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10 ÉVES AZ ARTISTA ISKOLA - 12. OLDAL

KOVÁCS KIARA KÖSZÖNTÉSE

MIKULÁS AZ OVIBAN - ÍRÁS A 7. OLDALON

A 90 ÉVES
BOSZKOVICS LÁSZLÓNÉ KÖSZÖNTÉSE

MEGJELENT A BUGASZEG KÖZTÁRSASÁG
CÍMŰ KÖNYV - ÍRÁS A 6. OLDALON
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ADVENTI FÉNYEK

December 1-én, vasárnap kora este Balatonbogláron, az 
56-osok terén ismét összegyűlt a város apraja-nagyja, hogy 
közösen ünnepeljék az advent kezdetét a tér díszkivilágítá-
sának ünnepélyes felkapcsolásával. Az est házigazdája Mé-
száros Miklós polgármester volt, aki nem is szaporította a 
szót, és a rövid köszöntés után rögtön felkapcsolta a fénye-
ket. Ezt követően Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangé-
likus lelkészasszony osztotta meg az ünneppel kapcsolatos 
gondolatait. 
Elmesélte, hogy sokat ját Zala megyében, és ott ekkor már 

elkezdik vágni azokat a fenyőket, amik majd sok otthonban 
az ünnep díszei lesznek. Utazása során sokszor megfi gyel-
te, ahogyan a kis fenyőmagoncok az évek 
során lassan fává cseperednek. Mikor erre az 
adventi ünnepre készült, akkor az egyik ter-
melőtől elkért egy csemetét. Olyant, ami még 
rendezetlen, de a vezérhajtás már elindult az 
ég felé. Véleménye szerint ez szimbolizálja a 
legjobban az adventi ünnepet, hiszen a kará-
csony előtti hetekben még mi is rendezetle-
nek vagyunk. Rohanunk, idegesek vagyunk, 
de mégis a tevékenységeink lassan elren-
deződnek, és az ünnep felé mutatnak, vagy 
legalábbis így kellene lennie, hogy végül min-
denki megtalálja az ünnepben az Istennel való 
közösséget is.
A beszéd végén átadta a csemetét Mészáros 

Miklós polgármesternek azzal, hogy ültessék 
el majd valahol a városban. Ezt követően Vár-
nai László katolikus pap közös imára hívta a 
jelenlévőket, melynek végén megáldotta a 
fenyő csemetét és az adventi fényeket is. A 
folytatásban Büki Bence, a boglári általános 
iskola diákja mondta el a Bibliából Pál apostol-
nak a Szeretet himnuszaként ismert szavait. 
A műsort végül Sarkadi-Kiss János színmű-
vész társulata zárta egy karácsonyi próza- és 
énekösszeállítással.

sz.l.
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Balatonboglár Város Önkormányzata 2019. 
október 30-i alakuló ülésén Lubics Lászlót 
választotta alpolgármesternek. A válasz-
tásokon legtöbb szavazatot elnyert képvi-
selőjelöltet sokan kántori, hitoktató, vagy 
orgonakoncert-szervezői tevékenységéről 
ismerik, de a képviselő-testületnek is volt 
már egy ciklusban tagja. Terveiről, céljairól 
kérdeztük…

Miért döntöttél úgy, hogy ismét elin-
dulsz a helyhatósági választáson?

Ha nagyon röviden szeretnék válaszolni, 
akkor azt mondanám azért, mert megke-
restek. Ha bővebben, azt mondanám azért, 
mert mindig is közösségi embernek éreztem 
magam, mindig is szerettem a közösség ér-
dekében tenni valamit. Ez az egész életemet 
végigkíséri. 

Már tíz éves koromban Gamáson, a szü-
lőfalumban orgonáltam a templomban és, 
amikor Boglárra kerültem, az első nagyobb 
munkám a közösség érdekében éppen az 
orgona megépíttetése volt. Akkoriban, a 
megboldogult Holper Laci bácsival futottunk 
neki ennek a nehéznek látszó feladatnak. A 
semmiből kellett a szükséges 52 millió fo-
rintot összeszedni, de végül szerencsére 
sikerült. Azt hiszem, ekkor ismertek meg 
Bogláron, hiszen az egész várost meg kel-
lett mozgatni a cél érdekében. Ezt követő-
en koncerteket szerveztem, és elsőként az 
országban, itt tartottunk 24 órás maratoni 
orgonakoncertet. 

Feltehetően ennek, a szinte egész Boglárt 
megmozgató akciónak köszönhetem, hogy 
sokan megismertek és a 2002-es válasz-
táson szép eredménnyel sikerült bejutnom 
a képviselő-testületbe. Teljesen más volt a 
testület helyzete, mint most, hiszen pályá-
zati pénzek nem voltak, csak abból tudtunk 
gazdálkodni, ami az önkormányzat saját 
bevétele volt. Az pedig meglehetősen ke-
vés volt, ráadásul az Urányi építése is akkor 
kezdődött el. 
Továbbá bálokat szerveztünk az iskola szü-

lői munkaközösségével együtt a feleségem-
mel. Nyolcadik éve rendezzük a nagysikerű 
Húsvéti Bált. Azt hiszem mindezeknek is 
köszönhető, hogy  polgármester úr felfi gyelt 
rám és felkért, hogy induljak a csapatában. 

Nem kis sikerrel, hiszen mindenkit 
megelőzve, a legtöbb szavazatot kap-
tad. Úgy gondolod, a közéleti tevé-
kenységednek ez egyfajta visszaiga-
zolása? 

Úgy gondolom, hogy igen. Sokan megis-
mertek az eddig elmondott tevékenységeim 
révén, és talán ennek köszönhetem ezt a 
bizalmat. 

A választás után, vagy már előtte is 
felmerült az, hogy siker esetén te le-
szel az alpolgármester?

Ez a választás előtt nem került szóba, és 
nem is számítottam rá, hogy én kapom a 
legtöbb szavazatot. A választási eredmény 
ismeretében a polgármester úr azt mondta, 
hogy „fi gyelj, te leszel az alpolgármester”. 
Ez egyébként egy régi szokás, hogy aki a 
jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapja, az 
lesz az alpolgármester. 

Szép feladatokat, meg területeket 
kaptál, például a civil ügyeket. Van 
terved arra, hogy hogyan fogod a ci-
vilekkel való kapcsolattartást megva-
lósítani?

Korábban is leginkább a civil szférában 
mozogtam, és ha választanom kellett vol-

na magam is emellett döntök. De anélkül, 
hogy kérnem kellett volna, polgármester úr 
ezt a feladatot szánta nekem. Mindemellett 
sajnálom, hogy Szalai Tünde nem vállal-
ta a kulturális és ifjúsági ügyek tanácsno-
ki pozíciót a civil ügyek nélkül. Pedig úgy 
gondolom, hogy vele együtt tudtam volna 
dolgozni. Ettől függetlenül valószínűleg lesz 
lehetőségünk a közös munkára, csak nem 
tanácsnokként, hanem mint képviselőtárs-
ként.

Decemberben most már nem, de a jövő év 
elején mindenképpen tervezek egy találko-
zót a civilekkel, amikor megbeszéljük az ő 
terveiket, elképzeléseiket. Természetesen 
igyekszem az előző évek tapasztalatait fi -
gyelembe venni az együttműködés kialakí-
tásához. Annak pedig nagyon örülök, hogy 
ennyi civil szervezet van városunkban, ame-
lyeknek komoly közösségmegtartó, össze-
kovácsoló ereje van, amit nagyon fontosnak 
tartok.

Biztosan tudod, hogy van egy közmű-
velődési kerekasztal is, ami összefogja 
az ebben a szférában mozgó civil szer-
vezeteket. Ezzel a kerekasztallal is le 
fogsz ülni?

Mindenképpen. Ami a civil szférát érinti, 
minden fronton ott leszek, és megbeszéljük 
a közös dolgainkat.

A feladataid másik nagy szelete az, 
hogy a Jankovich-telepnek ebben a 
ciklusban nem lesz részönkormányza-
ta, hanem te, mint közvetlen kapcso-
lattartó fogsz működni. Történt-e már 
kapcsolatfelvétel az üdülőegyesület-
tel?

Korábban nem volt teljesen konfl iktus-
mentes a kapcsolat a sétány és a fák meg-
óvása miatt, de az új egyesületi vezetőség 
megalakulásától pozitív változásokat várok, 
pár hete leültünk tárgyalni. A „szószólójuk” 
Tappler Zita sokat van a városban, Zitán 
felül pedig van négy vezetőségi tag. Velük 
egyeztettünk, és nagyon pozitív vélemény 
volt mindkét részről. Igaz, hogy most nincs 
részönkormányzat, de én, mint közvetlen 
kapcsolattartó elérhető vagyok számukra. 
A megbeszélésen elmondták az elvárásai-
kat, és azon leszek, hogy a képviselő-tes-
tület felé továbbítsam, és amit tudunk, azt 
teljesítsük. Megfogalmazódott egy nagyobb 
volumenű igény a részükről – a platánfák 
megóvása és a parti sétány feltöltése -, ami 
Boglár költségvetési keretét valószínűleg 
meghaladja. Ebben az esetben a pályázato-
kat kell majd fi gyelni, illetve ha van rá lehe-
tőség, oda csoportosítani a strandfelújítási 
forrásokból.

A kampányban nálad nagy hangsúlyt 
kapott a tolerancia, és egymás elfoga-
dására tetted a hangsúlyt. Ezt alpol-
gármesterként is szeretnéd megvaló-
sítani?

Igen, valóban ez volt a kampányom egyik 
jelszava. Az összefogás, tolerancia, meg az 
elhivatottság szavakra építettem fel a mon-
danivalómat. Nyilván el kell fogadni a más-
ként gondolkodókat is, a másként gondolko-
dók véleményét, és ezt, mint alpolgármester 
is szeretném véghezvinni. 

Látva az eddigi üléseket, meg az ala-
kuló ülést is, érezhető az, hogy a sze-
mélyed körül minden oldalról van egy 
elfogadás. Úgy gondolod, hogy ez tud-
ja majd segíteni a munkádat?

Remélem, mert az újabban kialakult – 

ilyen-olyan sérelmek és elégedetlenségek 
miatt kiásott –árkokat be szeretném temet-
ni.  Több képviselővel is dolgoztam régeb-
ben és semmi ellentét nem volt köztünk ab-
ban az időben, remélem ez most sem lesz 
másként. Sajnálom, hogy a Boglár Nem 
Magánügy képviselői felkérés ellenére sem 
nem vesznek részt a Pénzügyi, Városfej-
lesztési és Ügyrendi Bizottság munkájában. 
A polgármester toronymagasan megnyerte 
a választást, és úgy gondolom, hogy ne-
künk, az ő csapatának, az ő koncepcióját 
illik képviselni, ami egyébként az, hogy egy 
bizottság legyen. Ő ezt több szempontból 
is megindokolta. Átláthatóbb, nem kell a 
bizottságoknak egyeztetni, költséghatéko-
nyabb is, és ez már egyszer működött. 

Most az advent időszaka van. Meny-
nyire kötnek le a programok, hiszen 
például a kórusnak is tagja vagy? 

Igen, az advent a karácsonyi készülődés 
ideje, egyházon belül is az átlagosnál több 
a feladat. A polgármester úr is szabadságon 
van, és őt is helyettesítettem különböző ülé-
seken és eseményeken. Ennek ellenére nem 
érzem úgy, hogy túl lennék terhelve ebben 
az időszakban sem.

Milyen reményekkel vágsz neki a 
2020-as évnek?

Örülnék, ha minden úgy fejlődne, ahogy 
eddig is fejlődött. Szeretnék egy élhető, biz-
tonságos, szeretetteljes várost, ahol a turis-
ta és a helyi lakosság egyaránt jól érzi ma-
gát, egyfajta „minőségi életteret”. Ez viszont 
nem csak anyagi kérdés, az embereknek 
magukban is meg kellene teremteniük a bel-
ső békét. Örüljenek, örüljünk annak, amit 
eddig elértünk, és ne mindig azon bánkód-
junk, amink nincsen, vagy amit nem értünk 
el! A választóknak is üzenném, hogy válasz-
tottak egy jó csapatot, mindenki a maga el-
gondolásai szerint, beleértve a polgármes-
tert is. Legyenek bizakodóak! Van egy szép, 
fejlődő városuk: iskola, óvoda, idősek ott-
hona, kultúrház, templom… Szinte minden 
középület fel lett újítva, ami még nem, az 
éppen felújítás alatt áll. Minden szépül, és 
ahogy én bizakodva nézek a következő évek 
elé, úgy ők is bízzanak bennünk. Úgy gon-
doljuk, hogy saját erőnkből és a pályázati 
pénzek felhasználásával választási ígérete-
inket teljesíteni tudjuk, a város és polgárai 
javára.

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, 
és kellemes ünnepeket, sikeres új évet kí-
vánok.

Mindenkinek kívánok én is áldott, békés, 
boldog ünnepeket, és mindenki találja meg 
a belső békét! A többi majd jön magától. Kö-
szönöm az interjút.

sz.l.

ISMERT EMBER ÚJ SZEREPBEN

INTERJÚ LUBICS LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTERREL
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Az új választási ciklusban az eddig három 
helyett egy összevont bizottságban fogják 
megvitatni, a képviselőtestület ülése előtt 
a határozati javaslatokat. Az október 30-i 
alakuló ülés döntése alapján a pénzügyeket, 
városfejlesztési és ügyrendi kérdéseket, va-
lamint a kulturális, oktatási, egészségügyi 
és sportügyeket egyaránt átfogó új bizott-
ság elnöke Némethné Hegyi Bernadett kép-
viselő lett, aki civilben angol nyelvtanár és 
gyógypedagógus. Őt kérdeztük terveiről és 
elképzeléseiről.

Mi motivált abban, hogy elindulj a 
helyhatósági választáson?

Polgármester úr keresett fel. Még nem 
tudtam, mik a tervei de hamar elmondta 
hogy örülne, ha vele dolgoznék, és egy új 
fi atalabb csapatot szeretne. Megkérdeztem, 
hogy mik az elképzelései, és ő ezeket felvá-
zolta. Többször át is beszéltük a terveit, és 
nekem nagyon szimpatikusak  voltak, amit 
mondott,  úgy gondoltam, hogy reálisak és 
megvalósíthatók a tervek. Egy jó csapattal 
szeretne dolgozni. Felsorolta a tagokat, aki-
ket nagyon régóta jól ismerek, az élet min-
den területéről vannak, és úgy gondoltam, 
hogy elfogadom a felkérést. Úgy éreztem, 
hogy tudom őt támogatni, illetve segíteni, 
egyet tudok érteni az elképzeléseivel, ter-
veivel. 

 Most láttam elérkezettnek az időt, hogy 
becsatlakozzak a helyi közéletbe, hogy visz-
szaadjak valamit, amit eddig Boglár nyújtott 
nekem.

Számítottál ilyen jó eredményre?

Nem, de bíztam benne. Sok munkát tet-
tünk a választási kampányba és reméltük, 
hogy ez meghozza a sikert. A szavazatok 
száma szerintem mindenkinek meglepő volt. 
Megérte, a munka meghozta gyümölcsét. 

Nagyon hálás vagyok azoknak, akik bizal-
mat szavaztak nekem, és hálás vagyok a 
családomnak, barátaimnak is, akik mellém 
álltak, biztattak és segítettek ennek a szép 
eredménynek az elérésében. A követke-
ző öt évben igyekszem megfelelni ennek a 
bizalomnak, és méltó módon képviselni az 
itt élők érdekeit. Ahhoz, hogy Boglár város 
fejlődésén Boglár város lakosainak életkö-
rülményein javítsunk ahhoz meg kell hall-
gatnunk az embereket ily módon formálva a 
jövőt, mindenki megelégedettségére. 

Aztán megalakult a testület. Előtte is 
volt szó arról, hogy egy ilyen tisztségbe 
bekerülsz? 

Nem, ez egy hatalmas meglepetés volt! A 
választás előtt tisztségekről nem gondolkod-
tunk, de volt egy koncepciónk a Testület és a 
Bizottságok működésére. A választások után 
a Polgármester úr felkért a Városfejlesztési, 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 
Ez egy nagy megtiszteltetés számomra, tud-
tam, hogy hatalmas feladattal fog járni, de 
képesnek éreztem magam arra, hogy ellás-
sam ez a tisztséget. Mivel egy bizottság lett, 
így hatványozottak a feladatok sora. Persze 
100 százalékban minden egyes kérdésre 
nem tudhatom a választ ezért hozzám ke-
vésbé közel álló témákban nem fogom szé-
gyellni szakértők véleményének kikérését. 
Van egy hitvallásom: egy ember mindenhez 
nem érthet, mert aki mindenhez ért az sem-
mihez. Azt viszont nagyon sajnálom, hogy a 
Boglár Nem Magánügy képviselői nem vesz-
nek részt a bizottsági munkában, hiszen ne-
kik is vannak jó ötleteik, javaslataik, amiket 
itt átbeszélhetnénk, megvitathatnánk. Ha 

még nem is értünk mindenbe egyet. Sze-
rintem tudtunk volna együtt dolgozni, vagy 
legalábbis meg kellett volna próbálni. 
 A képviselői munka itt városon belül nem 

lehet politikai kérdés. 

Igen, ez inkább várospolitika…

Igen, maximum várospolitika, amit nem 
lehet összehasonlítani az országos politiká-
val, mert itt segítünk egymáson, a városon, 
az embereken, az itt élőkön. Szokatlan is 
nekem, hogy keresnek, megismernek olyan 
emberek, akikkel még nem találkoztam. 
Rám köszönnek, gratulálnak, kérdeznek, 
és nagyon jó dolog, hogy vannak, akik már 
megkerestek konkrét ügyekben. Jó érzés 
volt nekik segíteni. 

Mennyire jelent nagy terhelést egy 
összevont bizottság, ami nagyon sokré-
tű feladat, fel kell készülni a témákban, 
plusz azért a pedagógusi feladat sem 
kicsi kihívás?

Így van. Több, mint 13 éve vagyok pedagó-
gus, de  ez mellett tanfolyamokat különbö-
ző kisebb nagyobb feladatokat is csináltam 
párhuzamban. Nagy kihívás a pedagógiai 
munka, hiszen a gyorsan fejlődő digitális 
világgal és a velük együtt fejlődő diákokkal 
nem kis feladat lépést tartani. Minden nap 
más és más. 

Mivel én még nem voltam  képviselő, nem 
tudom milyen megterheléssel járt előtte a 
Bizottsági munka. Tudtam, hogy ez hatal-
mas lesz a Bizottságok összevonása után. 
Így többrétű lett a feladat. Remélem így 
minden döntés számunkra átláthatóbb lesz, 
gyorsabb reagálású és nem beszélve a vá-
rost terhelő költségek csökkenéséről.

Most úgy látom, hogy időben több, az 
anyag is több, de nem megterhelő, mert ér-
dekel ez a feladat.  Teljesen más amit eddig 
csináltam. 

Olyan személyiség vagyok, aki mindig sze-
ret egy kicsit megújulni. A sikerélmények 
motiválnak. Az idő előre haladtával szerin-
tem egyre jobban fogom átlátni, érteni.

Még csak egy kis kóstolót kaptál, hi-
szen csak egy alakuló és egy rendes, 
meg talán egy rendkívüli ülés volt. Vi-
szont a jövő év elején kemény időszak 
jön, mert januárban, februárban költ-
ségvetést kell készíteni. Hogyan látod 
ennek az előkészítési munkáit?

Természetesen, mindenképpen olyan em-
berekkel fogok beszélni, leülni, és tanácsot 
kérni, akik már régóta részt vesznek ebben 
a munkában. Tehát, szakértők bevonásával 
szeretném végrehajtani teendőimet és nem 
fogom szégyellni azt, hogy kérdezzek, akár 
többször is. Nem szeretnék számomra vál-
lalhatatlan döntéseket hozni. Azért vannak 
több témában jártas szakembereink, hogy 
segítsenek.  De még nagyon az elején va-
gyunk.

Sok dologban persze tisztában vagyok, 
főleg azzal, amit a programunkban meg 
szeretnénk valósítani. Vannak elképzelése-
im, ötleteim, hogyan szeretném, viszont a 
pénzügyi dolgokat még nem látom át telje-
sen de pont ezért sokat próbálok vele fog-
lalkozni, hogy mielőbb megismerjem. De 
bízom abban, hogy, mivel több, mint 18 
éve vagyunk vállalkozók belelátok a céges 
ügyekbe, a pénzvilágba, ezért nem teljesen 
idegen. Persze, egy kft-t nem lehet összeha-
sonlítani egy városvezetéssel, illetve egy vá-
ros pénzügyi dolgainak a rendezésével, de 

valamennyire kis ízelítőt már kaptam. 

Milyen reményekkel vágsz neki a jövő 
évnek?

 Az elmúlt évek felfelé ívelő pályáját szeret-
nénk töretlenül tovább vinni. A programban 
szereplő vállalásainkat szeretnénk megvaló-
sítani. Például nagyon fontos a város csa-
padékvíz-elvezetésének problémája nagyon 
sok embert érint. Az utak, járdák felújítása. 
A szőlőskislaki városrész Balatonboglár vér-
keringésébe való aktívabb becsatlakoztatá-
sa.  Az iskola infrastruktúrájának a javítása. 
Főleg a Viola utcai épületben. Bár tudom, 
hogy az intézmény üzemeltetését átadtuk a 
KLIKK-nek de úgy gondolom, hogy a gye-
rekek tanulmányainak jobb körülményeinek 
biztosításához egyetlen forint sem kidobott 
pénz.  A ciklusunk alatt uniós-és állami pá-
lyázatokon szeretnénk továbbra is részt 
venni minél többet megpályázni, megnyer-
ni. Minden megnyert pályázat Balatonboglár 
fejlődését elősegíti, Balatonboglár lakosa-
inak életkörülményein javít. Az idelátogató 
vendégek nem kis örömére. Ezekkel meg-
alapozhatjuk a jövőt az Uniós pénzek meg-
szűnése után stabil alapokra építkezhetünk 
továbbra is. Ezek a beruházások lehetőség 
szerint helyi vállalkozók helyzetbe hozásával 
képzelem el, ezek helyi munkahelyeket és a 
városnak adóbevételeket teremtenek. 

Mennyire jut idő pihenésre a karácso-
nyi időszakban?

Akik ismernek, tudják, hogy soha nem 
pihenek. Örökmozgó, hiperaktív ember va-
gyok.  Egy vállalkozó örökmozgó családba 
születtem. A pihenés az lesz, hogy sütök, 
főzök,-amit nagyon szeretek- gyerekem-
mel foglalkozok, próbálok a családommal a 
lehető legtöbb időt tölteni.  Természetesen 
ilyen jut idő a rokonokra is. Sajnos a rohanó 
világban nincs időnk egymásra, de ez az az 
időszak, amikor mindig találkozunk. Próbá-
lok feltöltődni, pihenni, mert januártól sok 
feladatunk lesz. 

Köszönöm szépen a beszélgetést!

Én is köszönöm, egyúttal megragadom az 
alkalmat, hogy békés, boldog ünnepeket és 
sikeres új évet kívánjak mindenkinek!

sz.l.

AZ ÖSSZEVONT BIZOTTSÁG ELNÖKE

INTERJÚ NÉMETHNÉ HEGYI ERNADETTEL
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RÖVID HÍREK

BUGASZEG KRÓNIKÁJA

Ismét egy izgalmas könyvvel lepte meg a bogláriakat a Városvédő Egyesület, hiszen a Kalász József – Szeri Gabriella szerzőpáros a 
sok videó után könyvben is megjelentette a Bugaszegi Téglagaléria, avagy a Bugaszeg Köztársaság történetét. A könyv bemutatóját 
november 27-én tartották a Lukács Károly Városi Könyvtárban, ahol nem kisebb személy, mint a várúr, azaz Csere Jani bácsi volt a 
vendég.

Aki ismeri Bugaszeg építőjét, az tudja, hogy Jani bácsinak nem kell egy kis humorért a szomszédba mennie, így a zsúfolásig megtelt 
könyvtártérben nagyjából percenként futott végig a nevetés. A könyv pedig nagyszerű olvasmány a nem bogláriaknak is, hiszen a 
bugaszegi, fura építményegyüttesnek már évek óta országos híre van. Ennek megfelelően a kötet nagyszerű karácsonyi ajándék is, 
ami a könyvtárban korlátozott példányszámban még megvásárolható.

KÖZMEGHALLGATÁS

November 28-án tartotta Balatonboglár Város Önkormányzata 
az éves kötelező közmeghallgatását, melyre idén rekordszámú 
érdeklődő érkezett. A Fischl-ház nagytermében helyet foglaló, 
mintegy 30-40 boglári lakost először Mészáros Miklós polgármes-
ter tájékoztatta a város anyagi helyzetéről, a folyamatban lévő 
beruházások állapotáról és a jövő évi tervekről.
A tájékoztatást követően a jelenlévők lehetőséget kaptak 

kérdések feltevésére is. Többen éltek is a lehetőséggel, így rá-
kérdeztek a tervezett kerékpárút nyomvonalára, forgalmi át-

rendezésekre és útjavításokra. A 
Jankovich-telepi egyesület nevé-
ben Tappler Zita kérdezett rá a 
platánfák állapotmegóvási lehető-
ségeire, valamint a partvédő mű 
megerősítésére. 
A közmeghallgatás videofelvéte-

le az alábbi QR kód segítségével 
megtekinthető a Balatonboglár Vá-
ros Youtube-csatornán.

BANYA BÁL BOGLÁRON
November 8-án, immár huszonegyedik alkalommal rendezte meg a 

Helyiérték Egyesület a Banya Bált, melyen a hölgyek megmérkőzhetnek 
egymással a főbanya címért. Idén hat csapat gyűlt össze a Babel Camp pin-
céjében, hogy ügyességgel, varázslattal tréfásan összemérjék képességei-
ket. A rendezvényre férfi ak csak az este 10 órás kapunyitás után léphetnek 
be, ha mernek…
Mi azért, az olvasók kedvéért két órával korábban belopóztunk, hogy meg-

lessük mi is történik. Az akció nem volt veszélytelen, hiszen akár gyíkká is 
változtathattak volna. Már a bejáratnál gyanúsan méregettek, bent pedig 
sajnos lebuktunk, de megkímélték életünket. Szalai Tücsi főbanya éppen 
eredményt hirdetett, a megfelelő díjat pedig vagy sikerült átadni, vagy nem, 
de mindkét verzión jól szórakoztak a résztvevők.

Miután megnyugtattuk a jelenlévőket, az eredményhirdetés után ravaszul 
kifaggattunk pár banyát, hogy mi a jó nekik ebben a rendezvényben. Mind-
egyik azt mondta, a legjobb az, hogy a hölgyek kimaszkírozva, egymás 
között teljesen önmaguk lehetnek, nem kell megfelelniük idegen szemek 
elvárásainak. A feladatok pedig tényleg viccesek és szórakoztatóak voltak. 
Az eseményt retró disco zárta, melyre már a hímnemű egyedek is büntet-
lenül bejuthattak…
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RÖVID HÍREK

MIKULÁS AZ ÓVODÁBAN

December 6-án a balatonboglári, Hétszínvirág Óvo-
da apróságait is meglátogatta a Mikulás. Ráadásul, 
nem is egyedül, hiszen jó pár vidám és rendkívül 
csintalan krampusz is érkezett vele. De még mielőtt 
sorra járta volna a csoportokat, a szülők adtak elő 
egy vidám, téli történetet a kicsiknek. Ezt követően 
a nagyszakállú meglátogatta a csoportokat, ahol a 
gyerekek dallal, verssel köszöntötték. Ajándék pe-
dig jutott bőségesen mindenkinek.

FOTÓKIÁLLÍTÁS
BALATONBOGLÁRRÓL

Balatonboglár Város Önkormányzatának támogatásával idén is 
kiírásra került a „Legszebb emlékem Balatonboglárról” című fotó-
pályázat, amely elsősorban a városba látogató nyaralókat célozta 
meg, de a kiírás szerint bárki indulhatott. Egy pályázó maximum 
öt képet küldhetett be elektronikusan, azzal a feltétellel, hogy 

képei a továbbiakban a város számára szabadon felhasználhatók.
A második alkalommal kiírt pályázatra ezúttal 37-en jelentkez-

tek, ami összesen 83 fotót jelentett. A fotósokból álló zsűri ebből 
választotta ki a kiállításra kerülő, összesen 13 db alkotást. A ké-
pek a zsűrizést követően a Balatonboglári Hírek Facebook oldalra 
is felkerültek úgy, hogy készítőnként egy-egy darab fotó jelenjen 
meg, és vegyen részt a lájkokért folyó harcban. A legnagyobb 
tetszést kiváltó kép kapta meg a közönségdíjat.
A december 16-án, a posta parkolóban felállított adventi sátor-

ban megnyitott kiállításon Lubics László alpolgármester adta át 
a díjazottaknak az ajándékokat. A zsűri részéről Szentes Lász-
ló szervező elmondta, hogy ezúttal kevesebb értékelhető alko-
tás érkezett, így a szokásos hússzal szemben ezúttal kevesebb, 
mindössze 13 fotó szerepel a paravánokon. Felhívta az alkotók 
fi gyelmét arra, hogy a kreatív megoldások hozzák meg a sikert, 
a naplemente és a hattyúk pedig olyan képi közhelyek, amik ke-
rülendők.
A végeredmény a következő lett:

 Hermándy-Berencz László (Eger)
 Durcsán Jusztina (Balatonboglár)
 Bősze András (Karád)
 Vajda László (Zalaegerszeg)
 Gál Zoltán (Balatonboglár)
 Közönség díj:
 Király Ferenc (Nagybaracska)
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Október 25-én, egy beszélgetés kereté-
ben mutatták be a Lukács Károly Városi 
Könyvtárban a Balatonbogláron élő író, 
Tódor János Menekültek, csicskák, köz-
munkások című könyvét. A szociográfi ai 
írásairól ismert szerző ezúttal is Danteként 
merült alá, ha nem is a pokolba, de Ma-
gyarország legmélyebb bugyraiba, hogy 
az olvasó megismerhesse és megérthesse, 
hogyan is működnek a mélyszegénység-
nek, vagy éppen a jogfosztottságnak, kita-
szítottságnak a folyamatai.
A kötet alcíme, a Nemzeti Konzultáció 

hét tételben, ami már előre sejteti, hogy a 
szerző hét különböző  területet dolgoz fel. 
Ezekből az első a pszichiátria zárt osztályá-
nak rideg és kegyetlen világa. Ezen belül 
is egy konkrét intézménynek, a gánti ápo-
lási otthonnak a visszásságait dolgozza fel, 
ahol egy ápolt meghalt, s utána számtalan 
kérdőjel maradt. Alapos vizsgálat hiányá-
ban eldönthetetlen, hogy Kobra Erik bán-
talmazás vagy szívelégtelenség áldozata 
lett. Ennek eldöntését a kötet szerzője az 
olvasóra bízza, aki lapról lapra szembesül 
az intézmény embertelen világával, amibe, 
ha valaki bekerül, akkor a visszatérés gya-
korlatilag lehetetlen. A történet talán leg-
megrázóbb része a temetés, ahol az írón 
kívül senki nem jelent meg, még az intéz-
mény részéről sem.
A második tétel a végrehajtók világa, ami 

egyben talán a leghumorosabb része is a 
kötetnek. Az író egy végrehajtó cég megbí-
zásából kíséri végig a banknak tartozó ügy-
felekkel szemben alkalmazott módszerek 
folyamatát. Ennek részeként, kis időre egy 

verőlegény kinézetű, 
de valójában erősza-
kot soha nem alkal-
mazó behajtó mellé 
szegődik, akinek „az 
autója olyan hosz-
szú, mint egy matek 
óra”. Ez a rész talán 
egy kicsit ki is lóg a 
könyvből, hiszen az 
áldozatok itt inkább 
okozói a történetnek.

Megrázó a rész a 
harmadik tétel, ami a 
csicskák világát mu-
tatja be. Az ingyen, 
pusztán szállásért 
és ellátásért dolgo-
zó kiszolgáltatottak 
világáról sokan azt 
gondolják, hogy az 
valami olyan, ami 
csak az alföldi tanya-
világban fordulhat 
elő. De nem! Tódor 
János rácáfol erre 
és egy közeli, még-
pedig egy kaposvári 
történeten keresztül 
mutatja be, hogy az 
áldozatok és gazdáik 
viszonya egyáltalán 

nem egyértelmű. Idővel kialakul az úgy-
nevezett Stockholm-szindróma, egy olyan 
függés, ami annak ellenére ott tartja el-
tartóinál, hogy tudja, valójában szabadon 
távozhatna.
A negyedik bugyor a cigánypénzekkel való 

visszaélés világa, ami több szempontból is 
sok kényes kérdést vet fel. A szerző által 
felgöngyölített történetből elég jól látszik, 
hogy a visszaélések felderítése, leleplezé-
se és az elkövetők letartóztatása valójában 
senkinek nem érdeke. A felzárkóztatásra 
szánt pénzek eltűnnek, a programok pedig, 
amik segíthetnék a hátrányos helyzetű em-
bereket, azok vagy egyáltalán nem, vagy 
többszörösen túlárazva valósulnak meg. 
Céljukat pedig nem érik el.
A közmunkások helyzetével foglalkozó 

részben hasonló világ tárul az olvasó elé, 
mint, ami korábban a csicskáknál. Azzal 
a különbséggel, hogy ezek az emberek 
otthon élnek, és magukra főznek, de ki-
szolgáltatottságukban hasonlókat élnek 
át, mint az „ingyen munkások”. Ugyanis 
köldökzsinórként függnek a közmunkából 
befolyó minimális jövedelemtől, aminek 
viszont ára van, hiszen a programba való 
bekerülés, vagy az abban való megmara-
dás az élet-halál uraként megjelenő polgár-
mestertől függ. Tódor János pedig fokozza 
a feszültséget azzal, hogy a következő tör-
ténet pont Érpatak község egykori legfőbb 
uráról, Orosz Mihály Zoltánról szól, akit az 
úgynevezett „Érpataki modell” megalkotó-
jaként ismerhettek meg sokan. Az általa 

teremtett világ már-már őrültig fokozott 
ellentmondásain keresztül sok minden 
megérthető az olvasó számára. Csak az 
nem derül ki, hogy a felettes hatóságok mi-
ért nézték tétlenül a helyhatósági szinten 
megjelenő elmebajt. Végül, utolsó bugyor-
ként a szerző a Magyarországon átvonuló 
menekülthullám, illetve a menekültekkel 
való bánás kérdéseit helyezi nagyító alá. 
A több, önálló fejezetből álló történetből 
igencsak ellentmondásos kép rajzolódik ki, 
ami még csak nem is hasonlít arra, amit a 
közvélekedés gondol. 
Összességében a kötet egy időzített tár-

sadalmi bomba röntgenképe, látlelet olyan 
válsághelyzetről, melyben a mélyszegény-
ségben élők jogfosztottsága és kiszolgál-
tatottsága feszíti szét az alap társadalmi 
normákat. A szerző szerint ez a társadal-
mi megosztottság jelenleg Magyarország 
legnagyobb, legégetőbb problémája, ami 
előbb és nagyobb pusztítást végez majd, 
mint a klímakatasztrófa. Kivezető utat vi-
szont nem tár fel, a történeteknek csupán 
tanulsága van, megoldása nincs. Így akár-
mennyire is megmosolyogja az olvasó a 
kisebbségi érzésekkel küzdő végrehajtót, 
vagy az elmebajos polgármestert, az ösz-
szeálló mozaikokból egy reménytelen világ 
tárul elénk, melyben a happy end ismeret-
len fogalom.
A könyv a Lukács Károly Városi Könyvtár-

ban megvásárolható.  

JELENETEK MAGYARORSZÁG BUGYRAIBÓL

TÓDOR JÁNOS MENEKÜLTEK, CSICSKÁK, KÖZMUNKÁSOK CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA
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TÓDOR JÁNOS:

NÁSZNÉP A KARÁCSONYFA ALATT

Mint lézer a sebbe, úgy hasított álmába a csengő idegölő 
ultrahangja. Ott feküdt ruhástól egy hálózsákba csoma-
golva a karácsonyfa alatt. Enyhe törkölybűz csapta meg 
az orrát, némileg émelyítő, de korántsem kellemetlen. A 
laza másnapossághoz hirtelen bűntudat társult: a fene 
essen belé, nem megitták a költővel tegnap a Mari által 
szilveszterre vásárolt házi pálinkát.
Töprengéséből újra a csengő visszataszító morzéja riasz-

tott. „Ki a franc lehet ilyenkor?
Kati mint valami jégmadár perdült a lakásba, szempil-

lantás alatt felmérte, hogy Mari és a gyerek nincsenek 
itthon, de fellépése határozottságán látszott, hogy ő most 
mit sem törődik holmi részletekkel, csak és kizárólag az 
életét betöltő egészre akar koncentrálni. 
„Mit csináltok ma este?” – kérdezte köszönés helyett, 
nagykabátban, kucsmában szemét a karácsonyfára füg-
gesztve.
Még mielőtt bármit is válaszolhatott volna, Kati meghívta 

őt és feleségét a mai napon tartandó esküvőjükre, és az 
azt követő szerény vacsorára. Mi tagadás, meghatódott, 
lám-lám, szeretetreméltón hebehurgya barátaik gondol-
tak velük. Kati és Tibi kapcsolata különben is üdítő cse-
megének számított környezetünk ellaposodott szürkesé-
gében. Tibi polgárpukkasztó, hóbortos megszállottságát 
egyedül Kati szeleburdisága tudta ragaszkodva követni.
„Persze lehet, hogy megint elmarad az esküvő…” – nyafo-
gott Kati, miután biztosította róla, hogy ott lesznek. „Kép-
zeld – folytatta sírásra görbült szájjal – az a marha Tibi 
már kétszer kiszúrt velem. Ott álltam menyasszonyi ruhá-
ban, ő meg úgy döntött, hogy mégsem nősül…”
Mari, amikor anyósáéknál fölhívta, azt mondta, hogy ne 

szórakozzon vele, biztos ivott, hogy ilyesmivel hülyíti. Vé-
gül is időben megérkezett.
Tibi, az egykori kerékpárversenyző, bringás haverjaival 

heccelődött a házasságkötő terem előterében. Kati szo-
morúságát félretéve – szülei bojkottálták a kizárólagosan 
polgári szertartást – cseverészett az érkező vendégekkel. 
Mi tagadás, nem voltak sokan. A családot csak Tibi apja, 
alias Öreg Hal, valamint Kati bátyja és sógornője képvi-
selte.
Fura volt őket viszontlátni a csipetnyi humort sem is-

merő komoly szerepben, amint örök esküt fogadnak egy-
másnak, meggyűrűzik egymást, majd anyakönyvvezetői 
felhívásra immár hitvesi csókban forrnak össze.
Muris volt, szó se róla. Különösen amint fölidézett ma-

gában Tibiről néhány, emlékezete önkényes vetítőjében 
meglehetősen szertelenül pergő rövidfi lmet. Az egyiken 
még gimnazistaként ültek a megyei könyvtár emeleti 
olvasótermében. Ő a „Spenótot”, vagyis a nagy magyar 
irodalomtörténetet jegyzetelgette, míg a mellette lévő 
asztalnál Tibi hintázott a széken, térdén a sötétzöld Világ-
történelem egyik három kilós kötetével. Aztán a templo-
mi csendet iszonyatos robaj hasította szét: Tibor hanyatt 
esett a székkel, és a szó szoros értelemben betakarta a 
Világtörténelem.
Évekkel később látta újra viszont: egy spéci versenygé-

pet hajtott fél lábbal, mivel a másik lába combig gipsz-
ben volt. Haverok igazán a postán lettek, két magányos, 
„hosszújáratú” újságkihordó, akik egymással és az idővel 
versenyezve űzték az ipart. A szokásos két-háromszoro-
sát is elvállalták, gyakran helyettesítve egymást svarcban, 
főnökeink tilalma ellenére, az előfi zetők megbocsátó 
bosszúságára. Tibi itt is gyorsan hírhedtté vált: díjbesze-
dés idején viharvert Warszawájával járta körzete utcáit, s 
a fl aszter közepén megállva fülsiketítő dudaszóval hívta a 
kasszához az elképedt előfi zetőket.

Történt egyszer, hogy az egyik megdühödött atyafi nak 
nem tudott hirtelenjében ötszázasból visszaadni, az ügy-
fél pedig csak azért se volt hajlandó a megyei lap árát 
apróban összeszedni. (Akkoriban, az „átkos” nyolcvanas 
éveiben, még 20 forintért lehetett előfi zetni a hírlapra.) 
Tibinek se kellett több, sorra járta a környék összes bolt-
ját, kocsmáját, ahonnan húsz- és ötvenfi lléresekkel teli 
nejlonzacskóval érkezett vissza a tetthelyre. Az úriember 
megelégedettséggel nyugtázta a megleckéztetett újságos 
buzgalmát, csak akkor fagyott arcára a mosoly, amikor a 
hajdani pályakerékpár bajnok komótosan a lábai elé borí-
totta a zacskó zörgő tartalmát.
Nos, ilyen komiszságokon járt az esze azokban az életre 

szóló pillanatokban is, amikor Kati és Tibi kimondták a 
boldogító igent.
A Millenniumi borozóba fordítva mentek, ugyanis az egy-

kori videotonos csapattárs, Kocka, otthon várakozó, va-
donatúj feleségéért igyekezve, hátramenetben beragadt 
a „Gomulka” sebváltója. Hogy elűzzék a lelkekből a ká-
oszt, gyorsan a borokhoz láttak. Kati megkönnyebbülten 
mosolygott, tőle immár senki sem vehette el a mai napot. 
Még  Öreg Hal is kötélnek állt, s vállalta, hogy idehozza 
egykori asszonyát, Tibi otthon duzzogó édesanyját.
Cimbalomszó kísérte a köret nélküli fatányérost, vigasz-

talva a makacs ex-felesége nélkül visszatérő Öreg Halat. 
A bringás versenytársak sportemberekhez méltó elánnal 
nyelték a Móri Ezerjót, s már-már dalra fakadt volna a 
társaság, ha nem macerálja őket folyvást a pincéri nő-
személy. Képtelen volt bevenni az asszonyság, hogy pa-
rancsszóra sem hajlott az esküvői kompánia a táncra. Hú-
zott-vont mindenkit, közönséges volt, akár egy kültelki 
kocsma kasszírnője. Nyilván az járt a fejében, ha táncol-
nak, többet is isznak, következésképpen részegek lesz-
nek, s akkor kedvére lehúzhatja őket.
Ezek után persze az ő fi gyelmét nem kerülte el, hogy 

Tibi a nem létező köretért is keményen fi zetett. 
„Ahelyett, hogy bennünket mószerolgatott, inkább a kö-
retet hozta volna ki” – szólt oda neki. A festett arcra lep-
lezetlen undor telepedett, aztán a nő azt mondta: „Ha 
nekem ilyen hosszú lenne a hajam, inkább nem pofáznék”.  
Mari leplezetlen csalódással konstatálta vigyorgó hümmö-
gését. Nem ilyennek ismerte. Nem tudhatta, hogy máris 
a visszavágón járt az esze.
Közben elhatározták, hogy náluk folytatjuk a bulit, s mi-

alatt a társaság elhagyva a borozót, a kocsik felé indult, 
Tibi és ő a pult felé sétáltak. Az újdonsült férj azért, hogy 
beszerezzen néhány üveg pezsgőt a folytatáshoz, ő meg, 
hogy rendezze saját számláját.
A lehető legtermészetesebb hangon egyetlen félreérthe-

tetlen mondatot küldött a pincérnő felé. Látta, ahogy az 
elsápad, aztán egyre vörösebb lesz, mint amikor valaki 
rájön, hogy a valódi helyett szárazjeget tart a kezében. 
Már az ajtónál jártak, amikor odaszólt Tibinek, hogy húz-
za le a fejét. Az első pohár a falon csattant, a két decis 
talpas már az ő hátán. Ahogy berántották maguk mögött 
az ajtót, a koppanásból ítélve már a pohár nehéztüzérség 
is bevetésre került.
Elhagyva a militarizált övezetet, kenyér nélküli „hátor-

szág” fogadta náluk az esküvői gyülekezetet. Marira és 
Katira várt a közeli kenyérgyár becserkészése. 
A kenyér friss volt, ropogós és guszta, ahogy az egy 

lakodalmi zsíros kenyérhez illik. Öreg Hal megelégedést 
mímelve ringatózott álom és ébrenlét határán a piros hin-
taszékben, ők pedig végre ropták kedvünk szerint, haj-
nalhasadtáig. A gyerekszobában olykor-olykor eldőlt a 
plafonig érő karácsonyfa, ezüst díszek pukkantak diszkré-
ten az alkalom szülte párok rúgkapálása nyomán.
Az év utolsó napja virradt rájuk.
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A félévente – tavasszal és ősszel 
– megrendezett Balatoni Helytörté-
nész Találkozó soron következő, ki-
lencedik eseményeinek a házigaz-
dája Fonyód város volt november 
30-án. Takács Gábor ötletgazda 
és a találkozók lelkes szervező-
je gazdag levelezéssel, mindenre 
kiterjedő fi gyelemmel szervezte 
a találkozót. Ő köszöntötte a szá-
mos résztvevőt, megköszönte a 
sok-sok büfé-felajánlást. (Mivel 
ezt Gábor olyan egyéni stílusban 
tolmácsolta, hogy érdemesnek 
éreztem idézni: Meiszterics Do-
rina, Kaposvár: „egy kis süte-
mény, esetleg pogácsa”, Szakáli  
Anna, Zamárdi: „somogyi túrós 
szelet”, Mihály Gyula Kötcséről: 
„kávé és bor”, Kiss László, Sze-
mes: „sós sütemény”, Szeri Gabi, 
Boglár: „sajtos rúd, esetleg bármi 
más”, Minczinger Katalin, Fonyód: 
„Egyesületünk nevében pogácsát 
és fonyódi vizet tudok felajánla-
ni”, Németh Ernő, Fonyód: „pár 
palack üdítőital”, Huszár Mihály, 
Máriafürdő, Marcali: üdítő, Kovács 
Ilona (Hugi néni), Berény: „ter-
mészetesen sütemény, sőt bor is”, 
Iván Katalin, Kővágóörs: „egy kis 
virslis kifl i várható, bár nem va-
gyok nagy sütő-főző …, de azért 
igyekszem”, Szebellédi Ferenc és 
Varga Ildikó, Badacsony: kávé 
és sütemény, Takács Józsefné, 
Ederics: pogácsa.) Aztán ismer-
tette a találkozó programját, több 
társunk üzenetét, akik nem tud-
tak részt venni ezen a találkozón.
Ezt követően Szanyi Szilvia, Ba-
latonfűzfő város polgármestere 

– mint a tízedik találkozó házigaz-
dája - szólt, méltatva a balatoni 
helytörténészek nagyra becsült 
munkáit.
Az előadások sorát a házigazda, 

Fonyód kezdte. Varga Istvántól 
1919-ről, a fonyódi zsidóságról, a 
fehérterror fonyódi eseményei-
ről, a Prónay-alakulat tevékeny-
ségéről láthattunk-hallhattunk 
előadást. A nagyon alapos felké-
szültséggel, sok utánajárást elvá-
ró, igényes munkáról könyv ké-
szül.  Minczinger Katalin a fonyódi 
helytörténeti egyesület évtizede-
iről, a Múzeum történetéről adott 
ismertetőt. (Gyakori vendégeként 

különös örömmel hallgattuk Kati 
néni szenvedélyes előadását.) Az-
tán elindul a Balathoni Kerekasztal 
kelet-felé. Tőlünk elsőként Hor-
váth Iván mutatta be – vetítéssel 
együtt – Szőlőskislak történetét 
feldolgozó könyvét, s jómagam az 
idén kiadott két mikrohistorikus 
kötetet, a Gyere át hozzánk – kis-
laki beszélgetések, és a Bugaszeg 
Köztársaság címűt. (Kis megjegy-
zéssel, hogy mi néha szembe me-
gyünk a klasszikus helytörténettel, 
ugyanis mi nem a régmúlt kuta-
tásával foglalatoskodunk, hanem 
a közelmúlt elmeséléseit gyűjt-
jük össze.) Mint máskor, most is 
egy-egy kötetet a csoport könyv-
tárának, egy-egy kötetet a házi-
gazdának ajándékoztunk. Orbán 
Zoltánné Lelléről elegáns könyvet 
mutatott be, amit balatonlellei, 
régi képeslapokból állított ösz-
sze. Ezt követően egyik legérde-
kesebb előadás következett, me-
lyet Szemesről Kiss László tartott 
a Czestochowai Fekete Madonna 
kegykép tiszteletének elterjedése 
a déli Balaton-parton címmel. Köz-
tük, a mi katolikus templomunk-
ban őrzött Madonnáról is, annak 
Boglárra kerüléséről. Még képet is 
mutatott a másolatot készítő fes-
tőről. Szintén egy nagyon érdekes 
előadást hallhattunk Zamárdi régi 
temető története címmel Szűcs 
Gábornétól. Ő a régi temető sír-
jaiban nyugvók néhánya életének 
járt utána, s szinte regényes törté-
netek, különös sorsok váltak ezzel 
ismertté. Makra Ernőné Tálos Judit, 
Fűzfőfürdőről, Fűzfőfürdő népisko-
lájáról közölt értékes, eddig nem 
ismert információt, mely jelentő-
sen befolyásolhatja az épület jövő-
jét. Dr. Csiszár Miklós Veszprémből, 
a 100 éve elhunyt Tölcséry Ferenc 
veszprémi, főgimnáziumi tanár 
életéről tartott előadást. Ezután, 
a mindig gazdag tartalommal, na-
gyobb létszámmal jelenlévő Bala-
tonfüred következett. Bocsor Ág-
nes a Balatonfüredi Helytörténeti 
Egyesület 25 éves munkájáról, Dr. 
Olti Ferenc felhívta a résztvevők 
fi gyelmét, hogy épp ma Füreden, 
a zsinagógában a New Yorki Met-
ropolitan Traviata előadása megy. 
Tóth Attila a Balatonmelléki telepü-

lések névtábláiról; Pálóczi Horváth 
Ádám zeneköltőről és házáról tar-
tott előadást. Törő Balázs Akaliból 
adott rövid summázást folyamat-
ban lévő munkájáról. Németh 
Ferenc a III. Szepezdi krónikáról, 
pálkövei berakodóról Lehoczkiné 
Fekete Emese, Bajcsy Zsilinszky 
Endre pálkövei házáról a kővá-
góörsi Iván Katalin tartott ismer-
tetőt. Ezt követően egy korább-
ról elmaradt előadás következett, 
Szebellédi Ferenc, Badacsonyból 
Északi parti bazalt Somogyváron 
címmel tartott érdekes előadást. 
Badacsonytördemic új könyvének 
előhírnökeként Máté Sándor tájé-
koztatta a hallgatóságot készülő 
munkájáról. Egy, eddig még be 
nem mutatott, nagy gondossággal 
elkészített, fényképezett fotóalbu-
mot láthattak a tanácskozás részt-
vevői, amit a Sió csatorna építé-
séről mutatott be Töreky András. 
Majd többen emlékeztek a Fonyó-
di Helikonra, annak szervezőjére, 
Simon Ottóra – Dr. Cséby Géza, 
Dr. Bürgés Györgyné Simon Már-
ta – a költő húga, aki két versét 
is fölolvasta, amelyet Kiss Ferenc 
Szentgyörgyről tárogatómuzsiká-
val kísérte.
Ezeknek a találkozóknak kétség-

telen a hasznosságuk, de sokkal 
több pozitív hozadéka lenne, ha 
nagyobb fi gyelem kísérné – akár a 
média részéről -, ha az elhangzot-
tak valamilyen formában vissza-
nézhetőek, olvashatóak lennének. 

Szeri Gabi – Kalász József

IX. BALATONI HELYTÖRTÉNÉSZ TALÁLKOZÓ
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KARÁCSONY A HÓ ALATT

Kicsi falu nádtetős házakkal, pici 
temetővel, kis kápolnával. A ka-
tonacsizmák letarolta kertek, ud-
varok a háború utolsó díszletei. A 
németek már egy hete elvonultak, 
így a plébános különös örömmel 
prédikálta a harmadik vasárnapot. 
Gaudete! Gaudete! Örvendjetek! 
Eljött a világ világossága, amely 
szabadulást hoz a sötétégből. 
Ahogyan megvilágította a pászto-
rok útját az Üdvözítőig, úgy vilá-
gítsa meg a mi szeretetünk útjait 
is. Áradt egy kis meleg remény a 
hideg kápolnában, s mindinkább a 
szívekben.
A kicsi Erzsike is boldogan mo-

solygott, ha nem is értette, sem 
a plébános szavait, sem a hívek 
énekét, de érezte a közelgő ka-
rácsony örömét. Süketnéma volt, 
s árva. Találat érte a házukat. 
Mindenkije odaveszett. A háború 
öröksége volt ő a falu számára. 
Szokása szerint - a szőlőhegyen 
volt akkor is, Ignác bácsinál. Vala-
mi különös vonzalom fűzte a mo-
gorva remetéhez. 
Ignác bácsi befogadta, bár min-

dig hozzátette, csak aggságnak 
van a nyakán. S mikor így nyi-
latkozott, látva a kislány masza-
tos mosolyát, mindig megenyhült. 
Csakhogy nem így volt vele sem 
Lőrinc, sem János gazda, meg 
még mások sem. Pár hete egyik 
német, rádiós katona mutatott neki egy furcsa valamit. Valami csillogó, szépen rezgő-zörgőt. Addig-addig 
duruzsolt a katona a kislánynak, amíg az megértette, hogy mire kíváncsi, s megmutatta a szőlőhegyen a 
hóval, kukoricaszárral betakart borospincét, az elásott élelmiszervermet.
Akkor nem tudta, hogy mit csinált, de az elfordított tekintetekből ő is meghallotta, megértette. Ignác 

bácsi is neheztelt, de csak megsimogatta a könnyes arcát. Erzsike megmutatta a német ajándékát. Egy 
megsérült kondenzátor volt, amelyről szépen le lehetett tekerni a sárga, olajos papír mellett az ezüst-
arany színekkel csillogó szalagot.
Ignác bácsi fordult egyet, s előhozott egy zsák diót. A hegyi pince előtt álló két diófa szépen hozott az 

ősszel. A nagyobbjait beletekerték a sztaniollal - kis madzag füllel - ragyogó, karácsonyi csillagokká vál-
toztatták.
Erzsike – hogy a keze ne fázzon – egy-egy forró sültkrumplival a zsebében, szatyor formára kötött 

kendőjével a fél vállán, a betlehemesekhez szegődve – mint némán bégető bárányka – minden háznál 
lerakott a karácsonyfa alá két-három marékkal a csillogó-ragyogó ajándékból.
Szenteste a legtöbb házban sokáig pislákolt a tűzhelyek fénye, ének is hallatszott. Igaz, hogy éhesebb 

volt az a karácsony, de boldogabb, a lelkekben fényesebb a lassan mindent fehérré takaró hóesésben.
(RGY-nek, a csavargőzös gépészének meséiből.)

Kalász József

fotó: Kotnyek István
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TÍZ ÉVE INDULT ...

December 14-én délután zsúfolásig megtelt 
a szőlőskislaki József Attila Művelődési Ház 
nagyterme, ahol ilyenkor, a már hagyományos, 
Artista Advent nevű rendezvény szokott lenni. 
Idén azonban egy kerek évforduló tetté ünne-
pibbé a fellépést, hiszen éppen tíz éve történt, 
hogy a faluba költöző Latrompette Matild fe-
jébe vette, artistatársulatot szervez az utcán 
csellengő gyerekekből. Az elhatározást tett kö-
vette, a többi pedig már történelem. Aki gye-
rekkel foglalkozik, az tudja, hogy tíz év milyen 
nagy idő, hiszen az akkor a társulathoz csatla-
kozó 12-14 éves kamaszok ma már felnőttek, 
s az elmúlt évek alatt a csapat tagjai folyama-
tosan cserélődtek.

A falu befogadta az artistaiskolát, ami, vall-
juk be őszintén, nem éppen hagyományos 
tevékenység a magyar ugaron. Matild néni 
szigora és nyakas kitartása pedig meghozta 
a sikereket. A Szőlőskislaki Artista Iskola ma 
már több nagy rendezvény visszatérő vendége, 
fellépője, és mindenhol elismeréssel szólnak a 
gyerekek felkészültségéről, tudásáról. Szóval, 
ezt a nem mindennapi történetet ünnepelte a 
falu apraja-nagyja, gyerekek, szülők, támoga-
tók és egykori növendékek közösen. Ezért volt 
az, hogy aki öt perccel a kezdés után érkezett, 
annak már esélye sem volt bejutni a terembe…

A múltról és jelenről az előadás után, az is-
kola létrehozóját, Latrompette Matildot faggat-
tuk.

Mennyire tűnik hosszúnak, vagy rövid-
nek ez a tíz év?

Ez akkor egy új élet kezdete volt. Egy új élet 
nem tudom mennyire rövid, vagy hosszú, ez 
ennyi egyelőre.

Sok tanítvány kirepült az elmúlt tíz év 
alatt. Velük maradt valami kapcsolat?

Kicsit kikerültek az életemből, de ez teljesen 
logikus, mert továbbtanultak, meg szakmájuk 
van. Máshol dolgoznak, Budapesten, illetve 
más városokban. Nem találkozunk a faluban. 
Néha egy falusi eseményen, például a szüreti 
felvonuláson, vagy a Kislak Napja rendezvé-
nyen összefutunk, de akkor sem jönnek rend-
szeresen. Most, amint láttam, aki tehette, az 
itt van. Nekem ez nagyon jól esik. 

Kamaszkorban kezdték, és kamaszként vol-
tak a kezem alatt. Sajnos ebben a környezet-
ben 14 éves kor után a gyerekek elkerülnek, 
mert továbbtanulás van, majd szakma, és 
utána már családalapítás is. Így állandóan 

frissülő csapatom van, de ők, akik elkezdték, 
ők adták át a kis tudásukat a következő ge-
nerációnak, ami már táplálkozott ebből, aztán 
így jött a harmadik, negyedik, ötödik… Hato-
dik generációnál tartunk tíz év alatt. Ez sok, 
de valahogy úgy érzem, ez olyan, mint az egy 
osztályos falusi iskola. Az első osztályosoktól a 
nyolcadikosig mindenki van benne. Mindenki, 
amit tud, azt bedobja a közösbe, és ebből jön 
ki az a kis alkotás, amit évente egyszer sikerül 
összehoznunk.

A teremben kiállított régi fotók is jól 
mutatják, hogy az előadások stílusában is 
több váltáson ment át a társulat. Pár éve 
már ez a fényjátékos van, előtte viszont 
egy hagyományos artistatársulatként 
működött, karikákkal, buzogánnyal és ha-
gyományos eszközökkel. Hogyan jött be a 
fény, mint új stílus, vagy új desing?

Egészen véletlenül. Meghívást kaptunk a II. 
Pécsi Fényfesztiválra, egy délutáni előadásra. 
Nappal szerepeltünk a gyerekekkel nem kivi-
lágított eszközökkel. Karikákkal, egykerekű-
ekkel, zsonglőr-kellékekkel, és az esti fényfel-
vonuláson láttuk ezeket a kivilágított labdákat, 
meg különböző eszközöket, és akkor volt egy 
kérdésem, hogy csináljunk-e ilyent, vagy nem. 
Egyébként ezek nagyon drága eszközök. 

Mivel meghívtak minket, és kérték, hogy ne 
csak délután lépjünk fel, hanem este is, fel 
kellett készülni világítós számmal. Az egy kis 
számból lett egy teljes előadás, kérésre Pé-
csett, és egész évben ezen dolgoztunk. Per-
sze, ez nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk 
hagyományos szerekkel, napfényben, hiszen 
több helyen is szerepelünk nyáron, amikor a 
turisták vannak, és gyerekprogram van, és 
nincs este. Akkor hagyományos eszközökkel 
lépünk fel ugyanarra a zenére, ugyanarra a ko-
reográfi ára, csak nem éppen kivilágítva. Tehát, 
a fényekkel való játék felkérésre indult. Azok 
a kellékek, amiket használunk a cipőfűzőkön, 
meg minden féle össze-vissza szedett kütyük, 
nem hivatalos eszközei a rendes produkciónk-
nak. Ez a mi találmányunk, mert a gyerekek 
könnyen tudják kezelni, nem veszélyes, és 
rengeteg lehetőség van benne, amikor egy 
egész formáció felvonul.

Ami engem mindig megfogott, hogy úgy 
szervezi a produkciókat, hogy a legkisebb 
gyerek is szinte azonnal kap fellépési 
lehetőséget. Ha csak egy bottal integet, 

vagy valami kis egyszerű dolgot tesz is, 
de gyakorlatilag nagyon gyorsan színpad-
ra kerül. Ez egy pedagógiai fogás, hogy 
elkapja ezt a hangulatot?

Így is elemezhetjük a dolgot, de van ennek 
egy másik megoldása. Amint mondtam, ez 
gyakorlatilag egy egyosztályos falusi iskola. 
Ott is, amikor készülnek az év végére, akkor a 
legkisebb is mond verset, vagy valamit csinál. 
Nem csak a nagyok szavalnak szépen, hanem 
az elsős is tesz valamit. Mindig úgy fogom fel 
a csoportomat, hogy egy egység, és ebben 
az egységben mindenki egyenlő. Ha nem is 
abban az értelemben, hogy egyforma tudás-
sal rendelkezik, vagy egyforma munkát kell 
neki végezni a színpadon, hanem úgy egyenlő, 
hogy a műsornak egyenlő része. Ezt próbálom 
beléjük nevelni. Többé-kevésbé sikerül is, de 
ez különben minden művészeti társaságnak 
alapértéke. Amikor társulat van, az egy egy-
ség, főleg, ha művészeti társulatról van szó.

Most, amit láttam ma is, meg az előző 
produkcióban is, hogy sokkal bátrabbak 
a színpadon, mernek már produkció köz-
ben korrigálni. Ha elejti a labdát, mer érte 
visszamenni, lehajolni…

Nem tudom, most hirtelen nem emlékszem, 
de egy kívülálló biztosan mást vesz észre, mint 
én. Én teljesen mást látok meg. Pontosan tu-
dom, hol vannak a hibák, mi nem volt sorrend-
ben, ki nem adta azt a ritmust, ahogyan én 
kívántam. Az sosem volt gond, hogy ejt. Le-
het, hogy elérte azt a fokot, hogy már nem 
szégyelli. Ha leejtette, akkor leejtette, felve-
szi és megy tovább. Elejétől kezdve mondtam, 
hogy ez nem szégyen. Szedje fel, és menjen 
tovább, még azt is szoktam mondani, hogy 
közben mosolyogjon. Persze, ez sötétben nem 
látszik, de ha napközben van a fellépés, ak-
kor egy mosolyt kenjen le a közönségnek, és 
menjen tovább. A hátránya pont az ennek a 
ledes produkciónak, hogy nem lehet látni az 
arckifejezésüket, én viszont tökéletesen látom, 
mert a közelben vagyok. Pontosan látom mikor 
mérgesek, mikor vannak megelégedve ma-
gukkal. Egyszer az arcukról, másodszor pedig 
ahogy kijönnek a színpadról. Látszik, amikor 
büszke magára, és látszik amikor, „Jaj, már 
megint elszúrtam.” Kicammog, és rám se néz, 
ahogy ott tartom a függönyt, mert tudja, hogy 
mit művelt. Valószínű, hogy érnek belülről, és 
elfogadják magukat, még így hibával is. Ilyen 
az élet.

Folytatás?

Nem tudom, folytatjuk. Most egy kis szünet 
következik, mert elmegyek telelni máshova, 
majd március elején kezdjük újra, és gondo-
lom, ez a csapat legalább június elejéig van. 
Hogy aztán a kikerülő nyolcadikosok hova 
kerülnek, mi lesz velük… Viszont már jó pár 
anyuka jelzett, hogy több kisgyerek, hat éves 
kezd velünk március elején. A kicsikből tehát 
még jönni fog, de, hogy mennyi fog kiesni a 
nagyobbjából, azt nem tudom. Meglátjuk…

Köszönöm szépen a beszélgetést!

…A beszélgetés után meggyújtották a társulat 
nagy tortáján a 10 gyertyát, amit aztán a két 
legkisebb közösen elfújt. Miközben a gyerekek 
a fi nomságot eszegették, Matild néni egy-egy, 
a tízéves jubileumra emlékeztető bögrével 
ajándékozta meg a csapat tagjait, és egy kis 
aprósággal azokat, akik rendszeresen segítik a 
munkát, támogatják a társulatot.

sz.l.
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ALFA Családi Játszóház és Vitaminbár
Amfer Anita kozmetikus
Angol Használtruha, Bizsu
Anna Butik
Antal Róbert
Antal-Tizedes Eszter
Balaton GSM
Béres Krisztina AVON Szépség nagykövet
BL Yacht Club
Boglári Pékség
Borbély Mariann fodrász
Bőrdíszmű
Brill Ékszer
Bujdosó Pincészet
Csapó Zsuzsanna
Csonták Család
Devergo
Deseő Andrea és családja
Diamond Kozmetikai Stúdió
Dm Magyarország
Emily Divat
Éva Divat
Fitotéka
Flash Divat
Full GSM Mobiltelefon Szaküzlet
Gazdag Hajnalka
GianPiero’s Étterem
Gyöngy Körömkozmetika
Gyöngyös Fehérnemű
Halker Kft.
Három Királyok Gyógyszertár
Hujber Pincészet
HűsHúsHáz Kft.
Ignácz Polieszter Kkt.
Jenei Ékszer
Julio Öltönyház - Szurokné Kiss Edit
Kalandpark
Kalász Pincészet
Katona Borház
Keserű Sándorné - Izolda
Kis Szieszta Étterem
Kiss László - ELVILL
Kistücsök Étterem Balatonszemes
Kígyósi Zsolt és neje
Kínai Üzlet - Boglárka Áruház
Kontúr Dekor
Kormos család
Kristály Fodrászat - Nagy Emma
Kromek Kata - műköröm
Laukó Anita
Lenhoffer Viktória kozmetikus
Lezsák Szilárd
Légli Kft.
Lukács Károly Városi Könyvtár
Magyar Viktória - Angels Szépségszalon
Marika virágüzlet
Málna Büfé
Melis Pékség

Micimackó Játékbolt
Molnárné Jezerniczky Dóra
Morik Cafe
Muszti Beatrix
Nagy család
Németh Pincészet
Németh Zita
Nyilas GSM Kft. - Telekom Partner
Országh Kriszta - Sziluett Kozmetika
Országh Pincészet
Ötlettár Üzlet
Üvegbolt
Papír-Írószer - Kelemen László
Papír-írószer Nyomtatvány 
 – Szőkéné Kónya Ibolya
Paradoxon Kft.
Perák Adrienn
Pizzasarock
Praktika Üzletház
Princess Fehérnemű Üzlet
Royal Nails Szalon
Sebestyén Annamária

Somogyi István - Somogyi Lángosozó
Stakisz Kft.
Stickel Andrea - Spájz
Suzuki Borongics
Sylverro Divat
Tappancs Kisállat-felszerelés
  és Állateledel
Tátrai Szilvia fodrász
Telenor partner - Bajáti Kft.
TESCO
Tompos Gábor
Tóth Viktor és családja
Üvegbolt
Vénusz Kozmetika
Verseczki Építő Kft.
Virágsziget
Visage Kozmetika
Vodafone
Vörös és Társa Kft.
Zéró Fitness - Nagy Tündi

Elektromos médiánk a www.balatonboglar.com
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LABDARÚGÓ-SIKEREK

Iskolánk november 28-án részt vett a 7-8. osztályosok számára 
rendezett körzeti döntőn, Balatonszemesen, teremlabdarúgásban. 
Összesen 5 csapat indult el a versenyen.
A Boglári Általános Iskola csapata Balatonszemes, Somogyvár, 

Öreglak és végül Balatonlelle csapataival mérkőzött meg. Mindegyik 
csapat ellen meggyőző játékkal magabiztos győzelmeket arattunk.

Ennek eredményeként jutottunk be a megyei döntőbe, a Dél-Ba-
laton körzet győzteseként. A Tornán 4 mérkőzésen 4 győzelmet ér-
tünk el 18 gólt lőve, és csupán 2 gólt kapva.

A csapat tagjai:
Szegedi Barnabás, Dankó Nimród, Gáspár Bendegúz,

Kalász Kristóf,  Koszics Gábor edző,
Szabó Botond, Tóth Olivér, Galambos Márkó

A megyei döntőt december 4-én rendezték Csurgón, Somogy 
megye 9 körzeti versenyét megnyerő csapatával.  A megyei dön-
tő győztese indulhat az országos döntőn, így nagy tétje volt az 
eseménynek. Iskolánk Siófok és a házigazda, Csurgó csapatával 
került egy csoportba.
Az első mérkőzésünkön, jól játszva, magabiztos győzelmet arat-

tunk Siófok csapata ellen 8-1 arányban. Jó volt látni a gyerekek 
könnyed, eredményes játékát ezen a mérkőzésen.
Csurgó csapata ellen a csoport legjobb mérkőzését játszotta a 

két jó erőkből álló csapat. Gyors játék, hatalmas iram jellemezte 
a mérkőzést. 
A házigazda Csurgó szerzett vezetést, de végül a hazai közönség 

támogatása ellenére megfordítottuk a találkozót, és győztünk 2-1 
arányban.

Csapatunk csoport-
jának győzteseként 
készülhetett a Ka-
posvár elleni elődön-
tőre.
 Sajnos ezen a mér-

kőzésen már nem 
tudtunk eredménye-
sen játszani, a jól 
játszó, később tor-
na-győztes Kaposvár 
ellen, így vereséget 
szenvedtünk.
A bronzmérkőzés-

re teljesen elfáradva 
és rendkívül csaló-
dottan, az elvesztett 
elődöntő után kellett 
pályára lépni, ami 
nem sikerült eredmé-
nyesen.
 Iskolai csapatunk 

végül a megyei 4. 
helyezést érte el a 
Somogy megyében 
induló 54 iskola kö-
zül, ami nagyszerű 
eredmény! A csapat 
tagjai közül több já-

tékosnak esélye van arra, hogy jövőre ennél is szebb eredményt 
érjen majd el. Végül szeretném megköszönni a Gáspár és a Tóth 
család segítségét, mivel segítettek bennünket eljutni a versenyek 
helyszíneire.

A csapat tagjai:
Szegedi Barnabás, Kalász Kristóf, Koszics Gábor edző,

Tóth Olivér, Gáspár Bendegúz, Dankó Nimród,
Kalász Milán, Szabó Botond, Galambos Márkó

Koszics Gábor
edző






