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ÁTALAKÍTÁS ELŐTT - INTERJÚ MÉSZÁROS MIKLÓSSAL

Mészáros Miklós polgármester az interjú előtt 
kapta meg a Lengyel Köztársaság lovagkereszt 
kitüntetését. Közben a képviselő-testületben 
fontos átalakítási javaslat is napirendre került. A 
napi történésekről kérdeztük a város első embe-
rét.

Először is gratulálunk a lengyel kitüntetés-
hez!

Büszke vagyok arra, hogy a Varga Béla kitünte-
tését nekem is megítélte a lengyel államfő, és ez 
a lovagkereszt, amit átvettem a nagykövet úrtól. 
Az indoklásban benne volt, hogy a magyar-len-
gyel kapcsolatok erősítése, és a múzeum létesí-
tése voltak az érvek a kitüntetés megítélése mel-
lett. Minden boglári nevében köszönöm, hiszen 
bár egy személynek szól a kitüntetés, de valahol 
ez mégis az egész városé. Azt is tervezem, hogy 
a kitüntetést a múzeumban fogom elhelyezni a 
Varga Béla kitüntetése mellé, ami egy parancsno-
ki kereszt volt, és ez pedig a lovagkereszt.

A másik örömhír, bár nem összetartozó 
történet, hogy a városnak van egy elfoga-
dott költségvetése, ami mögött sok munka 
van. 

Igen, és ahogyan a testületi ülésen elmondtam, 
ez tényleg a fejlesztések költségvetése, mert 
olyan szintig jutott már a fejlesztési keretünk, 
ami már majdnem a működési összeggel egyenlő. 
A számokat, ha nézzük, nagyjából másfél milliárd 
a működési alapösszeg, a város életében körül 
belül ennyi szükséges ahhoz, hogy az intézmé-
nyek működjenek. Ráadásul, majdnem 800 millió 
volt a pénzmaradványunk. Így lett 2,3 milliárd 
a főösszeg. Ehhez még további fejlesztési forrá-
sok fognak idén csatlakozni, amik nincsenek még 
benne a főösszegben. Például, számítunk még 
a Várdombon 450 milliós támogatásra a magas 
ösvényhez. Illetve egy új strand pályázat is lesz. 
Ez is közel 120 millió forint. Tehát nincs kizár-
va, hogy a főösszegünk év közben már 3 milli-
árd forintra növekszik. Ezért mondom, hogy ez 
a fejlesztések költségvetése lesz. Ez egy óriási 
dolog. Azt gondolom, hogy a város életében talán 
még soha nem volt, hogy a működési költségek-
kel megegyező fejlesztési források lesznek az év 
során. 

Itt kapcsolódik össze két kardinális kérdés is a 
város életében, és a költségvetés is arról szólt. 
Hiszen a fejlesztéseket fenntarthatóvá is kell 
tennünk. Ha a város szépül, és ennyi milliárdot 
teszünk bele a fejlesztésekbe, akkor ezzel egy új-
fajta kötelezettséget is vállalunk, hiszen azt fenn 
kell tartani. Kopni fog, elavul, azt folyamatosan 
fel kell újítani, azt söpörni kell, tehát újabb és 
újabb költségek jelentkeznek. Ezért szükséges-
nek tartottam, és tartottuk, hogy Boglár bevételi 
oldalát erősítsük meg. Két nagy döntés született 
a testületi ülésen a költségvetés döntésén kívül. 
Az egyik a kft-nek a létrehozása, amely azt jelen-
ti, hogy a közterület-fenntartó szervezet megszű-
nik, és helyette minden dolgozót átvéve nonprofi t 
kft. formájában működtetjük tovább a város üze-
meltetését. Ebbe beolvad az Urányi csarnok mű-
ködtetése is. A második pedig a parkolóóráknak 
a bevezetése, amely kimondottan az üdülőven-
dégekre, és az átutazó vendégekre fog vonatkoz-
ni, hiszen ebben a bogláriak mentességet fognak 
kapni. Ez két olyan bevétel, amely sokat, 100 
milliós nagyságrendű bevételt fog jelenteni. Az 
ÁFA visszaigénylés is 100 milliós nagyságrendű 
lehet, hiszen rengeteg mindent vásárol a város, 
de ha ezt egy cégen keresztül teszi, akkor az ÁFA 
visszajár. Eddig ezt elvesztettük, hiszen a NAV-
hoz kerültek azok az ÁFA befi zetéseink, amiket 

egyébként most a cég visszaigényelhet. 

A fi zető parkolás elindítása nem jár túl 
nagy induló költséggel?

Ez valóban nem szerepel a költségvetésben, vi-
szont szerepel egy 110 milliós tartalék. Ennek a 
terhére fogjuk ezt a beruházást, amit nagyjából 
60 millióra saccolok első ajánlatok alapján – elin-
dítani. Ez már a nyárra elvileg működne.

Korábban szó volt a strandok fi zetőssé té-
teléről is. Ez egyelőre nincs napirenden? 

Azt gondolom, hogy ha ez így működni fog, 
akkor a parkolással gyakorlatilag megteremtjük 
azt a fenntartási összeget, amivel a strandok in-
gyenessége fenntartható. Pontosan ez a dilem-
ma, hogy mi legyen fi zetős, mert az, hogy min-
den ingyen, már nem fenntartható. Azt viszont 
be kell látnunk, hogy kényes kérdés a strandok 
bekerítése. Azt gondolom, hogy ezt nem is kéne 
vállalni, viszont legyen a városnak, és ennek a 
cégnek egy olyan bevételi alapja, amiből működ-
teti majd a várost, ami tudja majd pótolni ponto-
san ezt a strandokból kieső összeget. Igazából ez 
a lényege. Valamiért fi zessen a turista, de ne a 
strand-belépéssel fi zesse meg az infrastrukturá-
lis költségeket. Azzal, hogy ő itt van, ez felmerül, 
hiszen takarítani kell utána, elmegy a WC-re, fü-
vet kell nyírni. Rengeteg olyan költség merül fel, 
amit eddig nem fi zetett meg senki, hanem ezt 
a boglári adófi zetők tették meg. Azt gondolom, 
hogy igazságosabb teherviselés, ha az fi zeti meg, 
aki használja.

Az új kft-nél két eltérő feladat kerül egy 
kézbe. Biztosítható lesz szakmailag, hogy 
egy parkgondozás, műszaki feladatkör, és 
egy inkább sportszakmai történetnek az 
összevonása egy kézben átlátható lesz?

Ezt a problémát azért nem látom, mert igazából 
az Urányi csarnoknak, mint szervezetnek szak-
mai feladata nincs. Aki a szakmai feladatot végzi, 
az maga a sportkör, és a sportszakosztályok. A 
város igazából ma is csak egy színteret ad ehhez, 
ez kizárólag üzemeltetés. Van közfeladat is, hi-
szen azt mondjuk, ez a ház úgy üzemeljen, hogy 
első sorban szolgálja ki a boglári sportolókat. Az 
egyeztetés kérdése, hogy ki hány órát akar eltöl-
teni, és szolgáljon a hely egyfajta bevételszerzést 
is. Ez pedig egyfajta üzleti vállalkozás. Jönnek 
ajánlatok, és kiadom a házat, ennek ennyi időre 
ennyiért, másnak annyi pénzért. Nem gondolom, 
hogy a városnak ehhez szakmai hátteret kell ad-
nia, mert mi rábízzuk a szakmai feladatot azokra, 
akik tényleg szakmát művelnek, vagy is a spor-
tolókra. 

A város üzemelteti ezt a házat, ha pedig az 
állam beleszól, akkor újra kell gondolni a dol-
got. Egyelőre nem tudunk arról, hogy az állami 
szerepvállalás elő kerül-e újra, mivel erről egy 
hatályos élő határozat van, amit nem szabad 
elfelejtenünk. Így látom én az Urányi működte-
tését a továbbiakban. A kft. is teljesen átalakul. 
Mi egy várost üzemeltető céget szeretnénk fel-
állítani, ami nagyon sokrétű feladatokat tud ma-
gára vállalni. Pont azokat a feladatokat ahol az 
ÁFA visszaigénylés eddig nem történhetett meg. 
Egyetlen cél van, csökkentsük a város költségeit. 
Amikor vásárolunk egy 20 millió forintos seprő 
gépet a városnak, ha ezt a város vásárolta volna 
meg az intézménynek, akkor az 20 millió forintba 
kerül. Ha ezt a kft. vásárolja meg, akkor is 20 
millióba kerül, de ebből 5 milliót vissza fog igé-
nyelni, és azt már a kft. szabadon felhasználja 
bármire. Például béremelésre, s erre kevesebb 
pénzt fog kérni a várostól. A parkolóórák vásár-
lása is nem 60 millió plusz Áfa lesz, hanem csak 
60 millió forint lesz.

Hogyan áll a művelődési ház felújítása?

A felénél túl vagyunk már. Azt mondta a kivi-
telező, hogy a június 6-i nyitóünnepség az már 
ott lehet. Óriási építkezésről van szó. Gyönyörű, 
hatalmas, magas az új fedett téri színpadunk, 
és belülről is nagyon szép lesz. A megnyitóval 
együtt, a város napján ott ünnepelhetünk. Len-
gyel-magyar barátság háza lesz továbbra is. Len-
gyel ünnepséget is szeretnénk, megerősíteni a 
lengyel kapcsolatot. A Kultkikötő évadja pedig 
egy Trianon díszbemutatóval fog indulni. 

Terveznek további intézmény-összevo-
nást?

Nem tudjuk még. Adja magát a lehetőség, 
hogy a művelődési ház a könyvtárral együtt mű-
ködjön, mert kicsit abszurd a helyzet, hogy a 
művelődési háznak van könyvtára Kislakon, meg 
van még egy könyvtár is. Szerintem a könyvtárat 
be lehetne integrálni, de erről döntés még nincs. 
Tény, hogy mind a két helyen vezetőváltás lesz, 
hiszen lejárnak a szerződések. Lehet, hogy egy 
vezető lesz, és akkor ellátja mind a kettő fel-
adatot, de a szakmai önállóságot meg kell adni 
a könyvtárnak is, meg a művelődési háznak is. 
Nem ragaszkodom az összevonáshoz, de mint vi-
takérdés, ez fel fog merülni nyilván. Igazából a 
szakmai önállóság mellett egyfajta racionalitást 
látok azért benne.

Várhatók további strandfejlesztések?

Most már a harmadik éve támogatja a Turizmus 
Zrt. a boglári strandfejlesztéseket. Tavaly 430 
millió, idén 114 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatással újulnak a vizesblokkok, illetve 
egyéb design elemeket tudunk vásárolni. Az át-
húzódó önerős fejlesztéseinket, kötelezettségein-
ket szeretnénk idén véghezvinni, de azt gondo-
lom, hogy amíg a TOP-ok nem zárulnak, addig ne 
fi cánkoljunk annyira, hiszen a parkolóórák is ma-
gas költséggel fognak beindulni. Tehát, idén pia-
nóban vagyunk az önerős projektekben, de nem 
mondtunk le semmiről, hanem inkább alapozzuk 
a jövőt. Akkor, ha megalakul ez a cég, megjön-
nek a parkolóórák, akkor 300 millióval többre 
számolhatunk jövőre. Az lesz az alapja annak, 
hogy a következő évben az önerős beruházások 
is nagyobb fordulatra fognak kapcsolni. 

A TOP-okból még vissza van két kisebb fejezet. 
Az egyik a Vörösmarty tér, az a topban olyan 60 
millió körül van. Ez is majd önerőt fog igényel-
ni, hiszen négy éves számítások vannak, illetve 
a Platán strand környékén a parkolók építése, 
de ez is a jövő nyárra fog elkészülni. Ha az új 
európai költségvetést elfogadják, meg a hazait, 
akkor fogjuk látni, hogy mik azok a prioritások, 
amikre rá tudunk majd ugrani. Nagyon sokat 
szeretnék költeni, ezt a kampányban is megígér-
tem. A vízelvezetés, a csapadékvíz, az aszfalto-
zás, a körforgalom-építés, tehát ezekben, ebben 
az öt évben szeretnék nagyot előre lépni. Meg 
nem fogjuk oldani ebben a ciklusban sem ezeket 
a problémákat, de szeretnénk egy nagyot lépni 
előre. Amúgy ebben az évben is nagy dolgok 
készülnek: A Platán strand, majd egy újabb 100 
milliós strand beruházás is el fog készülni. Talán 
a második félévben elkészülnek a buszmegállók, 
meg egy-két apróság. A Várdombról nem is be-
széltünk még. A magas ösvény el fog készülni, 
talán ősszel el is kezdik. A jövő nyárra már vár-
ható, és számolunk egy újabb Buborék strand-
fejlesztéssel is, amire nyilván a Turisztikai ügy-
nökségtől szeretnénk pénzt, de ennek a részleteit 
még nem tudjuk.

Októberben volt egy bejelentése, hogy a 
szabadságmegváltásra kapott összeg egy 
részét jótékonyságra fordítja. Eldőlt, hogy 
kik részesülnek ebből?

Igen, a következő civil szervezetek kapják: 
Az Általános Iskolát Támogató Alapítvány 

200.000 forintot a hátrányos helyzetű gyerekek 
osztálykirándulásokon való részvételére.

622.Gaal Gaston Cserkész csapat 100.000 fo-
rintot a nyári nagytábor támogatására.

Az Evangélikus Egyházközség 100.000 forintot 
a nyári gyermektáborra.

Az Óvodát Támogató Alapítvány 100.000 forin-
tot az állatkerti kirándulásra.

A 10millió Fa Balatonboglári csoportja 100.000 
forintot faültetésre.

A Civilek az állatokért egyesület 100.000 forin-
tot a boglári állatvédelemre.

Köszönöm szépen a beszélgetést!
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A tavaly őszi helyhatósági választá-
sokon a Boglár Nem Magánügy kép-
viselőcsoport egy helyet elveszítve, 
kisebbségbe került a város képvise-
lő-testületében. A munka folytatásá-
ról, a megváltozott helyzetről kérdez-

tük Dr. Sziberth László képviselőt.

Mennyire csalódás neked, illetve a Bog-
lár Nem Magánügy csapatának za válasz-
tási eredmény?

Ha az előző ciklusban elvégzett munkára 
nézek, akkor nincs mit szégyellnünk. Minden 
nagyképűség nélkül úgy gondolom, hogy kö-
rültekintő és alapos munkát folytattunk. Az 
esetek többségében már az előkészítésében 
is benne voltak a képviselők, illetve a bizott-
ságok. Szóval, ha erre az elvégzett munkára 
tekintek, akkor a választási eredmény csa-
lódás, de nyilván tiszteletben tartjuk Boglár 
döntését. Ezt akarta Boglár, ezt kell elfogad-
ni mindenkinek. De úgy gondolom, hogy a 
polgármestert is beleszámítva, mind a kilenc 
képviselő azért indult, hogy Boglárt szolgálja.

Változtatott-e az eredmény bármit a csapat 
hozzá állásán, munkáján?

Semmit nem változtatott. Egyfajta szemlé-
letet nyilván tükröz az eredmény. Ahány em-
ber, annyiféleképpen értékel, de kettő dolgot 
fontosnak tartok kiemelni. Az egyik az, hogy 
ebben a városban továbbra is az a szemlélet 
uralkodik - sok településsel ellentétben -, hogy 
bármi történik a városban, az egyetlenegy 
személynek, a polgármesternek köszönhető, 
mintha nem is működne testület. Viszont, a 
mi felelősségünk, hogy mennyire láttak bele 
az itt élők, és az ide látogatók a testületi és 
bizottsági munkába. Nyilván nem volt megfe-
lelő a tájékoztatás, de egy tény, az eredmé-
nyek hátterében a képviselő-testület döntései 
álltak. A második dolog - mindig utáltam a 
kampányfogásként történő pénzosztást. Nem 
is kívánom ezt kommentálni.

Elindult egy visszarendeződés a 2010-
2014 közötti állapot felé. Bejött az egy 
bizottsági rendszer, amiben viszont a 
Boglár Nem Magánügy csapat nem vesz 
részt. Ezt a Fidesz KDNP oldal úgy fogal-
mazta meg, hogy nagyon sajnálja, mert 
számítottak rátok, viszont ti még így nem 
mondtátok el, miért maradtatok ki ebből.

Összetett az ok. Kezdjük az elején. Lehet, 
hogy sarkos lesz, amit elmondok - a polgár-
mester úr javaslatára azért alakult meg az 
egy szem bizottság, mert a törvény kötelezi 
arra. Ha nem kötelezné, ez sem működne. 
Az előző ciklusban azért működtettünk kettő 
részönkormányzatot és három bizottságot, 
külső hozzáértők bevonásával, mert nagyon 
fontosnak tartottuk, hogy minden előterjesz-
tés mögött szakmai előkészítés legyen, szak-
mai véleményezés és kontroll legyen. Nem 
a laikus képviselőket értem alatta, hanem a 
háttér-munkásainkat, akiknek csak köszönni 
tudom az 5 éves tevékenységét. Ezt szerettük 
volna folytatni. 

Az alakuló ülés előtt, az egyeztetetésen 
semmi mást nem szerettünk volna, csak 
ugyanazt, amit 5 évvel ezelőtt fordított arány-
ban mi megadtunk, két tiszta szakmai bizott-
ságot. Az egészségügyi bizottságot, illetve a 
Jankovich-telepi Részönkormányzatot teljes 
egészében. A részönkormányzat is bizottság-
ként működik, joga van bármilyen előterjesz-
tést tárgyalni, bármilyen javaslatot tenni a 
testületnek. Ezt a polgármester úr, illetve a 
mögötte lévők elutasították. Azt felajánlották 
valóban, hogy Szalai Tünde ifjúsági tanácsnok 
legyen, illetve a Kalász Zolival ketten menjünk 
be ebbe a bizonyos bizottságba. Az ok, amiért 
nem tettük, az, amivel kezdtem. Nem látjuk 
azt a fajta szakmai hátteret, aminek alapján 
értelme lenne bárhova belépni, mert ebben a 
nem szakmai véleményezéssel előkészítése, 

és kontrollja zajlik jelenleg az előterjesztések-
nek. Ezért döntött úgy a csapat, hogy nem 
kíván részt venni bizottsági munkában, ha-
nem a véleményünket a nyilvánosság előtt, a 
testületi ülésen elmondjuk.

Nem lesz ennek az az ára, hogy a javas-
lataitok mindig azzal az indokkal lesznek 
kidobva, hogy ezt bizottsági szakaszban 
kellett volna beterjeszteni?

Egy képviselőnek az Önkormányzati Törvény 
szerint joga van testületi ülésen is bármilyen 
észrevételt, javaslatot tenni. Nyilván lehet 
így is minősíteni, ahogy a polgármester úr is 
szokta, de az elmúlt két testületi ülés hűen 
tükrözi a kialakult állapotokat. Legnagyobb 
sajnálatunkra, nem az az óhaj érvényesül ma 
Bogláron, hogy kilenc választott képviselő 
akaratával, véleményével, és közösen kialakí-
tott álláspontjával kialakított döntésekkel ve-
zessük Boglárt, még csak nem is az érvénye-
sül, hogy többségi döntéssel vezetik Boglárt, 
hanem nagyon kemény egyszemélyi irányí-
tással, és vezetéssel a polgármester úr által 
történik ma Boglár irányítása, és vezetése.

Látszólag azonban még is csak zajlik 
egy bizottsági vezetés és munka…

Jól mondtad, látszólag.

Hosszas vita volt a legutóbbi önkor-
mányzati ülésen az intézményi átalakítá-
son, a közterület-fenntartó, és az Urányi 
összevonáson. Hogyan látod ezt a kér-
dést?

A testületi ülésen is elmondtam. Egy intéz-
ményi átalakítás, főleg, ha gazdasági okokra 
hivatkozunk, akkor ott kezdődik, ahol a vál-
lalkozói világban - a gazdasági megalapo-
zottságát kimutatom annak, hogy egy más 
szervezeti formát hozok létre, egy üzleti terv 
kíséretében. Ez sehol nem volt. Nyilván, meg-
van egyfajta szándék, az előző ciklusban ál-
talunk megszüntetett intézmény-működtető 
iroda valamilyen más formában történő visz-
szahozására. Ez szemmel látható, és kézzel 
fogható. A mi olvasatunkban ennek az átala-
kításnak személyi okai vannak. A másik, amit 
nagyon sajnálatosnak tartunk, de ennek is 
hangot adtam a testületi ülésen, hogy kelet-
kezik a benyújtott költségvetés értelmében 
egy durván 270 milliós olyan szféra az ön-
kormányzat életében, ami nem lesz hivatali 
kontroll alatt. A könyvelése nem a pénzügyön 
zajlik majd, a számlák kikerülnek abból az el-
lenőrzésből, ami eddig volt. Nyilván könyvelőt 
fog a szervezet alkalmazni, és sokkal többe 
fog kerülni az új szervezeti forma. De nem ez 
a lényeg! Az, hogy sokkal kevésbé ellenőriz-
hető lesz egy 270 milliós tétel az önkormány-
zat életében. Ezt sokkal veszélyesebbnek és 
súlyosabbnak tartom.

Viszont, ha már itt tartunk, mivel senki nem 
tette meg, én megköszönöm az Urányi János 
nem intézmény, hanem feladatként működte-
tett önkormányzati részének vezetője, Szabó 
György munkáját. Az én értékelésemben, il-
letve a mi értékelésünkben ő elérte azt, amit 
sok éven keresztül az elődjei nem. Ez az in-
tézmény ma 27 milliós árbevétellel rendelke-
zik, ami a fenntartási költségének a fele. Ilyen 
keveset soha nem kellett ráköltenie az önkor-
mányzatnak, hanem ennél nagyságrendekkel 
többet. Ezt kizárólag az ő személyének tulaj-
donítom, a szakmai munkájáról nem is beszél-
ve, mert az elismerésre méltó. 

Napirendre került a fi zető parkolók 
ügye, ami sok kérdést vet fel. Mennyi-
re fogja anyagilag segíteni ennek az új 
szervezetnek a működését? Egyszer már 
megszüntette a város pont azért, mert 
sok volt a kérdőjel körülötte.

Mint a hírekben is napról napra lejön, a par-
kolóórák működtetése mindenütt kérdéses, 

sok okból ki-
folyólag. Az 
előző ciklus-
ban meg-
vizsgáltuk a 
kérdést, hogy 
milyen mó-
don és hogy 
lehetne beve-
zetni. Akkor a 
polgármester 
úr kifejezett 
óhajára le-
vettük a napi-
rendről. Mondván, hogy vendégriasztó ténye-
ző a parkolóóra, és Boglár költségvetése olyan 
helyzetben van, ami nem teszi indokolttá. 

Ha már a költségvetésnél tartunk, akkor 
muszáj elmondanom, amit elmondtam a tes-
tületi ülésen is. Az előző testület következetes, 
költségvetést meghatározó és ellenőrző mun-
kájának köszönhető az a 800 millió forint tar-
talék, amivel most a város rendelkezik. Ennek 
köszönhető, hogy a költségek emelkedése el-
lenére megvalósítható a most futó két nagy 
beruházás. A következetes gazdálkodásért 
pedig köszönet az előző testületnek, illetve 
köszönet egy személynek, mert most még 
megtehetem, ez Csere Viktória, a pénzügyi 
iroda vezetője. Abszolút partner volt abban 
az előrelátásban és tervezésben, hogy évente 
100 millió, 200 millió forintot félretegyünk a 
megvalósítás érdekében. De ez a pénz most 
elfogy. Reál értékben az önkormányzatok fi -
nanszírozása idén sem nőtt. Így valóban el 
kell gondolkodni azon, hogy milyen forrásból 
növelhető az önkormányzati bevétele, mert 
ha csak a mostani 11-12%-os béremeléseket 
nézzük, valamint a költségek további növeke-
dését, akkor egy idő után elérünk oda, hogy 
saját fejlesztésekre csak nagyon mérsékelt 
összeg lesz. Így indokolt elemezni azt, hogy 
mi az a plusz forrás az adóemeléseken túl, 
amit nem javasoltunk, amit fejlesztésekre le-
het fordítani. Nem biztos, hogy a parkolási díj 
a legjobb ötlet, de azt kértük, hogy készüljön 
egy tervezet a várható eredményről. Bízom 
benne, hogy ezt megkapjuk és nem egy előre 
eldöntött kérdéshez kell majd hozzászólnunk.

Ha már visszakanyarodtunk a költség-
vetéshez, akkor ugye a bizottsági rend-
szer átalakításánál érv volt, hogy olcsóbb 
lesz a működése az önkormányzatnak. 
Ezt tükrözi a költségvetés? 

Nem tükrözi a költségvetés, hiszen a kép-
viselő testület bizottsága, illetve a részönkor-
mányzat működtetése 1 millióval többe kerül. 
Az, hogy miért, azt mindegyikünk tudja, mert 
az alakuló ülésen az első javaslata a polgár-
mesternek a képviselői díj emelése volt. Nem 
az alapdíj, hanem a bizottsági, és a tanács-
noki díj emelése volt. Ezt tükrözi a bekerülési 
költség. A polgármesteri indoklás úgy hang-
zott, hogy az elvégzett munkát meg kell fi zet-
ni. Ezzel én is egyet értek. Az elvégzett mun-
kát kell megfi zetni.

Hogyan tovább Boglár Nem Magánügy? 
Lesznek fogadóórák? Hogyan tartjátok a 
kapcsolatot? Mi változott?

Természetesen lesznek fogadóóráink. Nem 
hetente, hanem havonta egy. Egyelőre a 
fórumokról nem döntöttünk. Öt évig napi 
kapcsolatban igyekeztünk lenni, mindenre 
igyekeztünk reagálni és intézkedni, tettük 
a dolgunkat. Most kanyarodom oda vissza, 
hogy nem minden az elvégzett munka. Hoz-
záteszem a közért dolgozni nem lehet egy-
fajta megszállottság nélkül. Azért soha senki 
ne várjon köszönetet, azért csak kritikát fog 
kapni mindig.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

MERRE TOVÁBB BNM?

INTERJÚ DR. SZIBERTH LÁSZLÓVAL
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Földművelő sváb család második fi úgyermeke. Tolna megyében, 
Cikón született, 1909. május 12-én.
Az elemi iskoláit németül, majd később, mint cseregyerek ma-

gyarul is tanult Bonyhádon. Bátyját pedagógusnak tanítatták, 
Ádámnak ipart szántak a szülők megélhetésnek.

Először a szomszéd községbe adták lakatosinasnak. A tízéves fi ú 
viszont imádott hegedülni, s féltette a kezét, nehezen tűrte a nem 
túl tiszta, fi zikai erejét meghaladó munkát. Egy hét után, hogy 
a szülők megsajnálják, ruháit és magát olajjal összekenve ment 
haza. Természetesen, a lakatosságnak is vége lett. A megoldást 
pesten élő rokonuk hozta, elvitte borbélyinasnak Budapestre, in-
nen indult Tilmann Ádám fodrász története.
Inasévek, segédlevél, boltvásárlás, szinte pár év alatt lezajlott. 

Édesapja nagykorúsította, hogy üzletet vehessen fi ának Újpesten, 
az István úton.
1932-ben érkezett Balatonboglárra, Sugár Gyula fodrászatába 

segédnek. 1938-ban mestervizsgát tesz Kaposváron, majd ez-
után átveszi a Sugár-féle fodrászüzletet.  
Tillmann Ádám életének meghatározója lett a fodrászat. Nem 

csak megtanulta, hanem szívvel lélekkel művelte és adta át tu-
dását, ki tudja hány fi atal lánynak és fi únak. Nemcsak a szakmát 
tanulták meg Ádám bácsi és társai mellett, hanem emberszeretet, 
tiszteletet, és sok egyéb tudást is magukévá tehettek.
Háború, a menekülés utána hazatérve is folytatta szeretett szak-

máját. Fodrászüzletét elvették, de nem adta fel. Elhelyezkedett a 
Boglári KTSZ. férfi fodrászatában, ahol munkatársaival, Horváth 
Lajos, Fekete Rudolf, Dél Antal fodrászokkal együtt, nyugdíjba vo-
nulásáig dolgozott.
1963-ban Németországba utazott, meglátogatta az 1946-ban 

kitelepített családját, köztük a 16 évesen „málenki robotra” el-
hurcolt, majd visszatért húgát is. Pár hónapig Frankfurtba, ké-
sőbb Braunstadtban dolgozott, a régi segédje üzletében, ahol El-
vis Presleynek is, mint katona, egy régi képen látszott az ottani 
borbélytükörre írt aláírása.
 A család úgy hívta otthon, hogy „fi nnyás borbély”, mivel nagyon 

ügyelt küllemére, naponta tiszta ing, köpeny, nyakkendő volt a 
bolti öltözéke. Ezekkel a dolgokkal megtisztelték a betérő ven-
déget.

A családnak sokat emlegette, mikor a lengyelek, franciák Ádám 
és társai keze alatt frizurálkodtak, sok szép történetet mesélt 
ezekről az időkről. Felesége pedig varrónő volt, ő is sokat varrt a 
lengyeleknek, franciáknak, sőt egyéb másban is segítették őket. 
Tillmann Ádám a László családban élt, nem volt vérszerinti nagy-

papájuk, de halálukig a család mellett állt, segített a két lány 
felnevelésében.
97 évesen, rövid be-

tegség után távozott 
közülünk.
Képeiről végtelen 

emberszeretete, töret-
len humora elevenedik 
meg, amit úgy tudott 
villogtatni.

Köszönjük, szép pél-
dát adó töretlen hitét 
az emberekben, amit 
úgy tudott átadni, mint 
tudása velejáróját.
Kovács Miklósné - 

László Éva feljegyzése.

Horváth Iván

TILLMANN ÁDÁM FODRÁSZMESTER

IDÉN IS SÍELTÜNK…

Idén volt 7. éve, hogy a Boglári Általános iskola diákjai síelni 
mentek Gerlitzenbe. A program fakultatív és minden évben egyre 
több diák és szülő csatlakozik hozzánk. Sajnos évről évre keve-
sebb a hó, ám ez nem vette el senki kedvét, ugyanis az összes 
pálya összes felvonója működött, közel 40 km-t lehetett bejárni. 
A síoktatás mellett snowboard oktatás volt. Minden évben vannak 
kezdő síelőink is akik már a 3. napon a hegycsúcsról jöhettek le 
az oktatók segítségével. Az újrakezdő csoport meglepő ügyesség-
gel és optimizmussal élvezhette ki a téli sport adta lehetőségeket. 

Minden nap végére szinte mindenki elfáradt. A fi nom vacsora 
nagyon jól esett és feltöltődést nyújtott az activity, bowling, billi-
árd partikhoz és a közös tánchoz ami emelte a hangulatot. 

Nagy örömömre szolgál, hogy minden évben új diákok próbál-
ják ki a hazánkban kevésbé űzhető sportot ezzel színesítve isko-
lánk által nyújtott sportolási lehetőségek sokszínű palettáját.
A 6 nap nagyon hamar elrepült, de hiszem, hogy mindenkiben 

egy téli feltöltődést és egy kellemes élményt nyújtott ez a csodá-
latos kirándulás. Újult erővel, sok élménnyel gazdagodva fejez-
hetjük be az első félévet.
 Ezúton szeretném megköszönni a résztvevő szülőknek a sok 

segítséget és Luki Csillának a gyönyörű fotókat!
Remélem, hogy jövőre újra találkozunk!

Némethné Hegyi Bernadett
           szervező
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Balatonboglár város képviselő-testületének 
tavaly novemberi alakuló ülésén döntöttek 
arról, hogy a Szőlőskislaki Részönkormányzat 
vezetője a következő ciklusban Légli Ottó bo-
rász legyen. Az új elnököt terveiről, céljairól 
kérdeztük.

Önnek nem ez az első ciklusa a boglári 
képviselőként. Miért döntött a visszaté-
rés mellett?

Jó kérdés, nosztalgiás gondolatokat indít 
el. Egykor a legfi atalabb képviselő voltam az 
alakuló Boglár első testületében. A mostani 
indulásnak több oka is van. Egyrészt min-
dig közösségi ember voltam. Legyen az akár 
hegyközségi szint, de szerveződött egy össze-
fogás is Balatonboglárért, melyben közös ér-
tékrendű emberek jöttek össze.  De a lényeg 
az, jött egy megkeresés a polgármester úr ré-
széről azzal, hogy új testületben gondolkodik. 
Akkor úgy éreztem, és most is úgy gondolom, 
hogy hozzá köthetően volt egy koncepció a 
jövőre, aminek része volt a bor, a minőség, 
meg egy adag lokálpatriotizmus. Egyébként 
nagyon hosszú vajúdás volt, megmondom 
férfi asan.

Országos szinten, a borászok között ta-
lán az egyik legismertebb ember, hiszen 
év borásza is volt. Elég nagy szőlőterü-
letet is visz, ami sok elfoglaltsággal jár. 
Hogyan fér bele az idejébe a közösségi 
feladatok ellátása is?

Azzal kezdeném, hogy 60 éves lettem és 30 
éves a birtok. Ennyi év után, biztosan nagy 
szavaknak tűnnek, de úgy gondolom, hogy 
valamit vissza is kell adni. Az idővel gazdál-
kodni pedig meg kell tanulni ennyi év után. 
Évek óta úgy fogalmazok, hogy van haszon-
talan és hasznos időtöltés. Ami haszontalan, 
azzal nem törődöm, ki tudom iktatni.

Az alakuló ülésen a Szőlőskislaki Rész-
önkormányzat vezetője lett. Röviddel 
utána tartottak is egy fórumot. Mik vol-
tak a tapasztalatok a részönkormányzat 
átadásával, és a fórummal kapcsolatban?

Mindig hangsúlyozom, hogy kislaki gyerek 
vagyok. Ott születtem, és nagyon ritka az a 
nap, hogy ne lennék Kislakon, és nem kevés 
időt. Nem elegáns dolog visszamutogatni, de 
azért megjegyzem, hogy elég hosszú volt a 
lista, amiről úgy érzik a kislakiak, hogy az elő-
ző öt évben nem kapták meg. Egy-két dolgot 
magam is úgy gondoltam, és volt egy program 
is. A közmeghallgatás után még teljesebb lett 
a lista. Egyébként kislakiként megkeresnek 
nagyon sokan személyesen is. Merem monda-
ni, hogy képben vagyunk. Nagy a vállalás, én 
személy szerint is, nyilván egyeztetve a többi-
ekkel, és polgármester úrral, prioritás listákat 
állítottunk fel. A kultúrház átépítése hátrébb 
került, mert az embereknek sokkal fontosabb 
az út, a járda és sajnos a temető. Aztán a 
helyi közlekedés, az iskolabusz megoldása. 
Bankautomata valahol a központban, a bolt 
körüli elhelyezése. 

Utak, járdák felülvizsgálata, főleg a Római 
út, ami most nagy probléma. A külterületi 
rész fel lett újítva, és 80-90 km-el döngetné-
nek be a településre, és ezt a fekvő rendőr 
nem oldotta meg. Akkor van egy jó pár út, 
ami nagyon elhanyagolt, és vannak a járdák 
kérdései, klasszikusan a Sógor utca, ahol az 

úttestet használják járdaként a gyalogosok. 
Az új elemekhez tartozik, de inkább Boglárt 
érinti a MAORT út. Méltatlan Boglárhoz, hogy 
milyen szeméttelepek vannak ott. Szóba ke-
rült még a kerékpárút, és egy kulturált pihe-
nő. Felmerült a gondnok kérdése is, de őt is-
merem személyesen, és elmondhatom, hogy 
példás munkát végez. Nem tudok úgy egyet-
len nap sem átmenni a településen, hogy ne 
látnám munka közben. Nyilván mindig lesz 
olyan, hogy nem mindenki elégedett minden-
nel, de szerintem jó rendszer, hogy egy adott 
területért, egy ember felel. 

Sokkal több virágot szeretnének látni. Jó 
lenne, ha a kertészeti munkák nem a parthoz 
legközelebbi, hanem a legtávolabbi területe-
ken indulnának el. Nyilván a helyzetből adó-
dóan nem fog megszűnni, de a különbsége-
ket igen is csökkenteni kell. Akkor van még a 
hegynek a turisztikai életbe való beemelése, 
ami azt gondolom, hogy egy száz éves álom-
ban alszik. Infrastruktúrát illetően nincs is 
ilyen a környéken. Abban is bízom, hogy az 
én ciklusom alatt, a csend miatt, a nyugalom 
miatt Kislak egyes részei vonzóak lesznek. Er-
ről meg vagyok győződve.

Polgármester úr többször említet-
te, ígéret szinten is elhangzott a János 
hegynek a turisztikai fejlesztése. Ez most 
hogy áll?

Igen, ez jó kérdés. Volt ennek egy hosszú 
egyeztetése. Akkor, mint hegyközségi ember 
vettem részt az akkori pénzügyi bizottság ve-
zetőjével, és a város, valamint az apparátus 
dolgozóival, a polgármester úrral. Elkészült 
egy tanulmányterv, amit nagy nehezen, hosz-
szas egyeztetések után hagyott jóvá az akko-
ri testület. Gyakorlatilag arról van szó, hogy 
helyi szereplők valamilyen feladatot vállalnak 
a turisztikai céljaink megvalósulásáért. Ezek 
alapvetően a borászatok, a borturizmus len-
ne a hívó szó, és ennek fejében, az államtól 
kapnánk egy nagyon komoly infrastruktúrát. 
Több mint 23 ingatlan van a kislaki szőlőhegy-
ben, aminek a fele lakóingatlan nyilvántartá-
sú. Nincs villany, ami a legnagyobb probléma 
volt eddig. A környékben ilyen nincsen, sőt 
ritkaságszámba megy, és az úthálózat a má-
sik elem. A lényeg az, a kérdésre válaszolva, 
hogy már tavaly benyújtották a tanulmány-
tervet, amit egy erre szakosodott cég készí-
tett el. Most várjuk a támogatói okiratot. Eb-
ben a stádiumban van.

Ezek szerint van rá esély, hogy legyen 
belőle valami?

Mi nagyon bízunk benne. Egyedüli esélynek 
látom arra, hogy Boglár és Kislak között a tu-
risztikai különbség csökkenjen. Hosszú évek 
ötletelése, előkészítése után jutottunk ide. 
Mondhatom, hogy ez pár ember elszántságá-
nak köszönhető, mert addig mentünk, amíg 
eljutottunk a Turisztikai Ügynökséghez. Ha 
az egész folyamatot nézem, akkor ez öt év. 
Voltak már erre pályázatok, de ez most, azt 
kell mondanom, hogy jobb, mert egyedi elbí-
rálású, nem kell az Önkormányzatnak pályá-
zatban gondolkodnia és pár % önerőbe kerül.

Mik azok a dolgok, amik, ha megvaló-
sulnak, akkor elégedett lesz a ciklus vé-
gén?

Megmondom őszintén, elsősorban nem is 
materiális dolgokra gondoltam. Nem mondom 
azt, hogy szeretet, de legalább kellő tisztelet 
legyen. Kicsit több fi gyelem egymásra, kicsit 
több türelem. Azt gondolom, hogy Boglár egy 
komoly dilemma előtt áll. Úgy tudnám röviden 
megfogalmazni, hogy mi nem vagyunk egy 
nagy település, nincs nagy partszakaszunk. Mi 
mindenkit nem tudunk boldoggá tenni. Ezért 
nem tömeg, hanem minőségi turizmusban és 
rendezvényekben kellene gondolkodni. Akkor 
lennék boldog, ha, mondjuk, 5 év múlva úgy 
emlegetnék Boglárt, hogy olyan egyediséggel 
és olyan igényességgel bír, ami példaértékű. A 
másik, mindenki számára legyen egyértelmű, 
hogy milyen értékeket képviselünk. Legyen az 
az önkormányzat, vagy a borturizmus, vagy a 
strand, a kultúra, és a többi.

Ennek tulajdonképpen az alapjai meg-
vannak.

Meg nagyon jó hagyományai.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

KISLAK ÚJ KÉZBEN

INTERJÚ LÉGLI OTTÓVAL

A Hajrá Boglár megválasztott 
képviselői az alábbi időpontok-

ban tartják fogadó óráikat.
Helye: Képviselői iro-
da (56-osok tere)

Időpont: hétfőnként 17.00-18.00-ig

Február 3: Tuli Szilárd
Február 10: Lubics László
Február 17: Némethné Hegyi Bernadett
Február 24: Légli Ottó
Március 2: Tuli Szilárd
Március 9: Lubics László
Március 16: Némethné Hegyi Bernadett
Március 23: Légli Ottó
Március 30: Tuli Szilárd
Április 6: Lubics László
Április 20: Némethné Hegyi Bernadett
Április 27: Légli Ottó
Május 4: Tuli Szilárd
Május 11: Lubics László
Május 18: Némethné Hegyi Bernadett
Május 25: Légli Ottó

Várjuk észrevételeiket, javaslataikat!
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A Kossuth Klub meghívott vendége egy 
korábbi vonattal jött, ami fél kettő előtt pár 
perccel futott be. A pedagógus szervezőknek 
még volt iskolai kötelezettségük, így jóma-
gam vártam igazgató asszonyt. Ahogyan le-
szállt, ahogyan körülnézett, rögtön tudtam, őt 
várom.

Elmesélte, minden nyáron egy barátnője 
nyaralójában tölt egy-két hetet városunkban. 
Igazából nem is látta még szép Balatonboglárt 
másik évszakban, pedig sokszor megfordult 
nálunk még középiskolás korában is, s nagyon 
megszerette Balatonboglárt. Bár a feladatom, 
a panzióba kísérés volt, de a kedvessége, a 
város iránti érdeklődése… -  gondoltam, ka-
pucsínót csak elfogad egy kis beszélgetésnyi 
időre

Bogláron volt építőtáborban. 
Meggyet szedtek, s nem felej-
ti el, első nap meggyleves volt 
az ebéd. A munka mellett ju-
tott fürdésre is idő, s ami job-
ban érdekelte a kiállításokra, 
kulturális programokra, még 
a Galántai-féle („törvénytelen 
avantgárd”) kiállításra is. Jó 
volt hallgatni élményeit a ká-
polnatárlatokról. Soroltuk a ki-
állítókat, a nagy neveket. Nagy 
örömmel „dicsekedtem” arról 
az időről, a Kossuth-díjas kiál-
lítókról, a színvonalas megnyi-
tókról, az azokra emlékeztető 
katalógusokról, a Régi Muzsika 
Kertjéről, a kaposváriak nyá-
ri színházairól, melyek miatt 
még messziről is eljött számos 
érdeklődő (ahogyan innen el-
mentünk többen Lendvára, a 
Chagall kiállítást megnézni). 
Arról hallgattam, hogy manap-
ság ezek lényegesen kisebb fi -
gyelmet kapnak – bár minden 
évben azokat is, s a környé-
ken lévő kiállításokat, múze-
umokat fölkeresik, ahogyan a 
Fischl-ház falán nagyjaink em-

léktábláit is. Nagy örömmel újságolta, hogy 
nyáron egy volt kollégáját, Editkét üdvözöl-
hette, aki a Kék kápolnában volt a teremőr.
Este pedig egy lenyűgöző előadását hallgat-
hattuk meg tőle a ceglédiek torinói küldöttsé-
géről. (Készült videó felvétel, ami jó érzéssel 
ajánlható.)

A közelgő 15-i ünnephez egy adalékként 
Zoltán öcsém másnap föllapozta egy antikvá-
riumi (1944-ben kiadott) könyvét, mely Kos-
suth halálának ötvenedik évfordulójára jelent 
meg, a Ceglédi Turini Százas Küldöttség meg-
bízásából - bizalmunk ápolására, életerőnk 
növelésére. 

Abban olvasható: 

„Nemzetek, melyeknek van jövőjük, meg-
becsülik múltjukat!” Kossuth neve össze van 
forrva az 1848/49-i eseményekkel. Ez volt 
a nemzet legnagyobb alkotó korszaka. Mió-
ta Magyarország fennáll, nem volt államférfi , 
aki Kossuth Lajosnak még csak nyomába is 
léphetett volna. 1848/49-ben Magyarország 
centruma lett a művelt világ érdeklődésének 
s az általános világszellem vezetője. Ekkor 
kapcsolja be Kossuth Lajos Magyarországot 
az egyetemes emberiség nagy mozgalmába, 
azzal, hogy megkezdi Magyarország modern 
átalakítási munkáját. Mindenki örömmel üd-
vözölte a „vértelen forradalmat”, melyet Kos-
suth maga nem tartott forradalomnak, mert a 
politikai átalakulást a régi magyar alkotmány 
alapján vitte keresztül, a jogfolytonosságra 
hivatkozva. 1848/49 után is, az emberiség 
közös nagy eszméje mellett, a világ népei kö-
zül legtovább a maroknyi magyar nemzet tar-
tott ki. Ennek a csodálatos jelenségnek a kul-
csa: Kossuth Lajos egyénisége. De nemcsak 
azzal nagy e korszak, amit 48-ban alkotott, 
hanem azzal is, amivel megtermékenyítette a 
magyar életet. Felszínre hozta a magyarság 
legmélyebb kincseit: szabadságszeretetét, vi-
tézségét, a haladás iránti érzékét. Olyan em-
beri erényeket, amelyek elsorvadásától lehe-
tett tartani, s amelyekre mindig csak felemelt 
lélekkel lehet visszaemlékezni. Kossuth Lajos 
a nemzeti öncélúság és függetlenség fáklya-
hordozója volt. Saját szavai szerint: Ez az elv 
kiált a magyar emberhez ősei sírhantjairól, 
mint szent hagyomány; ez kiált hozzá gyer-
meke bölcsőjéből, mint szent kötelesség a jö-
vendő nemzedékek iránt; ezt szívja be hazája 
levegőjével; ez párolog felé a földből, melyet 
a honszeretet annyi mártírvérrel áztatott; ez 
hangzik dallamaiból, mikkel a romlatlan nép 
verejtékes munkáját enyhíti; ez vegyül imád-
ságába az örökkévaló Istenhez, kit épp azért, 
mert az vegyül imádságába, gyermekded ke-
gyelettel a „magyarok istenének” hív; ez lengi 
át lelkét örömben, búban a bölcsőtől a kopor-
sóig. Ennek a „szent hagyománynak” kell ér-
vényt szerezni itt minden időben. 

k.j.

KAPUCSÍNÓ MÓNIKÁNÁL

KISLAK NAPJA

2020. március 22-én, vasárnap délután az Összefogás Szőlőskislakért Egyesü-
let és a Szőlőskislaki Részönkormányzat immár 4. alkalommal megrendezi Kislak 
Napja nevű rendezvényét. A gyerekeket kislaki Kincskereső és Rejtvényfejtő séta 
várja, a szőlőskislaki Művelődési Ház udvarán helyi és környékbeli asszonyok által 
készített pogácsák és egyéb fi nomságok várják a vendégeket. A délután folyamán 
színes műsorokat tekinthetnek meg a látogatók!

Részletek hamarosan a plakátokon!
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Katona Adrienn és Osváth Péter társak 
a táncban és társak az életben. Ők ketten 
az elmúlt évek során sokat tettek a bala-
tonboglári néptánc életben tartásáért. Míg 
Adrienn elsősorban a gyerekekkel, addig 
Péter a seniorokkal foglalkozik. Életükről, 
a tánchoz való kötődésükről beszélgettünk.

Melyikőtök kezdte előbb a néptán-
cot? 

Adrienn: Két évvel idősebb vagyok, így én 
kezdtem előbb, kilenc éves koromban.

Péter: Úgy 10-11 éves lehettem, amikor 
kezdtem.
Adrienn: Akkoriban nem nagyon volt más. 

Nálunk karate volt, meg néptánc. A kara-
te annyira nem vonzott, maradt a néptánc. 
Először nem tudtam róla semmit, aztán 
szépen, pillanatok alatt megszerettem.

Péter: Akkoriban a két város összetarto-
zott, és csak a Szelence volt. Nem volt még 
külön Lelle Néptánc Együttes. A lelleiek is 
ide jártak. Szinte több volt a lellei, mint a 
boglári. 
Adrienn: Igen, én lellei voltam. A Szazsó 

(Szabó Zsolt) jött értünk a kék kis busszal, 
és szedett össze minket minden hétfőn, 
meg szerdán, utána pedig vitt haza.

Mindegyikőtök ott kezdett, a Szelen-
cében?

Adrienn: Igen.
Péter: Együtt nem táncoltunk, mivel ő 

idősebb két évvel (Adrienn súgja: Már 
megint a korom…), és akkor ez sokat szá-
mított. Amikor én elkezdtem, akkor szűnt 
meg a Lelle Néptánc Együttes.
Adrienn: 12 évesen már a felnőtt együt-

tesben is táncoltam, plusz a 
gyerekkel is, mert akkor a kö-
zépiskolásokból még létezett a 
Lelle Néptánc Együttes ifi  csa-
pat. Az sajnos nagyon gyorsan 
megszűnt. (Odafordul Péter-
hez…) Amikor te már felkerültél 
volna a Lellébe a magasságod 
alapján, akkor az már nem volt. 
Ennyit számított a két év akko-
riban.

Végig kitartottatok a tánc 
mellett, vagy volt ebben 
szünet?

Adrienn: Amikor elkezdtem 
járni középiskolába, Siófok-
ra, akkor ott a Balaton Tánc-
együttesben táncoltam. Ebben 
az időben anyukám agyvérzést 
kapott, részlegesen lebénult, és 
akkor nem volt kérdés, abba 
kellett hagynom nappali tago-
zaton az iskolát. Elmentem dol-
gozni, és mellette esti iskolában 
tanultam. Akkor kiesett pár év. 
Aztán jött a Szelencének egy 
jubileuma, és elkezdtem újra. 
Mondtam, hogy nekem ez kell, 
nem tudom abbahagyni, ezért 
elkezdtem keresgélni, hol le-
het folytatni. Szárszón kezdtem 
el táncolni, aztán felfedeztem, 
hogy van szemesi tánccsoport 
is. Párhuzamosan ment a ket-
tő, közben alakult itt Bogláron a 
senior csoport.

Péter: Nekem hosszabb kihagyás volt. 
Elmentem középiskolába, és sokáig, a ju-
bileumig nem táncoltam. Ez nagyjából tíz 
év volt.

Adrienn: Kevés fi ú volt, és teljesen vé-
letlenül találkoztunk. Akkor én kérdeztem, 
hogy nincs-e kedve táncolni Szemesen. 
Mondta, hogy van, és utána már együtt 
roptuk. 

Ezen keresztül ismertétek meg egy-
mást?

Adrienn: Igen.

Hogyan lettél a Szelencében táncpe-
dagógus?

Adrienn: A seniortól indul inkább. A 
Szazsóval kezdődött a senior. Az akkor tán-
coló gyerekek szülei keresték meg, és heti 
egy alkalommal, táncház jelleggel kezdte 
el tanítani a csapatot. Akkor táncoltunk mi 
is a Petivel, és ez ment négy-öt évig. Aztán 
jött egy törés... A Szazsó szerette volna, 
ha színpadra is megyünk, mert szerinte az 
csak egy darabig megy, hogy összejövünk, 
beszélgetünk, táncolunk, de, ha nincsen 
cél, akkor felnőtteknél ez nem működik so-
káig, gyerekeknél pedig pláne nem. Kell a 
színpad, a cél, kell az, hogy tanuljunk va-
lamit, aztán szerepeljünk, legyen valami 
végkifejlet. Szazsó ezt szerette volna, de 
többen voltak, akik ellenkeztek. Mi szeret-
tük volna, hogy amit a Szazsó elkezdett, 
az menjen tovább. Közben terhes lettem, 
majd megszületett Sára. 
Időközben a senior megszűnt, és az egy-

kori tagok elkezdtek keresgélni, hogy kivel 
lehetne tovább folytatni. Teljesen véletle-

nül kerültünk képbe, hogy ne szűnjön meg 
a csapat. Igazából így indult a mi „oktatói” 
tevékenységünk. Amikor mi elkezdtük a 
seniorosokat tanítani, akkor gyakorlatilag 
az addigi tapasztalatainkból próbáltunk 
építkezni. Igyekeztünk utánanézni, olvas-
ni, rengeteg felvételt megnéztünk, meg-
hallgattunk. Utaztunk, nagyon sok műsort 
megnéztünk, és ezt a mai napig csináljuk. 
A Szelence akkor jött, amikor elkezdtem 
komolyabban foglalkozni ezzel. Képez-
tük magunkat. Petivel kezdtük először a 
hagyományok házában a táncház vezető 
tanfolyammal, ez 2015-ben volt. Utána én 
beiratkoztam Fehérvárra, az Alba Régiához 
egy két éves, „C” kategóriás képzésre. Ré-
gen ezt elfogadták, mindenki ezzel tanított 
az országban, de ma már egyetemhez kö-
tik az iskolákban való oktatást. Kicsit intéz-
ményes keretek közé szorították. Emiatt 
nagyon sokan kiszorultak az oktatásból, és 
vannak, akik szakkör jelleggel tanítanak 
ezzel a végzetséggel. Aztán minél többet 
tanultam, annál jobban láttam, hogy nem 
tudok semmit, és így jöttek szépen sorban 
a további tanfolyamok.

Péter: A kicsikkel való foglalkozás úgy 
kezdődött, hogy Sára lányunk 2,5 éves 
kora óta táncol. Ő Lellén kezdte.
Adrien: Akkor ott voltak ilyen picurkák. 

Itt, Bogláron a Szazsó próbálkozott az óvo-
dával, de nem jött össze. Amikor a lányunk 
iskolás lett, akkor jött nekem az a gondolat, 
hogy bogláriként ne Lellére járjon táncolni. 
Ide jár iskolába, itt élünk, azért itt táncol-
jon. Elsős korában áthoztuk a Szazsóhoz. 
Aztán eltelt egy év, és megkeresett, hogy 
csatlakozzak mellé. Aki mellette volt női 
oktatóként, az nagy csalódás volt a szá-
mára, nem tudtak együtt dolgozni. Kértem 
egy kis időt, mert nekem végig kellett gon-
dolnom, hogy mennyire jó, ha a saját gye-
rekemet tanítom. Itthon beszélgettünk róla, 
gondolkodtunk pár napig.

Átkanyarodva a seniorra. Annak kö-
szönhető, hogy ekkora utat befutot-
tatok, hogy letisztult az irány, vannak 
célok, fellépések, és ebbe az irányba 
kezdtetek el mozogni?

Péter: Igen. Voltak, vannak és biztosan 
lesznek is nehézségek, de volt egy elkép-
zelésünk, milyen irányba kell elmozdítani. 
Hála Istennek, mindenki látja, hogy amit 
mi kitűzünk célnak, azt meg tudjuk valósí-
tani, végigcsináljuk. 
Adrienn: Sokszor, és sokan akartak más 

irányba terelni minket, de megvannak az 
elképzeléseink, és ezekhez ragaszkod-
va alakítjuk az együttest. Természetesen, 
akik felnőtt korukban kezdtek el táncolni, 
vagy néhány hónapja, azok nem tudják azt 
megcsinálni, amit kérünk, de a koreográfi -
ánkkal nem vallottunk szégyent. Pedig nem 
vagyunk képzett koreográfusok. Úgy pró-
báljuk meg összerakni a táncokat, hogy ha 
azt egy komoly, szakmai zsűri elé visszük, 
akkor ne érezzük magunkat kellemetlenül.

Péter: Egy előre mutató eszköz a kezünk-
ben az, hogyha megnézzük a dél-balatoni 
régiót, nem sok ilyen senior táncegyüttes 
van. Minősítéssel szinte csak mi rendelke-
zünk.

TÁNC AZ ÉLETÜNK

INTERJÚ KATONA ADRIENNEL ÉS OSVÁTH PÉTERREL
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folytatás a következő oldalon
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folytatás az előző oldalról

Mi a nehezebb? Gyerekeket toboroz-
ni a Szelencébe, vagy felnőtteket tobo-
rozni a seniorba?

Adrienn: Mind a kettő egyre nehezebb. Az 
óvodában elkezdtem 5 éve foglalkozásokat 
tartani. Szándékosan nem azt mondom, 
hogy néptáncot tanítani, mert nem. Nem 
néptáncot, hanem foglalkozásokat tartok. 
Nagyon játékosan, a gyerekek nyelvén 
próbálok kedvet csinálni. Tanuljanak egy 
kis alapot. Akinek megjön a lelkesedése, 
és a kedve, az később jöjjön a Szelencébe. 
Az oviban rengetegen vagyunk. Hála Isten-
nek nagyon sok szülő gondolja úgy, hogy 
ez hasznos, és jó. Nekem az a visszajelzé-
sem, hogy este, otthon a gyerekek meg-
mutatják, mit tanultak aznap. Ez a lényeg. 
Amikor megnőnek, jöhetnek a Szelencébe, 
és akkor jöhet a színpad. Néhány hónap 
után, a Luca bálon szoktak bemutatkozni 
a kicsik, de így, hogy van egy előszobá-
ja az egésznek, még így is nagyon nehéz. 
Amikor elsősök lesznek a gyerekek, akkor 
megsorozzák őket rengeteg szakkörrel, és 
a tánc csak valahányadik a sorban. A 24 
ovisból örülünk, ha 3-4 gyerek jár tovább is 
hozzánk. Sajnos a nagyobb gyerekek már 
nem csatlakoznak.

Péter: Az nehéz a többi tánccsoporttal 
szemben, hogy ez nem művészeti iskola, 
hanem szakkörként működik.
Adrienn: Nagy segítség lenne, ha úgy 

működne a dolog, mint ahogy a zeneisko-
la is, az iskola keretein belül. Az is nagy 
segítség lenne, ha egy évnyitón, egy év-
zárón esetleg bemutató lenne részünkről, 
vagy az iskola igazgatója egy icipicivel 
jobban támogatná. Így viszont nagyon 
nehéz. Persze, mindent megteszünk, csi-
nálunk toborzót, meg plakátozunk. Amikor 
rendezvényünk van, adunk a gyerekeknek 
szórólapot, hogy osszák szét az osztályban, 
aztán örülök, ha hárman eljönnek az isko-
lából. A felnőtteknél pedig az asszonyok 
még jobban kimozdulnak, de a férjek már 
nem annyira. Nagyon sok esetben úgy kel-
lett megcsinálni a táncainkat, hogy volt 5 
fi ú és 13 lány. Ezért van a sok párcserés 
táncunk. Legalább kettőt forgassa meg egy 
fi ú, ha már egyszer jár a próbákra. Kísérle-
teztünk táncház jelleggel toborozni, akkor 
jöttek páran. A lelkesedés, ha csak tánc-
ház jelleggel csinálod, akkor nem működik. 
Annak van értelme, ha vannak célok. Aki 
külsősként csatlakozik, azokból nagyon ke-
vesen maradnak meg.

Péter: Ha van valaki új, aki bekapcso-
lódna a munkánkba, és eljön egy próbára, 
akkor szeretnénk beleilleszteni a koreográ-
fi ába. Viszont a szereptől megijed, és nem 
akar színpadra menni. Nekünk pedig van 
egy menetrendünk, amihez tartanunk kell 
magunkat. Nincs holt időszak, ahol a jobb-
ra kettő, balra kettővel foglalkozzunk. Így 
is bevállalok felzárkóztatót a szabad időm-
ben, mert az Adri a gyerkőcös elfoglaltsága 
miatt épp, hogy hazaér a próbákra. Ideig-
óráig megy, aztán nem jönnek. 

Így nincs az a veszély, hogy egy idő 
után elfogy a csoport?

Adrienn: Azért nincs, mert akik elbal-
lagnak a Szelencéből, azokból lehet után-
pótlás. Persze, ez attól is függ, hogy hová 
mennek tovább, középiskolába.

Nagyon sok új dolgot is kipróbálta-
tok. A Szelencének a Luca bál, nektek 
a Kossuth vacsora, vagy ha a tavalyi 

évet nézem, mentek ezek a folk kocs-
mák, ami nagyon jó kezdeményezés. 
Ezt a tagság generálja, vagy nektek 
kipattan a fejetekből?

Adrienn: A legrégebbi rendezvényünk, 
a Kossuth Vacsora ötletadója: Szekérné 
Csepregi Éva, aki saját faluja hagyományát 
ismertette meg velünk 15 évvel ezelőtt. Ezt 
kicsit újragondoltuk, és így született meg 
a mi Kossuth Vacsoránk. Egyébként ötle-
tünk az rengeteg van, de nehéz keresztül-
vinni. Most is van: egy mesemondós, több 
alkalmas dolgot szeretnék összehozni. Ott 
is az idősekre visszakanyarodnánk, amíg 
még élnek, és tudnak mesélni, aztán hív-
ni egy-egy híres mesemondót, van belőle 
az országban jó néhány. Mint egy este a 
fonóban, legalábbis én ezt a címet adtam 
neki magamban. Erről még nem beszéltem 
a többiekkel, mert várom a pillanatot, hogy 
mikor. Viszont, mindenképpen szeretném 
megcsinálni. Amúgy nem az ötlet kevés, 
hanem az idő...

Vannak köztetek itthon szakmai vi-
ták?

Adrienn: Ajaj! Igen.
Péter: Mindig. Általában a szakmai részét 

az Adri találja ki. Hogy mi legyen, meg 
hogy legyen, azt meg szoktuk beszélni. 
Csak a koreográfi ának az összerakása, az 
valahogy úgy alakult az évek során, hogy 
férfi  dominancia szerintem.
Adrienn: Szerinted.
Péter: Mert a folyamatok megbeszélése 

sajnos nagyságrendileg nem úgy műkö-
dik, hogy megbeszéljük itthon, hanem ad 
hoc jelleggel, és ebből szoktak konfl iktusok 
lenni.
Adrienn: Hát persze, hiszen ha itthon, a 

nappaliban letáncoljuk, az nem olyan, mint 
a színpadon. Nem egyszerű, mert neki is 
vannak elképzelései, meg nekem is, és 
jönnek a táncosok, akik nem 
feltétlenül azt valósítják meg. 
No és akkor jön egy harmadik 
elképzelés.

Mik az idei tervek?

Évek óta bevonjuk a gyereke-
ket a Kossuth Vacsora rendez-
vényünkbe, ez idén sem lesz 
másként. A tavalyi év sikerén 
felbuzdulva, (arany minősítést 
kaptunk) idén is visszük a gye-
rekeket Szennába, a „Hajlik a 
meggyfa” elnevezésű népdal-
versenyre. A Csoóri pályázat 
segítségével elutazunk ezút-
tal a Felvidékre, azon belül 
Nagyidára, ami Kassától kb: 20 
km-re található. Itt még mai 
napig élnek a hagyományok. 
Idén először néhány kis tánco-
sunkkal benevezünk a szarvasi 
szólótánc versenyre, melynek 
előválogatója áprilisban lesz 
Szennában. Aztán, mint min-
den évben, idén is megyünk az 
Együd Árpád emlékére meg-
rendezett gyermek és ifjúsági 
néptáncfesztiválra. Pünkösdkor 
pedig az elmaradhatatlan, Or-
szágos Méta Fesztiválra készü-
lünk. A művelődési ház felújí-
tását követően, ha minden jól 
alakul, a Helyiérték Egyesület 
által szervezett Tűzugráson 

újra felléphetünk, bár erről még nem esett 
szó. A nyáron ismét tervezünk edzőtábort, 
majd egy kis szünet után készülünk az au-
gusztus 20-i műsorra. Szeptemberben a 
Seniorral közösen végigvonulunk Balaton-
boglár utcáin énekelve, táncolva, idén 5. 
alkalommal. Majd a legkisebbek bevoná-
sával megkezdődik a felkészülés évi nagy 
rendezvényünkre, a Luca bálra, ami Tücsi 
nevéhez kötődik.

Említettétek, hogy kevés a vissza-
csatolás, az elismerése a munkának. 
Ugyan akkor rengeteg energiát kell 
beletenni. Mi a garancia arra, hogy 
nem égtek ki?

Adrienn: Egyszerű, de mégsem. Sok-
szor gondoltam arra, hogy abbahagyom, 
azután aludtam kettőt. Nekünk a 24 óra 
erről szól. Azt gondolom, aki egyszer is 
megfertőződik ezzel a csodálatos világgal, 
a néphagyománnyal, amit mi sajnos csak 

„visszatanulni” tudunk már, annak egész 
életét végigkíséri. A tánc alapvetően nem 
színpadra született, régen a mindennapok 
része volt, ahogy a népdal, a népzene is. 
Nem volt szükség pszichológusra, mert a 
paraszti kultúrában az emberek kiénekel-
ték, kitáncolták örömüket, bánatukat. Az 
ünnepek is egészen másként zajlottak, 
olyankor ünneplőbe öltöztették a lelküket 
is, mindennek megvolt a maga rituáléja. Mi 
ezt már városi körülmények között elég ne-
hezen tudjuk megérteni, visszahozni, de a 
rendezvényeinken keresztül próbálunk mi-
nél többet megmutatni ebből a ma embe-
rének. Ma már nincsen pl. fonó, ahol össze-
gyűlhetnénk esténként, és a munka mellett 
beszélgetnénk, énekelnénk, de azzal, hogy 
közösséget próbálunk teremteni, és kicsit 
visszahozni az egykori értékeket, ez a mi 
küldetésünk.... 

Köszönöm szépen a beszélgetést!
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BOGLÁRI FOCITÖRTÉNELEM

Kezdetben csak a jobb anyagi körülmények között élő fi ata-
lok, no meg a városokban tanuló diákok sportoltak. Ez azonban 
elég volt ahhoz, hogy az iskolai szünidőkben bemutassák tudá-
sukat az itthoniaknak, s azok lelkesen tanultak és csatlakoztak 
hozzájuk. Itt, a Balaton-parton elősegítették a sport fejlődését 
azok a városi sportolók is, akik itt nyaraltak, együtt játszottak, 
s mérkőzésekre hívták ki a helybeli fi atalokat. Elsősorban a lab-
darúgás hódított. Mint a legtöbb helyen, nálunk is ennek volt a 
legnagyobb varázsa, s a magyar labdarúgással párhuzamosan 
fejlődött nálunk is a futball. Már 1920-ban volt labdarúgópályánk 
a mai Szentmihályi utca és a Balaton között. Ez a pálya még kez-
detleges volt ugyan, egy keskeny gyalogút is átszelte, de azért 
már községek közötti mérkőzéseket lehetett játszani rajta. Állan-
dó jellegű, jó hírű csapat is volt már, amelyik Siófok együttesét 
3:1 arányban legyőzte. A felállítás a következő volt: Karácsonyi 

- Kőnig, Tamás S. - Varga Z., Herr F. II., Strasser J. - Hász Á., 
Radó I., Herr F. I., Bíró S., Herr L. Játszott ebben a csapatban 
Joós Péter is, aki tőlünk az UTE csapatába került, és országos 
válogatott lett.

Erőteljesebb lett a fejlődés akkor, amikor a pálya a mai Szé-
chenyi utcába került. (A mai Róth és Vadasfalvi ház helyén.) Ezt 
a pályát 1923-ban adták át rendeltetésének. Az új pálya már 
lényegesen simább talajú volt az előzőnél, eredeténél fogva gye-
pes. Talajegyengetést még nem végeztek rajta. Voltak mélyebb 
részei, ahol ősszel-tavasszal, vagy nagyobb esőzések után für-
déssel egybekötött mérkőzést vívtak a játékosok, mert 15-20 
cm-es víz állt a pályán. De szabványos méretű volt, kapuik is az 

előírásoknak megfelelő anyagból és méretre készültek, így már 
bajnoki mérkőzéseket is játszhattunk rajta. (Balaton-bajnokság, 
Levente bajnokság, stb.) Fekvése K-Ny-i irányú volt, s ez ne-
hezítette a játékengedély kiadását. A pálya avatására teljesen 
új felszerelést kapott a csapat (fekete-fehér keresztcsíkos mez, 
sportszár és fekete nadrág). Az első ellenfél Balatonlelle legény-
sége volt, s az eredmény 7:1 Boglár javára. A csapat gerincét a 
Harmath testvérpár (Herr-ről magyarosítottak), a Reiter testvér-
pár, a Mészáros testvérpár, Hajdú Lajos és Strasser József alkot-
ták. A csapat mecénása, lelke Grósz Miklós nagykereskedő volt. 
A lellei gárdával később is nagyon sok jó mérkőzést játszottunk, 
s ez az egészséges rivalizálódás jó hatással volt mind a két köz-
ség sportjának fejlődésére.

Ez a csapat rangot kapott a megye labdarúgó életében. Olyan 
csapatok hagyták el vesztesként a játékteret, mint a kaposvári 
Rákóczi, a székesfehérvári Előre, Várpalota, Keszthely, Tapolca, 
Nagykanizsa, stb. Gyakran rándultak le hozzánk fővárosi csapa-
tok is (Világosság, BEAC). Sajnos a pályán nem volt öltöző, így 
a közeli Reider vendéglőben és a hajóállomáson öltözködtek a 
játékosok, vagy a helybeliek már felöltözve jöttek el otthonról.

Ebben az időben Dunántúl Ny-ig csoportjában játszottunk a 
bajnoki pontokért. Itt játszott Székesfehérvár, Fűzfő, Várpalota, 
Gánt, Veszprém, stb. A játékosok a következők voltak: Dravetz 
F., Kovács L., Harmath, Harangozó F., Gerei M., Egres A., Fekete 
R., Vadasfalvi J., Wentzely Z. és P., Strasser J., Dezső J., Dél A., 
Horváth L., Kürtös V.

Harangozó József

Többekkel megbeszéltük már a 
szándékot. Tudjuk, hogy ez so-
kaknak érzékeny múlt, s azért, 
aki adattal, adalékkal, történet-
tel tudna szolgálni, az tegye meg, 
hogy méltóan tudjuk Boglár lab-
darúgásának történetét össze-
foglalni. Nem irattári stílust tűz-
tünk ki, hanem ahogyan baráti 
körben folyik arról az emlékezés.

VÁRJUK A
BVE@8630.HU E-MAIL CÍMEN

A KAPCSOLATFELVÉTELT.

Kalász József
Balatonboglári

Városvédő Egyesület

Valamikor a nyolcvanas években Harangozó József tanár 
úr egy 15 oldalas írásban összefoglalta a boglári sport törté-
netét. A megsárgult, több példányban készült munka egyi-
ke a kezünkbe került (hála Horváth Iván gondosságának). 
Az összefoglalóban Józsi bácsi nagyobb helyeket hagyott 
ki a lapokon, gondolom az első példányt fotókkal láthatta 
el. Tervbe vettük, hogy tovább szőjük ezt a gondos mun-
kát „beragasztjuk” a beleillő képeket. Nem ígérjük, hogy a 
mai Z generáció érdeklődését is föl fogja kelteni, de egy-két 
ikonikus meccsről (pl a Boglár-Szinész válogatott, vagy Bog-
lár öregfi úk – Magyar Nemzetiségi Válogatott (amit Puskás 
Öcsi bácsi is végignézett, megelégedve a kantinban kapható 
fröccs minőségével) – talán egy TikTok applikációt is fogunk 
készíteni számukra is. 1950. AUGUSZTUS BOGLÁR-FRADI



BALATONBOGLÁRI HÍREK 2020.  február  11

KI TEHET RÓLA?

Tegnap meghalt Ilonka néni. Ma van évfordulója annak, hogy 
Márai véget vetett életének. Megnéztem a fi lmet, ami a leg-
utóbbi Kultkikötő moziban volt soron, és az utolsó mondatairól 
eszembe jutott egy nemrégiben látott, hollywoodinak induló, de 
annál többet mondó Luc Besson rendezés is - Lucy.

A TUDÁS ÁTADÁSA.

Ez volt az, amit kulcsmondatként kihallottam belőlük. Talán 
még a paphiány, ami nem mai probléma, de úgy látszik, nagyon 
nem akar oldódni.
Többünkben többször kikristályosodott, hogy az ember - bár az 

idő ezerévszám telik - nem változik. Pedig egyre többet tudunk, 
egyre többet fedezünk fel a világ titkaiból, egyre gyorsabb és na-
gyobb volumenű az információk elérhetősége. Hiába, az ember 
dedóba illő hülye gyerek marad (nem én mondtam). Van véle-
ményünk mindenkiről (nekem is), ami inkább negatív, mint di-
csérő, sokkal könnyebben elfogadjuk a hízelgést, mint a kritikát, 
megelégszünk a fészbúkon talált bölcselkedések megosztásával, 
gondolván, ezzel megváltjuk a világot, de teszünk bármit, vagy 
sem - elfolyunk az árral. A csendes, bölcs józanság helyett ma a 
középszerűség ordít, színesen, mozgalmasan, és letehetetlenül, 
ahogy a gyerek (sőt, már felnőtt is) ránő az okostelefon nyújtot-
ta talmi „kalandokra”.
Ebből a hangzavarból pedig nem tudjuk kiszűrni, mi az a tu-

dás, a valódi, amit gyűjtöttek előttünk, s átadni készek emberek 
(az emberség, emberiség - az Isten), de mi süketen kerüljük ki 
ezeket. A bolygónak elege van belőlünk. Létfontosságú szerve-
it kinyírjuk (vágjuk, koszoljuk), az állandó ellenségeskedéssel, 
kicsiben és nagyban folytatunk háborúkat, hazudunk, lopunk, 
csalunk, értékeljük az értéktelent, és lekezeljük az értéket. Vég-
játék.
„Nem lehet segíteni az embereken. Egyetlen emberen sem lehet 

segíteni, miért képzeljük, hogy az emberek összességén lehet? A 
tudattalanság, amelyben élnek, ahogy nem akarnak tudni semmi 
valóságosat önmagukról, a világról és a világhoz való viszonyuk-
ról, ahogy riadtan bezárkóznak a betegségbe, elvesztik ellenállá-
sukat az élet mérgeivel és veszélyeivel szemben, mert nem elég 
erősek, józanok, tárgyilagosak, ha kell, kegyetlenek, hogy elvi-
seljék a csökkent képességek és az elkerülhetetlen halál tuda-
tát: mindez feloldhatatlan. Ezen nem lehet „segíteni”. Gyógyszer, 
vegyszer ideiglenesen segíthet: de a tudatlanság, a műveletlen-
ség, a hiúság és az önzés alkati nyavalyáján nem lehet segíteni. 
Tehetetlenül kell nézni a vinnyogó vergődést, ahogy nem tudnak 
erősebbek lenni, mint a helyzetük és a lényük. Segíteni így és 
úgy. De az alkati butaságon nem lehet segíteni.” (Márai)
Zoránnal együtt vallom, hogy „kell ott fenn egy ország”, amit 

nem biztos, hogy ott keresünk, ahol van, és nem olyan, amilyen-
nek elképzeljük. De mindenképp léteznie kell, ha már az élet, 
a maga megejtő természetességében és felépítésében, ennyire 

fejlett szinten létrejött. Nem lehet ok nélkül.
Tehát a tudás létezik. Hagytak sokan, sokat ránk, Máraitól Sem-

melweisig, Aranytól Béres Józsefi g, és, ha szűken, csak Boglárt 
nézzük, Gaal Gaston, Varga Béla, Szőllősi atya, Karácsonyi Kor-
nél, Pados József, Lakatos András, Dr. Kovács Miklós, Harangozó 
József, és, persze, Ilonka néni, a felesége is - a sor hosszan 
folytatható...
Mai újságban megjelent cikkben olvastam egy megjegyzést: 

„paradoxon helyzet, hogy egyes politikusok a kereszténységre hi-
vatkozva kívánják megóvni Európát az iszlámtól, miközben az itt 
élőknek lassan fogalmuk sincs a kereszténységről”.

Ki tehet róla?
Szerigabi

BÚCSÚ

Kotnyek István: Látható csend)

ELTARTÁSI- ÉS ÉLETJÁRADÉK-
SZERZŐDÉST KÖTNÉK

SEGÍTSÉGRE SZORULÓ HÖLGGYEL,
ÚRRAL, HÁZASPÁRRAL.
HÍVJON BIZALOMMAL:

06-30-251-4838

HAGYATÉK-FELVÁSÁRLÁS
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- DÍCSÉRTESSÉK! KEDVES ATYA, 
BOGLÁRSZERTE TEREJD A SZOMORÚ 
HÍR, HOGY ELMEGY TŐLÜNK. ELHE-
LYEZTÉK?

- IGEN, EZ ÍGY VAN!

- AZ ÚJSÁGBA EGY ELKÖSZÖNŐ-FÉLÉ-
RE MEG SZABAD KÉRNI?  

- TERMÉSZETESEN.

SZERETETTEL KÖSZÖN-
TÖM A BOGLÁRI ÚJSÁGOLVA-

SÓKAT, VÁROSLAKÓKAT!

Éppen 15 éve, hogy meghalt Szőllősi atya, 
és utódot kerestek számára, olyant, aki 
cserkészettel, fi atalokkal foglalkozott, és 
tudna foglalkozni a továbbiakban is. Úgy 
gondolom, ezért került rám a választás, 
hiszen húsz évig voltam Mosdóson, ahol 
szintén volt egy cserkészcsapatunk, na-
gyon sok ifjúsági táborban vettünk részt. 
Focibajnokságokat nyertünk kispályás 
csapatunkkal. Nagyon jól éreztem ott ma-
gamat. Aztán húsz év elteltével váltanom 
kellett. Akkori püspököm, Balás Béla úgy 
döntött, hogy ide kerüljek, Balatonboglár-
ra, és 2005. április elején kezdtem meg 
itteni működésemet. Fontos időszak volt 
ez. Nem csak a Szőllősi atya halt meg ek-
kor, hanem II. János Pál pápa is. Az egész 
egyházban egyfajta változás szelleme ural-
kodott. Megfogadtam püspök atyának azt 
a tanácsát, hogy egy évig ne változtassak 
lehetőleg semmit, hanem csináljam az elő-
döm munkáját, folytassam, hiszen a pap az 
könnyen újíthatna, de a hívő közösséget is 
meg kell várni, hogy ő is akar-e változást, 
és milyen változásokat akarnak. 

Átvettem tehát a munkát. Ahogy idekerül-
tem, rögtön részt vettem a cserkészfoglal-
kozásokban, közben tiszteletbeli öregcser-
késznek is megválasztottak. Részt vettem 
a táborokban, úgy emlékszem az első tá-
borom Hegyesden volt.  Próbáltam őrizni 
a hagyományokat. Nagy munka várt rám. 
Szőllősi atya elkezdte az orgonaépítést, de 
egy sajnálatos per miatt ez elmaradt, így 
aztán, Lubics László kántorral együtt hoz-
záfogtunk az újbóli megvalósításhoz. 2009-
re sikerült is, bencés tanáraink, Asztrik 
atya, akkori főapát segítségével létrehozni 
a balatonboglári templom hangversenyor-
gonáját, ami nagyon nagy sikert élvez az-
óta is. Sok koncertet és CD-felvételt is ad, 
mert a Dél-Balatonnak egyik legfontosabb 
orgonája lett azáltal, hogy mechanikus or-
gona, és ezt a fajtát a művészek nagyon 
szeretik. Sok utánajárás volt, mire mindent 
meg tudtunk oldani, vissza tudtuk szerezni 
az elvesztett pénzeket, pályázatot adtunk 
be, gyűjtést rendeztünk. Összegyűlt a rá-
való, és így megvalósult az orgona. Ez volt 
az első, nagy munka, amire sok időt kellett 
áldozni. Mellette, persze foglalkozni a he-
lyi élettel, gyerekekkel, hittannal. Amikor 
idekerültem, májusban már bérmálás volt 
például, aztán jöttek a nyári programok, a 
hívek, a nyaralók nagy számban. 
Egyre inkább szükségessé vált a temp-

lom felújítása is, hiszen a boglári templom 
lassan kilencven éve lesz, hogy elkészült, 
nagyon ráfért a tatarozás. Hála Istennek, 
a tavalyi évben sikerült, szintén pályáza-
tok segítségével, helyi adományokkal, az 
önkormányzat támogatásával felújítani a 

templomot. Kívül-belül 
teljesen megújult. Sok 
pályázat után végre si-
került nyernünk az or-
dacsehi templom javára 
is. Éppen most, a hétvé-
gén került fel a földön 
elkészült toronysisak a 
toronyra. A teljes külső 
megújítás megtörtént. 
Ráadásul éppen neki-
láttam a plébánia belső 
megújításának, szintén 
pályázat segítségével. A 
nyílászárókat kicserél-
tük, belső festés meg-
történt. 
Mikor minden elkészült, 

teljesen váratlanul jött 
egy püspöki hívás Ka-
posvárról. Varga László 
püspök úr hívott február 
végén, hogy akar velem 
beszélni. Először meg is 
ijedtem, hogy csak nem 
valami rosszat tettem, 
hogy a püspök úr hívat. 
Aztán legnagyobb 

meglepetésemre azzal 
fogadott, hogy a nagykanizsai Jézus Szíve 
templom - ami a városnak, és az egyház-
megyének is az egyik legnagyobb templo-
ma - plébániája üressé vált, és rám gon-
dolt, hogy én talán be tudnám tölteni ezt 
a feladatot. Mondtam, hogy én nagyon 
szeretem ezt a Balaton-vidéket, örömmel 
vagyok itt, nehéz lenne innen elszakad-
nom, de adjon pár nap gondolkodási időt. 
Adott is, aztán reggel telefonáltam vissza, 
hogy minden jel arra mutat, hogy el kell 
fogadnom, hiszen itt vagyok tizenöt éve 
Balatonbogláron. Amit tudtam saját erő-
ből, munkatársak segítségével megoldot-
tunk. Nagyon szerettem itt lenni, mert a 
szülővidékemre, a Balaton északi partjára 
látok rá, a Csobáncra, a Tóti hegyre, Gu-
lácsra, Badacsonyra. Talán jel volt az is, 
hogy édesanyám múlt év szeptemberében, 
96 éves korában elhunyt itt, a plébánián. 
Kicsit úgy éreztem, szabaddá váltam. Már 
nem kötődöm hozzá, a szülőföldemhez 
sem kötődöm, mert eladtuk a házunkat, a 
szőlőket, így, aztán úgy döntöttem, a püs-
pök úrnak igent mondok, és elfogadom 
ezt a felkérést. Csak azt kértem, Boglár-
nak egy méltó, megfelelő utódot biztosít-
son. Azt mondta, egyelőre nem tud adni 
papot, sajnos nincs, kevesen vagyunk, de 
június végén lesz papszentelés, augusztus 
1-el tud egy új lelkipásztort küldeni. Addig 
pedig a balatonlellei plébános úr látja el 
Balatonboglárt, illetve a néhány szomszéd 
plébános segít be majd a munkába a nyári 
időszak kezdetén is.
Így aztán, fájó szívvel, de mégis hozzá 

kellett látnom a készülődéshez, a csoma-
goláshoz. Sajnálom azt a sok jó emberi 
kapcsolatot, ami itt kialakult, színes prog-
ramokat. Örömmel vettem részt ezekben 
a városi rendezvényekben. Jó kapcsolatot 
alakítottam ki a többi lelkésszel, havonta 
találkoztunk az evangélikus, református 
boglári, lellei lelkészekkel, és tényleg jól 
éreztem itt magamat, de úgy tapasztal-
tam, a Jóisten most új feladatra hív. Tudni 
kell - sokan nem akarják elhinni -, hogy 
már nyugdíjas vagyok, ingyen utazom, 
beléptem a 66. évembe, úgy terveztem, 
mint Szőllősi atya, hogy itt leszek életem 
végéig, ahogyan ő itt volt 35 évig. Ő is 

Tapolcán született, én is, sok minden ösz-
szekötött bennünket. Végül is úgy történt, 
hogy talán még egy lehetőséget kapok a 
Jóistentől, püspök atyától, hogy még egy-
szer hozzáfogjak egy néhány éves vagy 
évtizedes munkához egy nagy helyen, egy 
nagyvárosban, ahol bizony nem lesz köny-
nyű a helyzet, mert nagyon sok az egyházi 
rendezvény, sok az esküvő, a temetés, az 
adminisztráció. Voltam ott, megnéztem a 
helyszínt, úgy láttam, örömmel fogadnak, 
jó munkatársakra találok ott is. 40 éves 
papi tapasztalattal nem félek ettől a kihí-
vástól, bár nagyvárosban sosem voltam se 
káplán, sem plébános, mégis bele merek 
vágni, mert úgy érzem, annyi adnivalóm 
van az embereknek, a Szentírás, a Biblia, 
az egyház tanítása révén. A püspök atya is 
alkalmasnak talált, hogy ezt a nagy felada-
tot ellássam - mint egy hattyúdal az éle-
temnek a vége felé. Megpróbálok helytállni 
ott is.

- És a Balaton, amit köztudottan na-
gyon szeret?

Nyilván nem felejtem el a Balatont, a sok 
fürdést. Áprilistól novemberig szoktam fü-
rödni, nagyon kedveltem a Balatont, én 
még vallom, amit az őseink mondtak róla, 
hogy ez egy gyógyvíz, mert tényleg felüdü-
lés volt az a napi fél-egy óra, amit ki tud-
tam szakítani időnként a sok tevékenység 
közepette. Most már nem sajnálom. Nem 
leszek nagyon messze a Balatontól, fél-há-
romnegyed óra után elérhető autópályán. 
Most már úgy tűnik, fontosabb feladat az, 
hogy a rám bízottakat építsem, nem any-
nyira magamat. Úgy érzem, amit tudtam, 
megtettem, amit lehetett megismertem. 
Most inkább adnivalóim vannak, és egy új 
közösségben, gondolom, sok mindent tu-
dok majd adni, tenni azért, hogy az em-
berek megismerjék jobban a Szentírást, 
az Evangélium, Jézus üzenetét, és annak 
megvalósításában próbálom őket segíteni.

- Hálásan köszönjük - talán sok bog-
lári nevében mondhatom -, kívánjuk, 
hogy legyen sok öröme az új küldeté-
sében mind Önnek, mint a nagykani-
zsai híveknek.

riport és fotó: k.j.

BÚCSÚ
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ELKÖSZÖNÉS

Négy éve, 2016. március 1-én a város önkormányzatának 
megbízásából vettem át Vásárhelyi Tibortól a Balatonbog-
lári Hírek újság szerkesztését. Nagy tervekkel vágtam bele 
és szerettem volna, ha a lehető legtöbben írnak, küldenek 
cikket, észrevételt, hozzászólást. Ez sajnos nem valósult 
meg, elfoglalt, időzavaros világban élünk. 
Ugyanakkor, úgy érzem sok minden megvalósult. Bemu-

tattunk érdekes, itt élő embereket, nagy öregjeinket és 
feltörekvő fi ataljainkat egyaránt. Magyarítottuk a képvise-
lő testület beszámolóit, és ott voltunk mindenhol, ahová 
meghívtak. Ahová nem, onnan is igyekeztünk hírt és fotót 
szerezni.
Készültek izgalmas és készültek laposabb számok is, de 

úgy érzem, a megjelent 48 példány egyikével sem kell szé-
gyenkeznem. Ha most a búcsú perceiben be kellene lép-
nem Vásárhelyi Tibor cigifüstös irodájába, s kedélyesen el-
beszélgetnénk, talán nem lenne olyan lapszám, amit nem 
mernék előtte vállalni. Igaz, lennének észrevételei…

A szerződés lejárt, más veszi át a lapot. Új stílus lesz, 
ami nem baj. A változás jó és hasznos is lehet. Más szem 
mást fog észrevenni, mást tart majd fontosnak. Az elmúlt 
négy év pedig történelem lesz, amit a könyvtár őriz majd. 
Büszke vagyok rá, hogy születtek olyan írások, melyek év-
tizedek múlva is fontosak lehetnek, vagy talán pont akkor 
lesznek majd fontosak szeretett városunk történelmében.

Köszönöm Balatonboglár, hogy életed része és krónikása 
lehettem! Köszönöm azoknak akik a legtöbbet segítették: 
Horváth Ivánnak és Kalász Józsefnek a cikkeket, Samu Mi-
hálynak a tördelést és Szeri Gabinak a korrektúrát (volt 
mit). Végül, idézve egyik kedvenc írómat:

„Viszlát, és kösz a halakat!” /Douglas Adams/

Tisztelettel: Szentes László leköszönő szerkesztő

Elektromos médiánk a www.balatonboglar.com
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Nagy Márton, a 
BBSC úszója, a Bog-
lári Általános Isko-
la tanulója, a 2019. 
december 14-15-én 
megrendezésre került, 
ChristmasCup 2019 
elnevezésű, nemzet-
közi úszóversenyen, 
Uster városában kép-
viselte Magyarorszá-
got és Balatonboglárt. 

A viadalon összesen 
945 induló, 4703-szor 
rajtolt el a legjobb idő-
eredményekért. Ez a 
magas szám egy-egy 
versenyszámban akár 
száz főt meghaladó 

versenyzőt jelentett. Ez Marci első külföldi versenye is volt egyben.
A két napos megmérettetésen Marci 6-szor állt rajtkőre, bizo-

nyíthatta felkészültségét, nemcsak a hazai, de a nemzetközi él-
vonalban is. A következő versenyszámokban indult: 50 méter pil-
langó, 100 méter hát, 200 m vegyes, valamint 50, 100, 200 m 
mellúszásban.
A legkiemelkedőbb teljesítményt 100 méter mellúszással érte el. 

Itt 11. helyen végzett, az egy évvel nagyobb korosztállyal együtt 
értékelve.

A sikert mi sem bizonyítja jobban, hogy Marci meghívást kapott 
a 2020 tavaszán rendezendő, következő nemzetközi versenyre is. 

E versenyen történő részvétel azonban egy hosszú, immár 6 év 
kemény munkájának eredménye, mely sokszor lemondásokkal, 
áldozatokkal járt, kellett hozzá elegendő elszántság, kitartás és 

alázat. Hiszen egy úszó napirendje nagyon szoros. Hajnali kelések, 
minden reggel 6-kor már megkezdődik a kilométerek gyűjtése az 
uszodában, majd az iskolát követően újra edzések. Emellett Marci 
szorított egy kis időt egyéb tevékenységekre is, éveken keresztül 
szaxofonórára járt, matematika-, és természettudományi verse-
nyeken történő megmérettetésekre készült, mindehhez a Boglári 
Általános Iskola pedagógusaitól nagy támogatást kapott.

Marci kedvenc gondolatát idézve Michel Phelps-től: „Minél na-
gyobbat mersz álmodni, annál messzebbre jutsz” egyaránt érvé-
nyes nála tanulásban, sportolásban és az élet számtalan területén.
Azonban az álmok szövögetésén túl, azok valóra váltásához hit 

és rendkívül sok befektetett munka szükséges.
Példaként tekint Marci Hajós Alfrédre, akivel azonkívül, hogy „né-

hány” év különbséggel, de egy napon születtek, kis országunk első 
olimpiai bajnokát adta, megelőzve nálunk nagyobb és gazdagabb 
országokat is. Építészmérnöki munkájának mai napig csodájára 
járunk. Marci tervei között szerepel ennek a hivatásnak a kitanu-
lása is, követve példaképét.
Most a középiskolai felvételi izgalmai várnak fi atal sportolónkra, 

bennünket pedig büszkeséggel tölt el, hogy Marci Balatonboglárról 
indult, és vált követendő példájává jó néhány boglári kisdiáknak.
Ezúton is szeretné Marci megköszönni a versenyekre történő 

egész éves támogatását 
• a Halker Kft-nek, aki a nemzetközi versenyekre történő utazás 

fi nanszírozásában vállal részt
• a NEKA-nak, aki az egészséges sportolóknak szükséges ebédet 

biztosítja
• Balatonboglár Városának, a BBSC-nek, a Boglári Általános Is-

kola pedagógusainak, 
• valamint köszönet Perlakyné Szlavitsek Gizellának, Törös Ká-

rolynak a legmagasabb szintű edzői munkásságukért, amellyel 
megalapozták, hogy ilyen kiváló eredményeket érjen el a BBSC 
úszójaként.

BOGLÁRI ÚSZÓSIKER






