos ismertséggel, 
mint a 10 millió Fa Magyarország mozga-
lom, amely célul tűzte ki, hogy a következő 
években minden magyar ember ültessen 
legalább egy fát. A Facebook közösségi ol-
dalon villámgyorsan terjedő kezdeménye-
zés hamar talált helyi követőkre, ennek kö-
szönhetően napokon, heteken belül sorra 
alakultak a helyi csoportok, hogy az ötletet 
tett is kövesse. Így történt Balatonboglá-
ron is, ahol a 10 millió Fa Balatonboglár 
csoport Tappler Zitának, a Jankovich-telepi 
fürdőegyesület egyik vezetőjének kezde-
ményezéséhez rövid idő alatt több százan 
csatlakoztak.

Minden civil szerveződés sikere általában 
egy-két aktív, lelkes emberre vezethető 
vissza. Különösen igaz ez egy, az online 
térben létrejövő mozgalomra, ahol álta-
lában az aktivitás hamar kimerül, és csu-
pán lájkokra korlátozódik a részvétel. No, 
de Tappler Zita nem az az ember, aki ezt 
annyiban hagyná, így sorra lejárta a város 
döntéshozóit a polgármestertől, a képvise-
lőkön át, a főépítészig. Beszédet tartott az 
önkormányzat ülésén, és felvette a kapcso-
latot mindenkivel, aki csatlakozott a cso-
porthoz. A taglétszám gyarapodása közben 
elindult a felmérő munka, az ötletek gyűj-

tése arra, hogy hová is lehetne elhelyezni, 
a lakosságszámnak megfelelően több mint 
5000 fát Balatonbogláron. Az ötletek gyor-
san gyűltek, így szóba került a kápolnák 
környéke, a kislaki kerékpárút, a Császta 
és természetesen, a tagok saját udvara, 
kertje is.
A zászlóbontást követően nem sokkal, 

szeptember 29-én sor került a No. 1, egy 
juharfa elültetésére a Vörös Kápolnánál. A 
csemetét szintén Tappler Zita ajánlotta fel, 
de ezt követően sorra érkeztek a felajánlá-
sok pénzben, csemetében és segítségben. 
Több helyi vállalkozó is a kezdeményezés 
mellé állt, így például Steiner Dezső, aki 
már az első csemete elültetését is felkarol-
ta, majd közeli lakosként annak öntözését 
is felajánlotta. Szécsi Norbert kútfúró az 
ültetésekhez szükséges víz szállítását vál-
lalta, de volt, aki az ültetéshez szükséges 
lyukak kiásását vállalta gépeivel, vagy ép-
pen szállítást ajánlott fel.
A csoport létszáma október elején átlépte 

a 300 főt, és október 6-án, a szőlőskislaki 
művelődési ház mellett elültették a máso-
dik fát is. Az egy-egy fás akciót pedig ha-
marosan egy nagy dobás követte, hiszen 
felmérték, hogy a 
Boglárt Kislakkal 
összekötő kerék-
párút mellett 25 
fa hiányzik, s ezek 
telepítéséhez va-
lami tényleg meg-
mozdult. Sorra jöt-
tek a felajánlások, 
és a szükséges 
csemeték gyorsan 
rendelkezésre áll-
tak, így került sor 
október 27-én az 
első, igazán sok 
embert megmoz-
gató akcióra, az 
említett 25 cse-
mete elültetésére. 

Ezt a napot mintha az égiek is befogadták 
volna, hiszen kora délelőtt, a kerékpárút 
melletti elektromos elosztónál meghirde-
tett találkozó kezdetére már hétágra sütött 
nap, miközben Balatonbogláron, a város-
központban borongós köd gomolygott.
Az akcióra a szőlőskislakiak is megmoz-

dultak, és sokan érkeztek olyanok is, akik 
életük során már több fát is elültettek. Aki 
tudott, az hozott az ültetéshez szükséges 
szerszámokat, de érkezett zsíros kenyér és 
pogácsa is. Az így igazi piknik hangulatúvá 
váló esemény kezdetén Tappler Zita tar-
tott eligazítást, melyben felhívta a fi gyel-
met arra, hogy a gödörbe először a trágya 
kerül, majd arra föld és csak ezt követően 
a csemete. Megegyeztek abban is, hogy a 
fát mennyivel kell a gyökérzet felett földdel 
beborítani, és a törzsek fűkasza elleni vé-
delmére kiosztották az erre a célra átala-
kított konzerves dobozokat is. Zárójelben 
megjegyzendő, hogy a kerékpárút melletti 
összes fának sikerült korábban összevag-
dosni damilos géppel a törzsét, és a csapat 
ezt szerette volna megelőzni.

Az ültetés megkezdése előtt némi vita is 
kialakult, hogy a csemetét kettő vagy há-
rom karóval vegyék-e körül, s ezekre mi-
lyen módon kell a rögzítő-kötelet kifeszíte-
ni, de végül nem következett be a tojást 
melyik végén kell törni vita, és sikerült 
egyezséget kötni. Az akcióban résztvevő, 
nagyjából 60-70 fő csapatokra oszlott, és a 
már géppel kiásott gödrökbe pár óra lefor-
gása alatt elültették a 25 csemetét, amiket 
a Közterület Fenntartó Szervezettől kapott 
lajtos kocsival jól be is öntöztek. Végül, le-
vezetésként a még élő, régebbi fák körül 
is felkapálták a talajt, majd aki tudott még 
maradt egy jó hangulatú piknikre is.
Az akciót azóta több másik is követte, hi-

szen például a Császtában, november ele-
jén 60 darab meggyfát ültettek el, ami több 
utcát is érintett. Az indulás óta a civil kez-
deményezésnek köszönhetően több mint 
150 darab fával gyarapodott a város, ami 
politikamentesen, egyéni felajánlásoknak 
köszönhető. A csapat tervei szerint tavasz-
szal folytatják, és a helyek összegyűjtése is 
jól áll. Egyszóval, el fog férni az a több mint 
5000 fa Balatonbogláron…

sz.l.
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BOURBON STREET

Nem sok dolgom volt a történelemmel, s lehet, úgy voltam, mint 
Kölcsey lebegő rémalakja - „Régi kor árnya felé visszamerengni 
mit ér?”. Két eset mégis volt, ami jelentősen megforgatta ezt. Az 
egyik Merle, Francia históriával kezdődő regényfolyama - akkor 
sajnáltam nagyon, hogy nem ismerem jobban a helyeket, ese-
ményeket. A másik egy diplomadolgozat volt - az egy személyről 
szólt, de az emiatt utánaolvasás, -keresés, összefüggésekre ta-
lálás (igen, a kedvencem, a kapcsolatháló) kifejezett élmény volt 
akkoriban.
A Kossuth Klub legújabb alkalma ismét meglepett, ahogy eddig, 

kivétel nélkül, minden alkalommal.
Csorba László volt a meghívott előadó (természetesen, ahogy 

ő is beszélt erről Kossuth kapcsán, tudni, látni akartam, ki ő, a 
Google segítségével sikerült is - magyar történész, egyetemi tanár, 
az MTA doktora, 2010-től 2016-ig a Magyar Nemzeti Múzeum fő-
igazgatója. Barabás Miklós festő ükunokája.)
AKITŐL AZ AMERIKAI ELNÖKÖK TANULTAK... - volt a meg-

hirdetett cím.
Nagy kedvencem, Márai, emigráns léte mi-

att, mondjuk érdekelt is, hogy Kossuth és 
Amerika „hogy jön egymáshoz”. Igaz, hogy 
más kor, de magyar híresség és az újvilág...

Kossuth neve világszerte ismerős. Nálunk, 
István király után a legismertebb ember. 
Hány népdalunk énekli nevét, szinte minden 
településen van utca róla elnevezve (még 
nálunk is volt - most Csokonai) - nagyon él 
a néplélekben. Mégis, mennyire keveset tu-
dunk róla.

Kossuth - ahogy a sziporkázó előadásból 
is kiderült - eltökélt híve volt az alsó társa-
dalmi rétegek (jobbágyság) felemelésének, 
a polgári Magyarország megteremtésének, 
általános közteherviselésnek, tehát a jogi-
lag, anyagilag, emberileg, mindenféleképp 

kiegyensúlyozott társadalom létrehozásának. (Valljuk 
meg, ma is hiányzik az erre való, igazi törekvés.) A 
szabadság embereként lehetne leginkább jellemezni.

Már az első kivetített kép, felirat új érdekességet hor-
dozott:

THE NATION’S GUEST
Kossuth a második személy volt, akit a „nemzet ven-

dégeként” fogadtak Amerikában, és ezért az angol 
szöveg (professzor úr is vallotta, hogy magyar előadás 
magyar felirattal kell...), merthogy az 1851-52-es 
amerikai körútjáról volt szó, ami kezdődött a kütahyai 
száműzetésből szabadulással, a Mississippi nevű vitor-
lás gőzhajóval (persze, hogy a csavargőzös testvérét 
látjuk benne is). Ez a kongresszus felhatalmazásával, 
Milland Fillmore, amerikai elnök közbejárásával jöhe-
tett létre. Egyúttal meghívást is kapott az újvilágba, 
amit egy angliai látogatás is megelőzött. Mindenhol 
kitörő lelkesedéssel tömegek fogadták - a szabadság 
harcosát, a zsarnok ellenségét látták benne. Abraham 
Lincoln is nagy tisztelője volt - Amerika leghíresebbé 
vált, Gettysburgi beszédében Kossuth szavait idézte: a 
népből, a nép által és a népért választott kormány soha 
nem tűnhet el a Föld színéről („...and that government 
of the people, by the people, for the people, shall not 
perish from the earth.”).  Később J. F. Kennedyhez is 
eljutottak Kossuth gondolatai, valószínűleg egy beván-
dorlón és Ted Sorensenen keresztül, aki beszédírója, 
tanácsadója volt az elnöknek.
Utólag csodálkoztunk rá, hogy a háromnegyed órás-

nak tűnő előadás valójában másfél volt. Annyira szé-
leskörű, színes bemutatása volt, mit jelentett Kossuth 
világszerte ismertsége, amibe még egyik kedvencem, 
Sting: Moon over Bourbon street (ahol szintén járt Kos-
suth) c. száma is belefért. Ez valamikor annyira meg-
fogott, hogy a szülői ház konyhájában, éjjel, mikor már 
mindenki aludt - a kazettás magnót vissza-visszateker-
ve ötszázszor - tanultam meg elpengetni azt a jó kis 
basszust, ami ebben szól.

Kossuth amerikai útját a mai napig ott létező helység-, intéz-
ménynevek, emléktáblák, szobrok is jelzik. Utolsó éveiből még fo-
nográffal készített hangfelvétel is létezik, amit Torinóban vettek fel, 
az 1890. október 6-i, aradi szoboravatási ünnepségre szánva. Ez 
azért, mivel (ahogy Márai is a megszállt Magyarországon) erköl-
csileg lehetetlennek tartotta személyes részvételét a kiegyezést el 
nem fogadó, magát osztrák-magyarnak soha el nem ismerő ember.
„…Hát hogy ne hallanák azt a velőkig ható szózatot; de ha hallják 
meg is hallgatják e? elviszik e magukkal e szózat ihletét a köz-
élet küzdelmeinek pálya homokára? elviszik e házi tüzhelyeikhez 
hogy az ihlet csillaga világitson előttük a gyermekeik előtt mint 
az evangéliom mythikus csillaga világitott a bölcsek előtt kik az 
idvezitőt keresék? A világ birája, a történelem fog e kérdésre fe-
lelni…”

Szeri Gabi
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BRAVÚROS GYŐZELEM SZLOVÁKIA ELLEN

Különleges ellenfél, Szlovákia felnőtt, női válogatottja ellen ját-
szott edzőmérkőzést a NEKA női csapata, amely bátor játékkal 
nyert 28-24-re. Ifj. Kiss Szilárd együttese sikerrel vette az aka-
dályt, hiszen jóval idősebb ellenfél ellen bizonyított, ráadásul a 
mieink látványos kézilabdát mutattak be, és mindenki hozzátett 
a győzelemhez.

Felkészülési mérkőzés:
NEKA-Szlovákia felnőtt női válogatottja 28-24 (15-11)
V: Réti, Szedmák
NEKA: Magera, Szabó L., KUBINA (kapusok),- Vajer 2, Mérai 1, 

KAJDON 3, Rónai 4, FARAGÓ 4, Vámos 3, Mlinkó, Juhász 1, Ku-
kucska 2, Szöllősi 2/2, Szabó N. 2/1, BÁNHIDI 4, Németh I., Woth
7m: 5/3, ill. 4/2                                  
Kiállítások: 4 perc, ill. 2 perc
Eredmény alakulása:6.p: 1-3, 11.p: 6-5, 14.p: 7-8,17.p: 11-

8,27.p: 14-10, 34.p: 16-13, 40.p: 17-16,47.p: 22-16, 52.p: 23-
19, 57.p: 25-22

Mestermérleg:
Kiss Szilárd: „Nagyon jó dolog, hogy felnőtt válogatott ellen játsz-

hattunk, az meg még jobb, hogy jól is játszottunk. Az eredmény 
másodlagos az ilyen mérkőzéseken, de kifejezetten tetszett, hogy 
a lányok jó felfogásban kézilabdáztak, fel tudták venni egy felnőtt 
válogatott tempóját. Mindenkinek tudtunk játéklehetőséget adni, 
kiváló alkalom volt a tapasztalatszerzésre fi atal játékosainknak.

KARATE EREDMÉNYEK

A Balaton Budo versenyzői november 16-án, Tökölön vettek 
részt a Sziget Kupán, ahol 21 egyesület, több mint 200 versenyző-
je mérte össze a tudását.
A csapatok közötti versenyben Somogyi Péter tanítványai az elő-

kelő második helyet szerezték meg, megelőzve ezzel, többek kö-
zött a Vasas csapatát is.

A sikerekhez az alább felsorolt balatonboglári sportolók járultak 
hozzá: 
 
Gebe-Sánta András:  8 éves,  shiko dachi bronzérem, kumite 

-27 kg bronzérem,

Csernák Fruzsina:  9 éves shiko dachi bronzérem, kumite -27 
kg bronzérem,

Csernák Bence: 9 éves shiko dachi aranyérem, kumite -27 kg 
aranyérem,

Fekete Bernát: 10-11 éves kumite + 45 kg aranyérem,
Törzsök Tamás: 12-13 éves kumite + 55 kg aranyérem.






