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Mészáros Miklós polgármester 2015-ben új hagyományt 
teremtett Balatonbogláron, amikor Advent idején találko-
zót szervezett a város költségvetésében és beruházásaiban 
legmeghatározóbb helyi partnerekkel a Fischl-házban.

A 2016-ban legjobb eredményeket elért vállalkozásokat, 
a 30 legtöbbet adózó és a várossal szoros szerződéses kap-
csolatban álló cégek vezetőit idén január 9-én invitálták 
egy újévi köszöntésre.
Balatonbogláron 859 vállalkozás működik, melyek össze-

sen 210 millió forint iparűzési adót fi zetnek be. Az összeg 
majdnem háromnegyede a meghívott 30 vállalkozás jó 
gazdálkodásának köszönhető.

A dobogósok 2016-ban:

1. Datalogic Hungary
(egyben a legtöbb munkahely is!)

2. Halker Kft.
3. TESCO

Egyébként, alkalmazotti létszámban 210 munkahellyel a 
város még mindig a harmadik helyen áll!
A jelenlévők megosztották egymással tapasztalaikat, ter-

veiket és természetesen a problémákat is szóba hozták. Jó 
hangulatú, hasznos és konstruktív beszélgetés volt kitűnő 
boglári borokkal. 

KÖSZÖNTŐ

KEDVES BALATONBOGLÁRIAK

ÉS SZŐLŐSKISLAKIAK!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm 
Önöket 2017-ben. Bízom benne, hogy 
az idei esztendő hasonlóan sikeres 
lesz, mint a tavalyi volt.  

Jó érzés így év elején visszagondolni 
a tavalyi eredményekre: Megnyitott a 
Datalogic, ami több tízmillió forinttal 
járul hozzá a boglári költségvetéshez 
és több száz munkahelyet teremtett. 
Elkészült az új, világszínvonalú NEKA-
csarnok és januárban birtokba vették 
a gyerekek a lakófalut is az egykori 
MÁV-üdülő helyén, ezzel is több bog-
lári családnak biztosítva munkát és 
növelték városunk híveinek, lakóinak 
számát.

A közvilágítás fejlesztése korszerű 
ledes technikával 150 millóból valósult 
meg. Három középületünk (Városháza, 

Fischl-ház, konyha) energetikai fej-
lesztése, felújítása is lezárult. A kony-
hán a főzés idén újraindult.

Befejeződött a csatornaprogram. 
Több évtizedes adósságot lezárva je-
lenthettük: kész a Munkácsy utca. A 
járdaprogram elindult és folytatódik 
idén is. 

Csak a legnagyobbakat soroltam fel.

2017-re is nagy terveink vannak, a 
pályázatok már folyamatban. Biztosí-
tanunk kell azt, hogy érdemes legyen 
Bogláron élni, dolgozni és nyaralni.

Ezzel a verssel kívánok 
valamennyiünknek minden jót, bol-
dogságot, szerencsét, egészséget és 
sok sikert!

Mészáros Miklós - polgármester

Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,

legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,

s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből

ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha

ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,

vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként

megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,

legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig

a lehulló hópihékbe’!

(1956)

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

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

ciklusra végigkísérte az önállóvá váló 
város életét. Úgy gondoltuk, méltó 
lezárása a jubileumi évnek egy vele 
készített interjú, aminek most máso-

dik részét olvashatják.
A rendszerváltás előtt Balatonbog-

lárnak egyik meghatározó arca volt 
az élénk kulturális élete, amit szeren-
csére sikerült megőrizni. A városnak a 
hozzá hasonló méretű települések kö-
zött még mindig kiemelkedően sokszí-
nű a program kínálata. Milyen szerepe 
volt ebben az önkormányzatnak?
Az akarat és a szándék ezzel kapcsolat-

ban minden képviselőben megvolt, de ahá-
nyan voltunk, annyiféleképpen látjuk az 
akkori eseményeket. Huszonöt év távlatá-
ból azonban én azt mondom, hogy ha nem 
lettek volna, és nem lennének ma is lelkes 
civilszervezetek, akkor nem úgy működött 
volna és működne ma is Balatonboglár 
kulturális élete, mint amire most büszkék 
vagyunk. Ez jórészt nekik köszönhető, hi-
szen ők azok, akik a város jelentős részét 
bevonják ezekbe a programokba és olyan 
értékeket teremtenek, amiket az önkor-
mányzat a saját eszközeivel képtelen lenne, 
még az intézményi hátterével együtt sem.
Időben már 2000 után járunk. Az ez-

redfordulót követő évek egyik megha-
tározó momentuma volt a sportcent-
rum építése körüli huzavona. Hogyan 
élte meg képviselőként ezt a szinte ál-
landósuló probléma halmazt?
Azt mindegyikünk érezte, hogy az itt 

élők döntő többségének alapvető igénye 
van egy jól működő sportcsarnokra. Ennek 
érdekében a döntés meg is született, ami 
végül politikai gellert kapott és nem való-
sult meg. Sőt, a városnak még kártérítést 
is fi zetnie kellett! Ez is a múlt történetéhez 
tartozik.
A ma üzemelő sportcentrumról szóló 

döntést csak második nekifutásra sikerült 
meghozni, mégpedig egy politikai alku 
eredményeként. Ugyanis, a testület egyik 
része sportcsarnokot akart, a másik része 
pedig uszodát. Sem egyik, sem másik nem 
kapott többséget, így végül az a döntés 
született, hogy legyen mindkettő. Hozzáte-
szem, az utólag derült ki, hogy jó döntés 
született, hiszen például a Nemzeti Kézilab-
da Akadémia (NEKA) soha nem jött volna 
ide, ha nincs ez a komplexum.
Igen, de akkor senki nem volt prófé-

ta és emlékeink szerint mind az épít-
kezés, mind a későbbi hiteltörlesztés 
súlyos terheket rótt a városra.
Így igaz, a hitel törlesztése 20 éven ke-

resztül évi 100 millió forinttal terhelte vol-
na a város költségvetését. Ezért is külön 
köszönet a Magyar Államnak, hogy kon-
szolidálták az önkormányzatok adósságait, 
így ma már ez nem terheli a költségvetést. 
Ezen felül van még a működtetésből szár-
mazó mínusz, ami éves szinten mintegy 30 
millió forint, amit csak felerészben pótolt 
a NEKA-tól érkező bevétel. Ráadásul, ez 
most változott, hiszen az Akadémia a sa-
ját csarnokába költözése miatt idén már 
sokkal kisebb összeget fi zet majd bérleti 
díjként.

Most egy kicsit beszéljünk szemé-
lyesen Önről! Azt látom, hogy a kép-
viselő testület ülésen – valószínűleg a 
25 éves múlt miatt -, mindig nagyon 
felkészült és mindennek emlékszik az 
előzményeire is. Sokszor 10-15 évvel 
ezelőtti döntésekre hivatkozik visz-
sza, melyekben időnként még a hiva-
tal sincs képben. Mekkora „ütőkártyát” 
jelent a vitákban ez a tudás?

Nyilván ez akarat, meg szándék kérdése 
is. Sokszor el szoktam mondani, hogy aki 
ezt a tevékenységet felvállalja, az először 
is legyen tisztában azzal, mi a feladvány, a 
tudásért, információért pedig tenni kell. Az 
ülések előtt a hivatal által kiküldött anyag 
sokszor nem elegendő ahhoz, hogy képbe 
kerüljön az ember. Nekem ebben nagyon 
sokat segített az a négy év, amit a Somogy 
Megyei Közgyűlésben töltöttem. Sokat kö-
szönhetek az ottani, akkori képviselő társa-
imnak, és azóta egészen más szemüvegen 
keresztül nézem a helyi önkormányzatot is. 

De szükség van egyfajta szemléletbeli 
változtatásra is. Engem az eredeti szak-
mámban köteleztek arra, hogy közigazga-
tási alapvizsgát tegyek. Így azon kevesek 
közé tartozom, akik rendelkeznek ilyennel, 
és ez az ismeret is hozzájárult, hogy tud-
jam, miként kell döntéseket előkészíteni 
úgy, hogy minél kevesebb hibát kövessünk 
el. 

Nem is olyan régen, 2010. után volt 
még egy nagyobb átszervezése az ön-
kormányzati rendszernek, amikor ki-
alakították a járásokat. Ekkor elég sok 
hatáskör elkerült a helyi Polgármes-
teri Hivataltól. Ez milyen változásokat 
hozott a képviselői munkában?
A képviselői munkában, döntési szinten 

ez annyira nem volt érezhető, de a képvi-
selteknek, azaz a helyi lakosoknak az ügye-
iben viszont igen. Az átszervezés során sok 
anomália volt és ezekkel kapcsolatban sok-
szor fordultak a városi képviselőkhöz. Én 
elég gyakran találkoztam ezekkel a problé-
mákkal, hiszen elég sok helyen megfordu-
lok, rendezvényekre elmegyek, így sokan 
fordultak hozzám ügyintézési panaszaikkal.
Hogy az átszervezés mennyire érinti az 

önkormányzatiságot, vagy mennyire nem, 
azt majd a jövő eldönti. Persze, az is nagy 
kérdés, hogy mit értünk önkormányzatiság 
alatt, egyfajta gondnokságot, vagy a tele-
pülés életét valóban szervező és összefogó 
önkormányzatot? Mindenesetre én szeren-
csésebbnek tartottam, amikor a lakosságot 
érintő ügyeket helyben tudtuk intézni. 

Elég sokat cserélődött a képviselő 
testület és kevesen vannak azok, akik 
több cikluson keresztül is megbízást 
kaptak. Véleménye szerint lehet-e az 
jó képviselő, aki nem vett részt a város 
életében sem a megválasztása előtt, 
sem a mandátuma alatt? Továbbá, mi-
ért van az, hogy akik kikerülnek, azok 
nagyrészt mintha el is tűnnének a vá-
rosból, annyira visszahúzódnak? 

Én nem akarok pálcát törni senki felett, 
főleg nem valamelyik volt, vagy jelenlegi 
képviselőtársam felett. Igen, vannak ilye-
nek is. Én szeretném, ha tükörbe tudnék 
nézni 25 év után is, és úgy gondolom, hogy 
ez ma még adott.

25 év alatt nagyon nagyot változott 
Balatonboglár. Véleménye szerint me-
lyek voltak a város életében a jó és 
melyek a nem, vagy kevésbé jó válto-
zások?

Ebben az év végi, év eleji kicsit ünnepibb 
időszakban beszéljünk inkább csak a jó 
dolgokról. Egy rosszat azért megemlítenék, 

régi adóssága a Balatonnak egy olyan tá-
jékoztató kiadvány, ami az ideérkező ven-
dégeket tájékoztatná, hogy akár 20-30-40 
kilométerrel odább milyen programokat 
talál. Amikor a vendég azt mondja, hogy 
nincsenek programok, az legtöbbször az 
ismeret hiányából fakad. 
Boglár negatívuma talán az, hogy véle-

ményem szerint ez a település még mindig 
keresi az útját. Nincs igazi arculata, és nem 
sikerült azt a településképet megfogalmaz-
ni, ami megmutatná, hogy elindultunk egy 
úton és ide tartunk. De hozzáteszem, ez 
nem csak a város hibája, hanem a folya-
matosan változó működési feltételek, sza-
bályozók sem kedveznek a hosszútávú cé-
lok kitűzésének.
Az biztos, hogy múlt nélkül nincs jelen, 

sem jövő. Becsüljük meg az értékeinket, 
akár 800 évvel, akár 20 évvel, vagy 2 évvel 
ezelőtt teremtettük meg őket! Mert – de 
ezt már a beszélgetés elején is elmondtam 

– mindig voltak olyan bogláriak, akik tud-
tak és akartak tenni ezért a településért. 
A jövővel kapcsolatban fontos, hogy sze-
ressük ezt a várost és tudjunk a legkisebb 
értéknek is örülni! A rokonok, vendégek, 
ismerősök előtt pedig az jöjjön le minden 
bogláriról, hogy szívből büszke a 800 év 
alatt elért eredményekre! Ha idáig eljutunk 
és mindenki megtanulja becsülni mindazt, 
amit kap ettől a várostól, úgy ez lesz a leg-
nagyobb közös értékünk. Csak zárójelben 
teszem hozzá, hogy ebből a szempontból 
a képviselőség a leghálátlanabb feladat, 
mert 99 százalékban csak kritikát kapunk.

Ezek a lakosságtól jövő panaszok 
mennyire teszik konfl iktusossá a kép-
viselők és a hivatal kapcsolatát, mert 
legtöbbször panasz ugyan képviselők-
höz érkezik, de a problémákat a hiva-
talnak kell megoldania?

Nyilván vannak konfl iktusok, ez elkerül-
hetetlen. A képviselőjéhez akkor fordul egy 
polgár, ha a hivatali labirintusban elveszik. 
Ez pedig azonnal ütközési felületet ered-
ményez, de az esetek többségében végül 
ezeket sikerül megoldani. 

Ez a mostani ciklus abból a szempontból 
is érdekes, hogy sok olyan problémát kell 
orvosolni, ami már több előző ciklus óta 
húzódott. Ilyen például a bérlakások ügye, 
az Árpád utca 2 szám alatti épület bontása, 
a feltöltött terület csapadékvíz elvezetése, 
ami reményeink szerint jövőre megoldó-
dik. Természetesen, ez továbbra sem egy 
extrém felhőszakadás után visszamaradó 
vízmennyiségről szól majd, de a normál 
körülmények között keletkező csapadékot 
kezelni kell. Egyébként elindultunk azon az 
úton, hogy a feltöltött terület ügyét rendez-
zük, és ez alatt értjük mind a külső megje-
lenését, mind a használatának a szabályait. 
Hogyan látja, milyen állapotban van 

Balatonboglár, mint lakóközösség?
A testületben évek óta többször megfo-

galmaztuk azt, hogy szeretnénk, ha az em-
berek nem csak itt laknának, hanem itt is 
élnének. Én úgy látom, hogy ennek megva-
lósításához nincs más út, mint a lakosság 
lehető legszélesebb körű tájékoztatása, az 
ügyeik megfelelő intézése és problémáikra 
adott gyors és kielégítő válasz megadása. 
Emellett itt kanyarodnék vissza a civil szer-
vezetek kérdésére, hiszen ők azok, akik 
tevékenységükön keresztül nagyon sok 
embert képesek elérni, megszólítani és ezt 
meg is teszik. Külön köszönet nekik érte! 
Én személy szerint is nagyon szeretném, 
ha Balatonbogláron minél több ember itt 
élne…

Köszönöm szépen a beszélgetést!
sz.l.

25 ÉVE A VÁROSÉRT " 2. RÉSZ

NEGYEDSZÁZ
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ZENE
Ezek a fi atalok voltak a régi Ifi -Klub tagjai. 

Persze annak a klubnak is volt valamilyen 
elődje, az pedig a Graffi ti Klub volt a Bog-
lárka keleti oldalán, kb. a lottózó - pékség 

- telefonosok helyén, az egykori pártházban. 
Meg is állt a szívverése a bérbeadónak, 
amikor meglátta berendezve! Szabó Tamás 
tudna erről hosszasan is mesélni, s ké-
zenfekvő menekülési út volt az elnevezés: 
Graffi ti Klub. Igazi műhely volt! Siófoktól 
Kaposvárig, s keresztben kaptak fellépési 
lehetőséget a szárnybontogató (túl lírai!), 
karmokat élesítő formációk. Biztosan ki-
segítenek majd, de emlékezetből: Parazi-

ta Alakulat, Tom-Boy, Slusszkulycs, Banán, 
Carcadian Carcadias, Szélhámosh, Tóni is 
az ütőéren tartotta a kezét, az öregebbek 
közül a fonyódi Awarock. Jéghideg téli esté-
ken a lehelet fűtött be hétvégenként. Fura 
alakok, önhipnózisig pogózók, karkötős-
bőrékszeres-baboskendős rockerek, acél-
betétes bakancsosok, gyereküket riadtan 
kereső szülők - hosszú történet, tele meg-
írásra éretten! Ebből nőtt ki a Rockmajális 
is - Pálffy Gáborra emlékszem, mint motor-
ja az ügynek.
Aztán sok minden mellett közbelé-

pett egy kirakat, benne egy próbababa, 
dzsoggingban talpig. Kis cédula alatta (ha 
nem jönne rá valaki) Mackóalsó mackófelső 
férfi  szabadidő együttes.
Hát ők gyakoroltak több hónapig, s léptek 

fel az első januári pénteken. Akik ott voltak, 
azok tudnak is mesélni :)

k.j.

EGY RÉGÓTA VÁRT KONCERT 

fotó: s.m.
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 2017-BEN  A MINIMÁLBÉR 15%-AL, 
A  GARANTÁLT BÉRMINIMUM  25%-AL  
EMELKEDIK.

Ez egy olyan változás ami számos ténye-
zőt befolyásol, hiszen a minimálbér alap-
vetően csak a 9-es FEOR-on alkalmazás-
ban lévőkre használható, azaz jellemzően 
a garantált bérminimumot kell használni a 
legtöbb kisvállalkozónál alapnak is.
(Változatlanok maradtak az emelt alapú 

jogviszonyok: a szociális hozzájárulási adó-
ra (112,5%) és a levont egészségbiztosítá-
si és munkaerőpiaci járulékra (150%). 

Minimálbér tagi jogviszonyban vagy nor-
mál egyéni vállalkozó, aki NEM szakképzett 
munkát végez Összes költsége tagi jogvi-
szonyban vagy egyéni vállalkozóként mini-
málbér után: 161.208 ft

Garantált bérminimum tagi jogviszony-
ban vagy normál egyéni vállalkozó, aki 
szakképzett munkát végez: Összes költsé-
ge tagi jogviszonyban vagy egyéni vállalko-
zóként minimálbér után: 203.564 ft

SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
A szociális hozzájárulási adó 5%-ot csök-

ken: 27%-ről 22%-re.
Több szocho kedvezmény pl.
- újraélesztik a Karrier Híd Programot. Ja-
nuártól újra indul a karrierprogram, ami a 

„közszférából” elbocsátottaknak nyújt se-
gítséget. 
- a 25 év alatti pályakezdők kedvezménye 
módosul (a kedvezmény jogosultságának 
időtartama alatt -a 25. életév betöltéséig- 
a kedvezmény akkor is járna, ha a munkál-
tató változik)
- hasonlóan a tartós álláskeresők után 
érvényesíthető kedvezménynél is, a 2 +1 
éven keresztül járó adókedvezményt fo-
lyamatosan, az átvevő munkáltató is érvé-
nyesítheti. Eddig csak az első munkahely 
vehette igénybe akkor is, ha nem dolgozott 
ott a munkavállaló a kedvezmény lejáratá-
nak végéig.

Magánszemélyek (személyi 
jövedelemadó)

A kétgyermekesek családi adókedvez-
ménye 5 ezer forinttal, 15 ezer forintra nő 
2017-ben.

Az első házasoknak 24 hónapig - gyer-
mekáldás esetén is - jár a havi 5 ezer forin-
tos állami nászajándék. 
Az első házasoknak járó kedvezmény a 

családi kedvezménnyel együtt igénybe ve-
hető már az adóelőlegből is.

Családi kedvezmény növekedés 2017-től 
(adóalapból érvényesíthető kedvezmény)

Egy eltartott után 2017-ben a családi 
kedvezmény mértéke 66.670 Ft.
Két eltartott után 2017-ben a családi ked-

vezmény mértéke 100.000 Ft.
Két eltartott után 2018-ban a családi ked-

vezmény mértéke 118.670 Ft.
Két eltartott után 2019-ben a családi ked-

vezmény mértéke 133.330 Ft.
Három vagy több eltartott esetén a csa-

ládi kedvezmény mértéke 220.000 Ft lesz.

CAFETÉRIA
Újraszabályozásra kerültek 

a béren kívüli juttatások és 
az egyes meghatározott jut-
tatások.
A munkáltató által 2016-

ban béren kívüli juttatásként 
adható egyéb juttatások (pl.
üdülési szolgáltatás, munka-
helyi étkeztetés, iskolakez-
dési támogatás, helyi utazási 
bérlet, képzési költségek át-
vállalása, önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztári munkálta-
tói hozzájárulás, önkéntes 
kölcsönös biztosító pénztárba 
célzott szolgáltatásra befi ze-

tett összeg) 2017-től nem minősülnek bé-
ren kívüli juttatásnak, hanem úgynevezett 
egyes meghatározott juttatások lesznek. 

Ez a béren kívüli juttatásoknál magasabb, 
14 helyett 27 százalékos eho megfi ze-
tését jelenti.
Az átalakuló cafetéria szerint: havi 8 333 

forint (évente százezer forint) készpénz 
vehető fel kedvezményes adóval, ezen felül 
a közszférában ugyanennyi jár SZÉP Kár-
tyára (összesen havi 16 666), míg másutt 
a cafeteria maximuma havi 37 500 forint. 

Bővül az adómentes vagy nagyon kedvez-
ményes cafeteria:
Jön a lakbértámogatás (40 ezer Ft/fő/hó), 

mobilitási célú lakhatási támogatás, mely 
bizonyos feltételek teljesülése esetén a 
foglalkoztatás első két évében a minimál-
bér 40%-áig, a további két évben 25%-áig, 
az 5.évben pedig 15%-áig adómentesen 
lesz adható a munkáltató által,
- a munkába járást kilométerenként 9 he-
lyett 15 forinttal lehet támogatni,
- bizonyos egészségügyi ellátások adó-
mentesen lesznek biztosíthatók (rendelet-
ben határozzák meg, melyek),
- eddig csak a bölcsődei ellátást támogat-
hatta a munkáltató adómentesen, ezt most 
kiterjesztik az óvodai szolgáltatás és ellá-
tás térítésére is,
- a sportnap nem sportrendezvény (nem 
jár adókedvezmény a belépőre),
- továbbra is a munkáltató 5 millió forinttal 
támogathatja a lakást építő, lakást vásárló 
és lakáshiteles dolgozóit.
- Az önkormányzati, alapítványi és egyházi 
rendezvényeken az étel és az ital, valamint 
a résztvevőknek adott ajándék is adómen-
tes.
- Kiküldetésnek minősül a hivatali út is 
(nem csak a szerződésben rögzített, más-
hol végzett munkavégzés).
ADMINISZTRÁCIÓ KÖNNYÍTÉS

- a gyermeket váróknak: nem kell külön 
nyilatkozni a kedvezmény érvényesítéséről 
a magzatnál, a gyermek születése után és 
a családi pótlék igénylésekor,
- a családi adókedvezménynél: nem kell 
érvényesíteni a nyilatkozatot a házastárs 
munkáltatójánál,
- az adóhatóságnak jelenteni fogják a 
tőzsdei ügyletek nyereségét is, így a NAV 
képes lesz ezt is beírni az általa készített 
bevallásba,
- nem lesz adóköteles bevétel a tulajdono-
soknál (csak adatszolgáltatási kötelezett-
séggel jár), ha a cég nyereségét a társaság 
alaptőke-emelésére fordítják.

ŐSTERMELŐK 
- csak belföldi magánszemély, 
- mellette vállalkozó lehet (más tevékeny-
séggel), 
- az igazolványát az Agrárkamara adja ki, 
róla nyilvántartást vezet, és a neten, va-

lamint mobilalkalmazáson át elérhető lesz, 
hogy mit termel, illetve mi az, amit elad.
Az személyi jövedelemadóról szóló 1995. 

évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja 
tv.) 6. számú melléklete határozza meg, 
hogy mi minősül őstermelői tevékenység-
nek.
2016. július 1-jétől a saját tulajdonú er-

dőterületen az erdőről, az erdő védelmé-
ről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény 
szerinti erdei haszonvétel keretében vég-
zett tevékenység is végezhető őstermelői 
tevékenységként.
Az erdőről, az erdő védelméről és az er-

dőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 68. §-a nevesíti az erdei haszon-
vétel fogalmát (ilyen például a fakiterme-
lés, a gomba, vadgyümölcs, virág, illetőleg 
gyógynövény gyűjtése, a nád, sás, gyé-
kény termelése, a fű kaszálása, a méhé-
szeti tevékenység, stb.).
Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek a 

tárgyévet megelőző évi bevétele nem érte 
el az Szja tv. szerinti mezőgazdasági kis-
termelőre vonatkozó bevételi értékhatárt, 
a természetbeni egészségbiztosítási járulé-
kot, valamint a nyugdíjjárulékot a bevétel 
20 százalékának alapulvételével fi zeti meg.

A 2016. június 16-a előtti szabályok is le-
hetőséget biztosítottak arra, hogy a mező-
gazdasági őstermelő a magasabb összegű 
társadalombiztosítási ellátások megszerzé-
se érdekében a rá vonatkozó járulékalaptól 
eltérő, magasabb összegű járulékalap után 
fi zesse meg a járulékokat. 
A nyilatkozat megtételére adóévenként 

egyszer, az első negyedévi járulékbevallás-
ban volt lehetősége.
A 2016. június 16-tól hatályba lépett mó-

dosítás szerint a mezőgazdasági őstermelő 
a magasabb járulékalap választásáról bár-
mely negyedévre tett járulékbevallásában 
nyilatkozhat az állami adóhatóságnak.

VÁLLALKOZÁSOK
- Műemlék fenntartása és a felújítási költ-
ségek duplája az adózás előtti eredményt 
csökkenti (maximum a feléig).
- Adózás előtti eredményt csökkent a lak-
bértámogatásra vagy a munkásszállóra 
költött összeg.
- Vállalkozás érdekében felmerült költség 

ÖSSZEFOGLALÓ A 2017. ÉVI ADÓZÁSI 
VÁLTOZÁSOKRÓL (CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK!)

KÉSZÍTETTE: SÓKINÉ ENIKŐADÓZÁS
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a céges óvoda és bölcsőde működtetése, 
támogatása.
- A kutatás-fejlesztés nemcsak a nyere-
ségből, de a szociális hozzájárulási adóból 
is levonható kedvezményként.
- Kis- és középvállalatok beruházási hite-
lének teljes kamata kedvezmény (eddig 40, 
illetve 60 százalék volt, maximum 6 millió 
forint – ezek a korlátok megszűnnek).

- Adományok 20 százaléka 30 millió forint 
felett is leírható az adó alapjából (eltörlik 
az összegkorlátot).
- A minimálbér kilencszerese lesz a (25 fő 
foglalkoztatottanként fi zetendő) rehabilitá-
ciós hozzájárulás, ez a teher 10 százalékos 
növelését is jelentheti.
- Kedvezmények tőzsdei cégeknek: a jó 
adózói minősítéshez nekik nem kell 3 év, az 
áfát nekik 30 napon belül vissza kell utalni.
- Ha egy jogügylet adóelőny megszerzésé-
re irányul, akkor nem jár az adóelőny.
- Nem lehet kimenekülni a cég eladásával 
a tulajdonosi felelősség alól, ha nagy az 
adótartozás.
- Bankoknak és a biztosítóknak is elég 
2018-ban áttérni az IFRS-re (2017 volt a 
határidő).
- Tovább csökken a bankadó, az alapja 
pedig már a 2015-ös mérlegfőösszeg lesz 
2017-ben.
- A sportszövetségek és az adóhatóság 
elektronikus kapcsolatra térnek át (a sport-
célú felajánlások kapcsán).
- Bérbe adott szabadalom, know-how, 
védjegy, szerzői jog után 30 százalék ér-
tékcsökkenési leírás érvényesíthető.
- A népegészségügyi termékadóból nem-
csak az ingyenes, de a maximum ötszáz 
forintos belépővel kínált sportprogramok is 
leírhatóvá válnak.

KATA ÉS EVA
- nem bevétel a támogatás (fejlesztési 
vagy egyéb támogatás).
- A másodállású katásoknak nem kell adót 
fi zetniük, ha keresőképtelenek adott hó-
napban (csak a teljes hónap számít).
- A kiva választásának létszámhatára 25-
ről 50 főre emelkedik, a kötelező kilépés 
(megszűnés) határa 50-ről 100 főre.
- A nemzetgazdasági miniszter rendelet-
ben szabályozhatja, hogy az online szám-
lázó programok milyen adatokat küldjenek 
a NAV-nak.
- Százezer forint áfa (370 ezer forintos 
számla) felett a vevő adószámát is rá kell 
írni a számlára, és tételes áfaelszámolást is 
kell csinálni (eddig egymillió volt a határ). 

ÁFA
- Nő az alanyi adómentesség értékhatára: 
6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik
- Az átmeneti szabályozás szerint a 2016-
os évben a 6 millió forintos árbevételt meg-
haladó, de a 8 milliós árbevételt meg nem 
haladó adóalanyok is élhetnek az alanyi 
adómentesség választásának lehetőségé-
vel. 
- Amennyiben az alanyi adómentesség ér-
tékhatárát valaki a megelőző 2 évben lépte 
túl, de a 8 millió forintos értékhatáron belül 
maradt, az is választhatja az alanyi adó-
mentességet.
A következő adóévre vonatkozó vá-

lasztás bejelentését legkésőbb decem-
ber 31-ig meg kell tenni.
A bejelentkezéskor célszerű mérlegelni, 

hogy a tevékenységgel kapcsolatban lesz-
nek-e nagyobb kiadások – pl. üzlethelyiség 
kialakítása, nagy értékű eszközök beszer-

zése vagy egy nagyobb összegű bérleti díj, 
bérleti jogért fi zetendő ellenérték –, mert 
a beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen 
felszámított adó alanyi adómentesség vá-
lasztása esetén nem vonható le.
Az alanyi adómentesség előnye az, hogy 

az azt választó adóalany főszabályként 
adófi zetésre nem kötelezett, egyes érté-
kesítései és beszerzései kivételével – ame-
lyekre vonatkozóan nem járhat el alanyi 
mentes minőségében – nem terheli adóbe-
vallási, fi zetési kötelezettség; hátránya az, 
hogy a beszerzést terhelő adó levonására 
nem jogosult. 
Az alanyi adómentességet választó adó-

alanyt adóbevallási és adófi zetési köte-
lezettség terheli azokban az esetekben, 
amikor nem járhat el alanyi adómentes mi-
nőségében. Ilyen például, ha 
- a vállalkozásában tárgyi eszközként 
használt terméket értékesít, 
- vállalkozásában immateriális jószágként 
használt, hasznosított vagyoni értékű jogot 
véglegesen átenged, 
- új közlekedési eszközt értékesít Közös-
ség másik tagállamába, 
- beépítés alatt álló vagy beépített új in-
gatlant, építési telket értékesít (még akkor 
is, ha ezek nem a vállalkozásában használt 
tárgyi eszközei körébe tartoznak), 
- adóalanyiságát eredményező tevékeny-
ségétől eltérő cél érdekében, más részére 
ellenérték nélkül szolgáltatást nyújt, ha az 
ennek végzéséhez kapcsolódó előzetesen 
felszámított adó egészben vagy részben 
levonható; 
- az adóalanyiságát eredményező tevé-
kenységétől eltérő cél érdekében, más ré-
szére ellenérték nélkül, az Áfa tv. szerint 
nem termékértékesítésnek minősülő tevé-
kenységet végez, feltéve, hogy ennek vég-
zéséhez kapcsolódó előzetesen felszámított 
adó egészben vagy részben levonható,

külföldön teljesített szolgáltatásnyújtása 
esetén, 
 egyes, az ún. „fordított adózás” alá tar-

tozó (határon átnyúló) ügyletek esetén, 
vagyis például, ha az Áfa tv. alkalmazási 
hatálya alá tartozó termékértékesítést, 
szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany gaz-
dasági tevékenységének székhelye, illetve 
állandó telephelye közül a teljesítéssel leg-
közvetlenebbül érintett külföldön van, (pl. 
külfölditől igénybevett, belföldön teljesí-
tettnek minősülő ún. szolgáltatásimport), 
egyes eseteiben; 

a számlában mentessége ellenére adót 
hárít át; 
az ellenérték meg nem fi zetése miatt az 

adó megfi zetéséért kezesként felel 
10 000 eurót – 2,5 millió forintot – meg-

haladó értékű közösségi beszerzés esetén 
(vagy választása esetében ezen értékhatár 
alatt is), továbbá értékhatártól függetlenül 
jövedéki termék és új közlekedési eszköz 
közösségi beszerzése esetén, 

termékimport esetén.
(Az alanyi adómentességet választó adó-

alanyt a Közösségen belülről történő ter-
mékbeszerzése tekintetében megilleti az 
adózás választásának joga, ha annak ér-
téke a tárgyévben nem éri el a 10 000 eu-
rót, adóelvonási joggal azonban ekkor sem 
élhet.)

Az alanyi adómentesség az adóév (tárgy 
naptári év) végéig választható. 
Az adóév elteltét követően ismét lehet 

élni a választás jogával. 
Az adóhatósághoz csak változtatás ese-

tén kell ismét bejelentést tenni. 
Az alanyi adómentesség, a választására 

jogosító összeghatár túllépésével megszű-
nik, ezt az adókötelezettséget érintő vál-
tozást az értékhatár elérését követő 15 
napon belül az adóhatósághoz be kell je-
lenteni.
Az alanyi adómentesség értékhatár túl-

lépés miatti megszűnését követő második 
adóév végéig alanyi adómentesség nem 
választható.

5 százalékosra csökken a baromfi hús, a 
friss tej, a tojás áfakulcsa. 
Az éttermi szolgáltatások áfája (a helyben 

készített, nem alkoholos italok áfakulcsával 
együtt) és az internet-előfi zetések 
áfakulcsa jövőre 18 százalékosra csökken.
Az éttermi szolgáltatások forgalmi adója 

2018-ban tovább, 5 százalékosra mérsék-
lődik.

TAO
9%-ra csökken a társasági adó
Új kedvezmények jönnek
Társasági adóban új jogcímekkel bővül a 

kedvezmények köre, bevezetik az élőzenei 
adókedvezményt és az energiahatékony-
sági célokat szolgáló beruházások adó-
kedvezményét, emellett egyes meglévő 
kedvezmények szabályai is kiegészülnek, 
illetve egyértelművé válnak.
Az adózó az általa üzemeltetett vendég-

látóhelyen megvalósított élőzenei szolgál-
tatásra tekintettel az általa költségként, 
ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) 
után adókedvezményt vehet igénybe. Az 
adókedvezmény mértéke az élőzenei szol-
gáltatásra tekintettel az adózó által költ-
ségként, ráfordításként az adóévben elszá-
molt ellenérték (díj) általános forgalmi adó 
nélkül számított összegének legfeljebb 50 
százaléka. 
Az adózónál az élőzenei szolgáltatás el-

lenértékére (díjára) tekintettel elszámolt 
költség, ráfordítás összegének azon része, 
amellyel az adózó csökkenti a fi zetendő 
adóját, az adóalapnál nem minősül elis-
mert költségnek. Az élőzenei szolgáltatás 
adókedvezménye az adóévben igénybe 
vett, csekély összegű (de minimis) támo-
gatásnak minősül.

A Tao. törvény 2017-től adóalap-ked-
vezménnyel támogatja a regisztrált korai 
fázisú vállalkozásokba történő befekte-
tést. Ezen adóalap-kedvezmény szerint az 
adózás előtti eredményt csökkenti a korai 
fázisú vállalkozásban szerzett részesedés 
bekerülési értékének a részesedés szer-
zésének adóévében alkalmazott adókulcs 
mértékéhez igazított hányada a részesedés 
szerzésének adóévében és az azt követő 
három adóévben, de adóévenként legfel-
jebb 20 millió forinttal. A kedvezményt 4 
adóévben egyenlő részletekben lehet ér-
vényesíteni. A kedvezmény igénybevételé-
re az adózó akkor jogosult, ha a szerzést 
megelőző 3 adóéves időszakon belül sem 
ő, sem pedig a kapcsolt vállalkozása vagy 
jogelődje nem volt tagja (részvényese, üz-
letrész-tulajdonosa) annak a korai fázisú 
vállalkozásnak, amelyre tekintettel a ked-
vezményt igénybe veszi.

EHO
Kétkulcsos lesz: csak a 14%-os és a 

27%-os mérték marad fenn.
Megszűnik 
a kamatjövedelmeket és a TBSZ lekötési 

hozamát terhelő 6 százalékos egészség-
ügyi hozzájárulás, csakúgy, mint
a fi zető vendéglátó tevékenységet végzők 

tételes átalányadóját választó magánsze-
mélyek 20 százalékos eho fi zetési kötele-
zettsége, 

az eho törvény 4.§-ának (1) bekezdése 
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szerint 2017-től az átalányadózó mezőgaz-
dasági kistermelő által fi zetendő százalé-
kos mértékű egészségügyi hozzájárulás az 
átalányban megállapított jövedelmének 14 
százaléka.

a 3. bekezdésben foglalt szabály szerint 
2017-től a tételes költségelszámolást vá-
lasztó, egyszerűsített bevallási nyilatko-
zatot benyújtó őstermelő által fi zetendő 
százalékos mértékű egészségügyi hozzájá-
rulás a bevétel 5 százalékának a 14 szá-
zaléka.

A biztosítással nem rendelkezők és egész-
ségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem 
jogosultak által fi zetendő egészségügyi 
szolgáltatási járulék havi összege 2017. ja-
nuár 1-jétől 7110 forint lesz.
Art. módosítása bevezeti a támogató el-

járást, amelynek keretében a NAV egyre 
több esetben önellenőrzésre szólíthatja fel 
az adózót bírságolás helyett. 

Emellett a támogató eljárás keretében az 
adóhatóság kapcsolatfelvételt kezdemé-
nyezhet az adózóval, melynek célja a fel-
tárt hibák, hiányosságok orvoslása az adó-
hatóság szakmai támogatásával.
Több mint félmillió magánszemély élhet 

az ún. automatikus pótlékmentes részlet-
fi zetés lehetőségével. A gyakorlatban ez 
azt jelenti, hogy az, akinek legfeljebb 200 
ezer forint tartozása van, annak elegendő 
benyújtani egy kérelmet, és lényegében 
automatikusan, pótlékmentes részletekben 
fi zetheti az adótartozását. Az igénylőnek 
a kérelemben az adóazonosító jelén kívül 
csak azt kell megjelölnie, hogy hány havi 
részletet szeretne.
Az étel- ital automaták ún. automata fel-

ügyeleti egység (AFE) nélkül még 2017. jú-
nius 29-ig üzemeltethetőek, és az új jöve-
déki adótörvény főbb rendelkezései 2017. 
április 1-jén lépnek hatályba.

HELYI ADÓK
Emelhetik az önkormányzatok az idegen-

forgalmi adót, az eddigi 300 helyett 400 
forint a napi maximum
Építményadóban nem lehet „csalni” az 

alapítványokkal (az alapítvány csak akkor 
mentesül a helyi adó alól, ha az övé az 
épület, és csak olyan részben, amennyiben 
az övé).
Atomhulladék-tároló mentes az épít-

ményadó alól.
A határvédelmet ellátó honvédet vagy 

rendőrt meglátogató hozzátartozótól nem 
lehet idegenforgalmi adót kérni.
Az adóhivatal csak elektronikusan to-

vábbítja a hozzá érkező iparűzésiadó-
bevallásokat (papíralapon akkor sem, ha 
az elektronikus formát a helyi adóhatóság 
nem tudja kezelni).
IPA alap meghatározásánál új nettó árbe-

vételt csökkentő tétel (NETA) megjelenése 
Fizetendő IPA csökkentése az útdíj 7,5 

%-ával, 
Ki minősül biztosítottnak? 
1. Alkalmazottként dolgozó
2. Szövetkezet tevékenységében szemé-

lyesen közreműködő tag
3. A tanulószerződés alapján szakképző 

iskolai tanulmányokat folytató tanuló
4. Álláskeresési támogatásban részesülők
5. Nem kiegészítő tevékenységet folytató
6. Egyházi személyek
7. Mezőgazdasági őstermelő
8. Egyéb, munkavégzésre irányuló jogvi-

szonyban álló személyek
9. Választott tisztségviselők
Az eddigi szabály szerint, a megállapo-

dást követő 6 hónapban csak sürgősségi 
ellátásra jogosultak, kivéve, ha 6 hónap-
ra előre megfi zették az ellátás összegét, 
amely jelenleg 333.000 Ft.

Ezt a 6 hónapos időtartamot 24 hónap-
ra. Tehát, a nem biztosított személyek 24 
hónapon keresztül csak sürgősségi ellátás-
ra lesznek jogosultak, kivéve, ha 24 hó-
napra előre megfi zetik az ellátás összegét, 
amelynek összege 1.332.000 Ft.

ÚJRA PÉNZTÁRGÉP
TÁMOGATÁS

Online pénztárgép használatára kötele-
zett adóalanyi kör bővülése (NGM rendelet 
1. melléklet):

45.20 szerinti gépjárműjavítási, -karban-
tartási tevékenységet végző adóalanyok 
Ide tartozik a gépjárművek javítása és 

karbantartása [mechanikai javítás; villa-
mossági javítás; elektronikus befecsken-
dező rendszer (injektor) javítása; általános 
szerviz; karosszériajavítás; gépjármű-al-
katrészek javítása, beleértve a gépjármű 
motorját; mosás, fényezés stb.; festés, 
szórásos lakkozás; szélvédő, autóablak, 

-ajtó, -zár javítása; gépjárműülések javítá-
sa] a gumiabroncs és a gumibelső javítása, 
felszerelése vagy cseréje, centírozás, ke-
rékbeállítás; a korrózióvédelem; az alkat-
részek és tartozékok felszerelése (nem az 
autógyártás részeként, folyamatában). 
45.32 szerinti gépjárműalkatrész kiske-

reskedelmi tevékenységet végző adóala-
nyok 
Ide sorolandó a gépjármű-alkatrészek, 

-tartozékok, -felszerelések (gumiabroncs és 
gumibelső; gyújtógyertyák, akkumuláto-
rok, járművilágítás, elektromos alkatrészek 
stb.) kiskereskedelme. 
45.40 szerinti motorkerékpár, -alkatrész 

kereskedelmi, javítási tevékenységet vég-
ző adóalanyok 

Ide tartozik az új és használt motorke-
rékpárok (beleértve a mopedet is) keres-
kedelme; a motorkerékpár-alkatrész és 

-tartozék kereskedelme; a motorkerékpár 
karbantartása és javítása. 
49.32 szerinti taxis személyszállítási te-

vékenységet végző adóalanyok 
Ide tartozik a személyszállítás taxival és 

a személygépjármű bérbeadása vezetővel 
együtt. 

66.12 szerinti értékpapír-, árutőzsdei 
ügynöki tevékenységből kizárólag a pénz-
váltási tevékenységet végző adóalanyok 

Ide sorolandó a pénzváltó irodák tevé-
kenysége. 

86.10 szerinti fekvőbeteg-ellátási tevé-
kenységből kizárólag a plasztikai sebészeti 
tevékenységet végző adóalanyok 
Ide sorolandó a rövid és a hosszú távú 

kórházi ellátás, azaz a kórházak gyógyí-
tó, diagnosztikai, kezelési tevékenysége, 
az elsősorban fekvőbetegek ellátására 
irányuló, közvetlen orvosi felügyelet alatt 
végzett tevékenységek, mint az orvosi és 
egészségügyi szakszolgáltatás. Ezek közül 
azonban kizárólag a plasztikai sebészeti te-
vékenység tartozik a kötelezetti körbe. 

93.13 szerinti testedzési szolgáltatási te-
vékenységet végző adóalanyok 

Ide tartozik a fi tnesz- és testépítő klu-
bok és létesítmények szolgáltatása 93.29 
szerinti máshova nem sorolt egyéb szó-
rakoztatási, szabadidős tevékenységből a 
kizárólag tánctermi, diszkó működtetési 
tevékenységet végző adóalanyok 
Ide sorolandó a tánctermi, diszkó működ-

tetési tevékenység. 
96.01 szerinti textil, szőrme mosási, tisz-

títási tevékenységből kizárólag mindenfaj-

ta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil 
géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, va-
salási tevékenységet végző adóalanyok 
Ide tartozik mindenfajta ruházat (beleért-

ve a szőrmét) és textil mosása és vegytisz-
títása, vasalása stb. géppel vagy kézzel. 
96.04 szerinti fi zikai közérzetet javító 

szolgáltatási tevékenységet végző adóala-
nyok 
Ide sorolandó a törökfürdők, szaunák és 

gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fo-
gyasztó- és karcsúsítószalonok, masszázs-
szalonok stb. tevékenysége.
Támogatásra jogosultak (Rendelet 6. § 

(1)-(2) bekezdés) 
A támogatást a pénztárgépek műszaki 

követelményeiről, a nyugtakibocsátásra 
szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a 
pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság 
felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. 
(XI. 15.) NGM rendelet 1. melléklete alap-
ján 2017. január 1-jétől online pénztárgép 
használatára kötelezett adózó igényelheti, 
amennyiben a pénztárgépet 2016. decem-
ber 31-ig üzembe helyezi.
 1. A támogatásra az üzemeltető abban az 

esetben jogosult, ha 
a) a 2015. adóévben legfeljebb 500 mil-

lió forint nettó árbevételt ért el, vagy te-
vékenységét 2016. január 1-jét követően 
kezdte meg, 

b) a támogatás iránti kérelem (a további-
akban: kérelem) benyújtásának időpontjá-
ban az adózás rendjéről szóló törvény alap-
ján megbízható adózónak minősül, vagy 

ba) rendelkezik adószámmal és nem áll 
adószám-felfüggesztés hatálya alatt, 

bb) nem áll végelszámolási-, felszámolá-
si-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás ha-
tálya alatt, 
bc) nem rendelkezik az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott, az állami 
adó- és vámhatóság által nyilvántartott túl-
fi zetés összegével csökkentett, 180 napon 
keresztül folyamatosan fennálló 1 millió fo-
rintot meghaladó adó- és vámtartozással, 
kivéve, ha arra az állami adó- és vámható-
ság részletfi zetést vagy fi zetési halasztást 
engedélyezett, 

bd) nem rendelkezik munkáltatóként, ki-
fi zetőként levont adó tekintetében 10 ezer 
forintot meghaladó adótartozással, és 
be) tevékenységét nem szünetelteti, és 
c) a kérelem benyújtását megelőző 5 

naptári éven belül az állami adó- és vám-
hatóság számla, egyszerűsített számla, 
nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven 
belüli ismételt elmulasztása, vagy be nem 
jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt 
jogerősen mulasztási bírságot nem állapí-
tott meg terhére. 
2. A támogatás csekély összegű (de 

minimis) támogatásnak minősül,
A támogatás mértéke pénztárgépenként 

50 ezer forint. Az üzemeltető legfeljebb öt 
darab pénztárgép beszerzéséhez igényel-
het támogatást. 
A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem 

folyósítható.
A támogatás igénybevételére jogosító 

egyedi kód (mely egyben a pénztárgép 
üzembe helyezési kódja is) az állami adó- 
és vámhatóságtól a PTGREG adatlapon 
igényelhető. Az adatlapot az elektronikus 
bevallás benyújtására kötelezett üzemel-
tetők elektronikusan kötelesek benyújtani, 
egyéb esetben az adatlap papír alapon is 
benyújtható az illetékes adó- és vámigaz-
gatósághoz.

Sókiné Enikő
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A LEGHŰSÉGESEBB NÉMET

RAJONGÁS
Az Erfurtban élő Ekhardt Genzel 
1972-ben, 21 éves korában ér-
kezett először Balatonboglárra, 
hogy kipróbáljon egy balatoni 

nyaralást. Annyira megtetszett 
neki a város, hogy azóta -1-2 
év kihagyással- minden évben 

visszatért, hogy itt töltse el 
szabadságát. Augusztus végén, 

hazautazása előtt pár nappal be-
szélgettünk vele arról, hogy miért 

is tér vissza minden évben.

Hogyan került először Ba-
latonboglárra?

Huszonéves fi atalként az 
akkori Németországból a Ba-
laton egy izgalmas úti célnak 
tűnt. A volt NDK területéről 
sokan jöttek akkoriban, köz-
tük több barátom is. Egyfajta 
divat volt akkor Magyaror-
szágra jönni. 

Milyenek voltak az első be-
nyomások?

Nagyon jól éreztem magam! 
Úgy tűnt, hogy itt sokkal 
könnyebb és szabadabb élni, 
mint az akkori NDK-ban. A 
magyarok is vendégszeretők 
és barátságosak voltak. 

Ennek köszönhető, hogy 
újra és újra visszatért?

Ahogy említettem, szabadabb érzés 
volt itt lenni, de vonzott a jobb időjá-
rás is, a sok napsütés, a víz… Egyszó-
val, eszembe sem jutott, hogy másho-
vá is lehetne menni.

Mennyiben volt más az akkori 
Balatonboglár?

Balatonboglár, azóta valóban sok 
mindenben változott, a változásban 
pedig van jó is és rossz is. Ami nekem 
leginkább szemet szúr, hogy eltűntek 
a régi épületek. Sajnos alig maradt 
valami a régi városból, az akkori épü-
letekből, amiket inkább leromboltak, 
ahelyett, hogy felújították volna. Na-
gyon sajnáltam például a régi vasút-
állomást, de ott van a posta melletti 
üzletház is, ami egyáltalán nem illik a 
képbe. Szóval, ahogy mindenhol, úgy 
itt is elkövettek építészeti hibákat, de 
ezen már nem lehet változtatni.

A feleségével már akkor ismerték 
egymást, vagy később találkoz-
tak?

A feleségemmel itt ismerkedtünk 
meg a Balatonnál, Badacsonyban és 
azóta együtt járunk vissza ide. Ő elég 
jól megtanult magyarul is. 

Vele is Balatonboglárt választották?

Szerintem Balatonboglár az egyik 
legszebb hely a Balatonnál. Bada-
csony is szép, meg romantikus, de az-

tán ennyi… Balatonboglárnak viszont 
van egy városias arca is, itt sokkal 
több a lehetőség a kikapcsolódásra, 
szórakozásra. Időnként átjárunk ha-
jóval Badacsonyba, de a nyaralásunk 
középpontjában Balatonboglár van.

A baráti körük otthon nem cso-
dálkozik azon, hogy mindig ide 
térnek vissza?

Abszolút nem, hiszen mindenkinek 
meg van a maga kedvenc helye, aho-

vá szívesen visszatér. A barátaim tu-
domásul vették, hogy nekem Balaton-
boglár a nyári célpont. 

A 70-es, 80-as években nagyon 
sok német járt ide, aztán a több-
ség elmaradt. Hogyhogy önök 
mégis visszatérnek?

Igen, ezt én is így látom. A határok 
megnyitása után a többség valóban 
más úticélt választott, a tengerhez és 
más különböző helyekre mentek. Be-
vallom, hogy volt egy-két év, amikor 
a kíváncsiság engem másfelé vitt. De 
miután megismertem azokat a helye-
ket is, a szívem visszahúzott ide, ahol 
mindig is a legjobban éreztem magam. 
Egyébként, én úgy láttam, hogy ezzel 
itt is így voltak az emberek, hiszen a 
90-es évek elején magyarokból is sok-
kal kevesebb volt a Balatonnál. 

Balatonboglár az utóbbi időben 
látványosan fejlődött. Hogyan lát-
ja ezt külső szemmel?

Elsőként az ellátás javulását tapasz-
taltuk, hiszen több nagy üzlet is nyílt, 
ahol most már minden beszerezhető. 
De nagyon megszépült a Platán tér és 
a strand, a Sziget strand és a Gömbki-
látó környéke is.  

Nagyon örültünk a Borudvarnak, ahol 
igazán kellemes, hangulatos estéket 
lehet eltölteni. Ugyanakkor, idén szá-
munkra érthetetlen volt, hogy miért 
nem szólhat a zene? Tavaly egy ked-

ves régi barátunk, a Rudi zenélt ott és 
játszott kellemes slágereket. Őt még 
a hetvenes évekből, a Hullám Hotel-
ből ismerjük. Idén azt mondta, hogy 
nem játszhat a szomszédok miatt. Ezt 
egyszerűen nem értjük, hiszen sokkal 
zajosabb programok is vannak a kör-
nyéken. Azok mehetnek, a Borudvar 

kellemes slágerei pedig nem?

Van valami emlékezetes 
történet, amit most elme-
sélne?

Természetesen, ennyi év 
alatt nagyon sok minden tör-
tént és csupa pozitív. Nagyon 
sok embert ismertünk meg és 
egy kicsit olyan is már, mintha 
igazi bogláriak lennénk. Sok 
emlékezetes történet is van, 
de látja, ilyenkor egy sem jut 
az eszembe! Illetve, egy még-
is csak…

Még a hetvenes években volt 
a borgazdaságnak egy sofőr-
je, talán Sós Pálnak hívták. Ő 
egy Balaton körüli kiszállító 
körútra megával vitt. Zötyög-

tünk a tó körül a teherautóval és ez 
nekem örök emlék maradt.

A BB után sok kis pincészet jött 
létre. Ezeket is sikerült megismer-
ni?

Látja, erre például nagyon jó a Bor-
udvar, ahol egy helyen többféle bort 
meg lehet kóstolni! Nagyon szeretem 
például a Kalász és a Hujber pincészet 
borait, a kedvencünk pedig a musko-
tály. De átjárunk Badacsonyba is, hi-
szen ott is remek pincék vannak. Tud-
ja, a minőségi borok mellett, minőségi 
időt lehet eltölteni. 

Szokott mesélni otthon a boglári 
élményekről?

Igen, minden ősszel ez a téma. Ami-
kor otthon vagyunk, akkor baráti kör-
ben kibontunk egy innen vitt bort, és 
mesélünk a városról, az emberekről, a 
Balatonról. 

Viszontlátjuk jövőre?

Természetesen! Sőt, jövőre az a tervünk, 
hogy az egész nyarat itt töltsük el. Ugyan-
is, évről évre növeltük az itt töltött napok 
számát, így idén már nyolc hetet voltunk. 
Most már csak olyan szállást kell találnunk, 
ahol az egész nyarat eltölthetjük…

Köszönjük szépen

a beszélgetést!

sz.l.
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Nem tagadom, érintettként zavarban 
vagyok, mert én írok a kultúrház dec-
ember 16-ai könyvbemutató ünnepsé-
géről. A könyv már november végére 
kész lett, s elég nehéz volt ellenállni 
azt bemutatni másoknak. (Persze, 
hogy volt egy-két kivétel, de azt úgy 
is illik!) 
- Drága Ica nénin - mint egykoron – 
úrrá is lett a gondoskodás, az est iránt 
táplált felelősség, izgalom, a lázas 
tennivágyás. 
- Minden rendben lesz? Kapott min-
denki meghívót?
- Ilonka néni, nyugodjál meg, min-
dent elintézünk.
- Hiszek neked. Csak érjem meg, min-
den nap tornázom egy kicsit.
- Pontos lista kinek, hova. Részletes 
forgatókönyv többször átbeszélve.
- Mit gondolsz Gabikám, ez a ruha jó 
lesz?
A lányok gondosan megterítettek, a 

karácsony-illatú kalácsok szépen ki-
rakva, poharak, italok báli rendben. A 
hangtechnika, a pódium, a kisasztalon 
a csipketerítő, a négy fotel kifogásta-
lanul beállítva, a székek félkarélyban. 
Hat óra közeledtével már majdnem 
megtelt a terem. A vendégeket, a kö-
szöntésen túl a zenei kívánságot vég-
telen kedvességgel teljesítő, „Gyön-
gyök” alkalmi néven összeállt együttes 
klasszikus muzsikája, s a vetítőn pör-
gő képek fogadták. Ica néni kicsit ké-
sik, az összes pótszéket be kell hozni. 
Ica néni megérkezik, nagy taps fo-

gadja.
Aztán meglepetésre – iskolai csengő-

szó…
Osztály vigyázz! Tanító néninek je-

lentem, az osztály az ünnepélyes 

könyvbemutatóra megjelent.
Piros köszöntötte a kedves vendége-

ket, s ahogyan a könyv utolsó lapján 
van, végigáradt az est, amelyik szá-
munkra, az egyesület számára na-
gyon kedves személyről, nagyon ked-
ves könyvről szólt.
A 98 személyre címzett meghívó 

egyikét Zics Judit kapta. Ő Bükön la-
kik, ott van itthon. Eljöttek. Kedves 
sorokat kaptunk tőle.

„Boldogan vettem részt a Gyöngyök 
a homokban c. könyv bemutatóján. 
Harangozó Ica nénit minden nem ma 
született boglári ismeri, mert vagy őt, 
vagy valamelyik családtagját tanítot-
ta. Engem már nem, de felmenőim és 
ismerőseim közül sokakat. Az est a 
szervezők szerint kicsit elnyúlt, hosz-
szabbra sikerült a tervezettnél, de 

én ezt nem így 
éreztem. Szin-
te repült az idő! 
Ahogy az életben 
a legjobb dolgok 
közben mindig. 
Még most is 
szívesen ücsö-
rögnék ott és 
arcomra ragadt 
mosollyal hall-
gatnám tovább 
a sok szívmelen-
gető eseményt, 
több ismerős 
családnév tagja-
inak emlékeze-
tes történeteit. 
Vagy éppen Ica 
néni és az ő csa-
ládjának távoli, 
egyáltalán nem 
könnyű élethely-
zetekben való 

helytállását. Ezek az itt hallott – olva-
sott - merőben új ismeretek róla, irán-
ta érzett minden tiszteletünket tovább 
fokozzák. 
A pódiumest végén tudtam pár szót 

váltani vele személyesen is. Megdöb-
bentett az élénk, friss memóriája. „Te 
melyik Zics vére vagy? Ők is többen 
voltak. Á, a Hétház utcabelieké! Ilust, 
a nagyanyádat, de szerettem! Mindig 
olyan jókat főzött nekünk! (szakácsnő 
volt az iskolakonyhán) Apád a Tamás 
tanítóhoz járt, én a bátyját a Zics Jó-
zsikát kaptam meg.” És itt elmesélt 
gyorsan egy kedves történetet vele 
kapcsolatban az első iskolanapján. 
Elküldtem Józsinak is egy példányt a 
könyvből, s mellékelten megírtam neki 
a felidézett emléket, hadd nosztalgi-
ázzon ő is egy kicsit. A másik nagy-
bátyám is izgatottan várja postán a 
másik példány megérkezését, ugyanis 
a könyv elolvasása után tudom, hogy 
nekik még több örömmel szolgál majd, 
hiszen a kortársaikról és a saját gyer-
mekkori élményeikről is olvashatnak 
benne. 
A bemutató másnap éjjelén - már 

nem otthon, hanem itthon - egy ülés-
ben elolvastam a nagyon szép borítójú, 
a régi fotóknak köszönhetően meghitt 
hangulatú, fi nom illatú könyvet. Olyan, 
mintha fi lmet néztem volna. Nekem 
attól remek egy könyv, ha fi lmkoc-
kákként peregnek előttem az olvasott 
sorokban rejlő történések, elbeszélé-
sek. Úgy kerek, ahogy van. Személyes, 
közvetlen, mesélős hangvételű, mint-
ha én is ott csücsülnék a beszélgeté-
sek közben az egyik fotelben. 
Letehetetlen! Sajnáltam, hogy véget 

ért! Akárcsak a bemutatója. Egy re-
mek este, kedves kis könyvecske. Kö-
szönöm az élményt, amit nyújtottak!”

KÖNYV

OLVASOTT SOROKBAN REJLŐ TÖRTÉNÉSEK
(A GYÖNGYÖK A HOMOKBAN CÍMŰ KÖTET

BEMUTATÓ ÜNNEPSÉGÉRŐL)

„A gyöngy ótörök eredetű szó, végső forrásaként a kínai csen-csu 
(valódi gyöngy) kifejezést jelöli az etimológiai szótár. A gyönyörű szót 
is a gyöngyből valószínűsíti.
Mi a gyöngy? Féldrágakő, a kagyló védekezése a sérülések, idegen 

anyagok ellen. Régi fotókon anyáink, nagyanyáink nyakában az ünne-
pek résztvevője. Értékes, fényes. Amit a kereskedő, ha meglát, minde-
nét pénzzé teszi, hogy megvehesse, és, amit ne szórjunk disznók elé.
Mert kiváló. Kiválik a többi közül. Mert érték, ahogy érték a szépség, 

jóság, szeretet, fi gyelem, türelem… És ahogy érték minden ember, 
mert mindegyikben több-kevesebb jó is van. Gyöngykeresés az élet, 
hol magunkban, hol másokban, hol egyedül, hol együtt. A rátalálás 
boldogsága pedig a jutalom.
A gyöngyöt keresni kell, mert rejtőzik a homokban, önzésben, fi -

gyelmetlenségben, értetlenségben, bálványok között – ilyen világban 
élünk. Ezer éve is ilyen volt az ember, s, ha lesz még ezer évünk, vál-
tozást akkor sem hiszek. De a Nagy Pedagógus jól eltervezte: küzde-
nünk kell, dolgozni szakadatlan, bevonni a szennyet, sérülést ezernyi 
vékony gyöngyház-réteggel, s csodaszép, fénylő gyöngyöket növesz-
tenünk, hogy beleragyogjon a világ.

Efféle gyöngyre találtam Ilonka néniben.” 
Szeri Gabi
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Egyik délelőtt telefon csörgött. 
Családunkban a legnagyobb tiszte-
letet kiérdemelt személyiség gratu-
lált a könyvhöz, a hozzáálláshoz, az 
alázathoz.
Azt estnek volt egy különös ven-

dége, aki a könyvben, László Éva 
egykori padtársaként egy történet-
ben szerepel. Kivételes egyénisége, 
nomeg Éva asszony elmesélései 
hatására már az érkezése előtt be 
lett mutatva – hála az internetnek. 
Ő Takács Vera író, dramaturg, ren-
dező, aki a saját oldalán írt az estről, 
melyet gondosan szerkesztett meg, 
fotókkal, fi lmekkel, képaláírások-
kal illusztrált. Bizonyára megenge-
di, hogy idézzünk (forrás: https://
takacsvera.blogspot.hu/) tőle.

„Az úgy volt, hogy Bárdosi Laci 
kedves tabi gimnáziumi osztálytár-
sam, aki Bogláron él és dolgozik,  
felhívott telefonon, hogy  ugye em-
lékszem az Ica nénire, aki Bogláron 
tanított. Mondom neki Ica nénire 
nem emlékszem, de a tanítónénikre 
nagyon is. Elsőben volt a Völgyesi 
tanítónéni, másodikban a Fasching 
tanítónéni és harmadikban a Ha-
rangozó tanítónéni. Na, hát Ő az 
Ica néni, Akkor emlékszem :) Ak-
kor jó, mondja Laci, mert pénteken 
lesz Bogláron egy könyvbemutató 
Ica néni emlékeiből készült a könyv, 
és én is benne vagyok. László Éva 

- emlékszel rá? (Még szép! a pad-
szomszédom volt)  Szóval ő említ 
meg és szeretne adni a könyvből, 
azt meg még jobban szeretné ha el 
tudnék jönni. Meghatódtam, ráér-
tem, elmentem.
A boglári Kultúrházban volt a 

könyvbemutató, régi épület hosz-
szú története van, (majd máskor 
a meglévő, az új és a sajnálatosan 
lebontott gyerekkorom épületeivel 
együtt.) Ahogy beléptünk az előtér-
be, Éva ölelt át, majd jött Szeri Gabi, 
aki összegyűjtötte és  lejegyezte 
Ica néni emlékeit, és aki szemé-
lyesen nem ismer, mégis mindent 
tudott rólam, a Papírsárkány volt a 
kedvenc műsora. :) Jöttek osztály-
társak, Sipos Zsuzsa (Vukovicsné) 
valaki, aki varrt nekünk annak ide-
jén, a Kultúrház igazgatója, Gergely 
Piros is láthatóan boldog volt, hogy el-
jöttem.  Kicsit önfényezőnek tűnik ez a 
bevezetés, hiszen nem rólam volt szó, 
de ez az én blogom és az én örömem 
úgyhogy jól esik leírni, hogy Bogláron 
nemcsak sok sok évvel ezelőtt volt jó, 
hanem most is.
Elismerésre méltó, hogy a bogláriak 

megemlékeznek  a Tanítónéniről, aki 
sok amatőr színházi előadással, okos 
tanítással, egész aktív lényével a vá-
ros részévé vált, s most már ezt az 
utódok is tudják.”

Persze, örömmel újságolták többen 
is, hogy egy ültő helyben elolvasták, s 
eddig csak tetszéssel, dicsérettel, gra-
tulációval, kedves megjegyzésekkel 

- az előforduló hibákat megbocsájtva 
- illették, ahogyan az estet is.

Még valakit egy köszönettel hadd 
említsek meg. Ica néninek volt egy 
kívánsága: „kérjük meg Fekete Rudit, 
Ő biztosan teljesíti, hogy énekelje el a 
Gülbaba színdarabunkból a Gábor diák 
dalát.” Rudi az első szóra elvállalta, 
pedig nem is jókor érkeztünk Évával a 
kéréssel, de azonnal a zongora mögé 
ült, s bele is kezdett. Nem is egy dalt, 
hármat játszott el gyönyörűen az es-
ten, s Ica néni végig énekelte azokat, 
de a közönség is dúdolta.

Hát ez volt a könyvbemutató ösz-
szefoglalója, de az arról készült fi lm, 
Samu Misi fotói megelevenítik azt. A 
könyvtárban van pár példány a kö-
tetből, január végéig ott, majd a 
Helyiérték irodában (Március 15-e tér) 
elérhető.

S fi lm is van róla ezen a QR kódon: 

k.j.

fotók: s.m.
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Részlet a könyvből:
Megjelent egy pályázat – Zalkodon 

kántortanítói állást hirdettek.
Akkoriban szomorú esemény történt 

ott. Nagy István tanító menyasszonyá-
val, Paraszkai Olgával egy vasárnap, 
a kert végéig érő, kiáradt Bodrogon/
Tiszán csónakázni indultak. Később 
mások is csatlakoztak, szálltak be a 
csónakba, többek közt egy iker-test-
vérpár, kik szomorúságukat feledni 
akarták – előtte, szerdán temették 
édesanyjukat (édesapjuk írnok volt a 
kenézlői tanácsnál). Lassan tizenöten 
ültek a vízi alkalmatosságban, mikor 
Szuromi Ferenc tanító, a nagy, nehéz 
bundájában beugrott a csónakba. Az 
felborult, s a menekülés pánikja ka-
tasztrófát okozott. A segíteni igyek-
vő emberek annyit láttak, hogy azok 
egymást nyomkodták a vízbe, hogy a 
felszínen maradjanak.
Mikor egy Mérki lányt (az ikerpár 

egyik tagja) holtan hoztak ki a partra, 
az édesapjuk letérdelt: „Istenem, leg-
alább a Magduskát hozzák ki élve...!” 
De a négy tagú családból egy hét alatt 
csak Mérki, az írnok maradt életben.
Mivel Kenézlőn, a görög katoli-

kus esperes plebános – Kohut 
István – rokonunk volt, java-
solta, hogy adjam be a kér-
vényt, mert senki sem jelent-
kezett a tanítói állásra. Hát így 
kerültem én oda, a gyönyörű, 
szép, Klebelsberg által épített 
görög katolikus iskolába. To-
kajból, a tokaji hídról lehet lát-
ni a zalkodi, Árpád-kori temp-
lomot és mögötte az iskolát. 
(Az egész községet víz borítot-
ta. Az emberek csak csónakkal 
tudtak közlekedni.)
A Klebelsberg típusú iskola 

állt egy tanterem és pedagó-

guslakásból. A nagy terem, közepén 
egy ajtóval, kettős funkcióval rendel-
kezett. Összecsukva, a hívek számára 
kialakított rész iskolaként, osztályte-
remként, kinyitva, az egész templom-
ként szolgált. Tehát két, nyolc méter 
hosszú és hat méter széles teremből 
állt az épület, konyhával, kamrával, 

folyosóval, köríves üvegablakokkal.
Vasárnaponként hol Vissről, hol Ke-

nézlőről jött ki a pap, misét celebrálni 
ott. Mivel az állás kántortanítói volt, 
ezért kántori vizsgát is le kellett ten-
nem, s végezni a kántori munkát.
A kápolna előtt egy szép feszület, az 

udvaron egy harangláb állt. Szomszéd 
egyik oldalról sem volt. A hatalmas 
szobákban egyedül kellett volna len-
nem, ha nem jött volna velem bátyám, 
aki akkor ápolásra szoruló, súlyos be-
teg volt. 
Odaköltözésünk rettenetes volt. Bal-

sánál keltünk át a Tiszán, fi ákeren én 
a bátyámmal, a holminkkal. Meredek 
volt az út a komphoz. A hármas szek-
rény majd’ belezuhant a Tiszába, a 
bátyám fogta – félelmetes volt, míg 
átértünk. Kockázatos volt az átkelés, 
de sikerült. A túloldalon, a rét akkor 
nagyon iszapos volt, s mikor a köze-
pére értünk, annyira elsüllyed a kocsi 
kereke, hogy az egy, befogott ló nem 
bírta kihúzni. Többszöri próbálkozás 
után, úgy éjfél felé a kocsis és a bá-
tyám elhatározták, segítséget kérnek 
a faluban. A kutyaugatás mutatta csak 
az utat, merre van a község. Addig 

én, körülbelül négy óra hosz-
szat, rettegve vártam a segít-
séget – hiába a gyönyörű hold-
világ, csak a ló volt egyedül a 
társaságom. Aztán lámpafényt 
láttam meg-megvillanni. Brű-
te, brű-te – hangok kísérték. A 
falu szélén a bíró, Géczi Mihály 
lakott, ő jött két ökörrel a se-
gítségünkre.
Ekkorára már híre futott a 

kis faluban érkezésemnek, és 
felejthetetlen számomra a lát-
vány, hogy minden ablakban 
lámpák, gyertyák égtek – meg-
jött a kisasszonyka! – mert ők 
ezt a nevet adták nekem.

Kedves Bogláriak!
December közepén sok jó ember jött el a 

kultúra házába, egy igazán jó ember, Ha-
rangozó Ica néni estjére, könyvbemutató-
jára, hogy részese legyen annak, amint az 
emlékek gyöngyei igazgyöngyökké alakul-
nak át. Ezen az estén nem a konvektorok, 
hanem a barátság, emlékek, szeretet láng-
jai ontották a meleget. Csodálatos volt látni 
egykori tanárnőm törékeny alakját, s halla-
ni kedves orgánumát. Újra és újra diáknak, 
fi atalnak éreztem magam. Az idő, mit ott 
töltöttem, nagyon gyorsan elrepült. Meg-
mondom őszintén, egy-egy könnycsepp ki-
pattant a szememből.
Azóta elolvastam a könyvet is. Egy virtu-

ális kalapemeléssel hadd mondjak köszö-
netet Szeri Gabika és Kalász Dodó munká-
jáért. Nagyszerű kiadvány, hálás vagyok 
érte!

Köszönöm Ica néninek, hogy kedvesen 
emlékezik jószívű, drága Édesanyámról és 
húgomról. Anyukám biztos szerette volna, 
ha én is megemlékezem Vén Zoli bácsiról, 
akivel gyermekkorom és fi atalságom egy 
udvarban éltem le. Gimnazista koromban 
sokat beszélgettem vele. 1971-ben, balla-
gásomkor Bari Károly: A holtak arca fölé 

című verseskönyvét kaptam tőle. Milyen 
érdekes, a történelem ott volt a mi kis ud-
varunkban is.

Vén Zoltán aranysarkantyús ezredes nagy 
ember volt, nagy szívvel. Egy egész had-
osztálynyi élet fölött rendelkezett, s ő ren-
delkezett is. A túlerővel szemben katonái 
életét féltette. Mai nyelven szólva – ő vitte 
el a balhét. Kemény megaláztatásban volt 
része: kisbetűvel írták a nevét a történe-
lemkönyvekben. Mindennapos társa lett a 
szegénység és nyomorúság. Igazi katona, 
nagy harcos volt, hisz úgy harcolt mind-
ez ellen, hogy soha nem panaszkodott, 
egyenes gerinccel járt, nem görnyedt meg. 
Azon gondolkoztam, katonái leszármazott-
jai vajon tudják, ki mentette meg a papa 
életét? Kinek köszönhetik, hogy ők vannak. 
Vajon hoznak-e egy szál virágot sírjára? A 
holtak arca fölé.
Ica néni emlékei bennem is sok, szép em-

léket ébresztett fel.
Egyszer minden ember rájön, csodalám-

pák nem csak a mesében, Aladdin környe-
zetében vannak, hanem az életben is. Az 
igazi lámpások szüleink, tanítóink, taná-
raink. Akik fölgyújtják a fényt, mely egy 
életen keresztül világít nekünk, mutatja 

az utat, hol a csodákat önmagunk hozzuk 
létre!
Kedves Ica néni, köszönjük a FÉNYT!
 

Resch Erzsébet és János

MEGHATÓ SZÉP ESTE VOLT

KISLAKI KARÁCSONY

Szőlőskislakon 2016. december 
17-én rendezték a település kö-
zös karácsonyi ünnepségét, me-
lyen elsősorban a gyermekeké 
volt a főszerep. A Hétszínvirág 
Óvoda egy csoportjának bemu-
tatója után a zeneiskolások ját-
szottak karácsonyi dalokat.

A fellépők között természete-
sen, több kislaki gyermek is he-
lyet kapott a nézőtéren izgatot-
tan várakozó szülők legnagyobb 
örömére.
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PIAC A VÁROS SZÉLÉN

BEVÁSÁRLÁS
Balatonboglárnak – mióta ismerjük - kü-

lön volt állatpiaca s külön volt árupiaca. 
Az utóbbiról több, egykori fotó is ismert.  
1931-ig a nagytemplom helyén lévő köz-
birtokossági területen volt a disznó-  és a 
nagy állatpiac. Közvetett írásos emlékünk 
van róla: „A képviselőtestület többek hoz-
zászólása után, 12-4 szavazat arányban 
úgy határoz, hogy az építendő templom a 
jelenlegi sertéspiacnak használt területen 
épüljön.” Az adatok szerint 
1931-től, a katolikus temp-
lom építésének megkezdé-
sétől a közbirtokosság, az 
addig legelőként működte-
tett Gyep utca végén jelölt 
ki területet az új állat-piac-
nak. Működött is 1950-ig, 
de a beszolgáltatások ide-
jén szünetelni kényszerült. 
1959-ben nyitott újra, de 
már csak disznópiacként 
működhetett. Általában ta-
vasszal a választási malaco-
kat kínálták eladásra, majd 
év végén a hízott  jószágok 
keltek el. A felhozatalt a 
boglári, szőlőskislaki, sző-
lősgyöröki gazdák biztosí-
tották. Az üzletet a hatósá-
gi állatorvos engedélyével 
lehetett lebonyolítani. Ezen 
a helyen egészen 1975-ig 
működött a piac.

Ugye megválaszolható, 
miért olyan széles a Gyep utca? A piacra 
igyekvő szekerek, a legelőre hajtott álla-
tok részére hagyták bölcs elődeink ilyen 
szélesre. (Könnyen továbbgondolható a 
jelen státusa is, de az egy másik - még, 
ha sokban is hasonló – gondolatsor része.) 
Beszélgetésekben, Horváth Iván, Csere 
János körében, de másoktól is hallani régi 
személyekről, akiknek a tevékenysége – 
talán az életük nagyobb része is - ezekhez 
az időkhöz kötődik. Csapó Tanti kanász, 
Csamári Rozi legendás gulyás, Pipás Mári 

és Plundrás kutya libapásztorok, s még 
mások – akár lehetnének remek regény-
alakok egy boglári történetben.

Ha bármelyikünk útleírásokat olvas, ab-
ban az írók ritkán kerülik meg a helyi pia-
cot, s amelynek a meglátogatása gyakran a 
leírás középpontjába, a helyi nevezetessé-
gek közé kerül. Bizonyára hosszú úton jut 
el egy-egy piac oda, hogy ilyen fi gyelmet 
kapjon. Erre az útra kíván lépni Németh 

László úr, aki pár éve már rendezett terme-
lői és állat piacot, de most egy infrastruk-
túrával jól kiépített vásártér létrehozásá-
nak a végénél tart, pontosabban a nyitás 
küszöbén áll a Kentaur üdülőfalu területén.
Hamarosan nyit (március 5-én) a Boglári 
Vásár, benne termelői és kézműves piac, 
használtcikk, régiség és kirakodóvásár, ap-
rójószág, díszállat, lóvásár. Mindennek jól 
kiépített helye van, s helyt kap a lacikony-
ha, helyet kapnak kemencés fi nomságok, 
valamint a családosan érkezők számára 

gyermekprogramokat ter-

veznek, de gondolnak a felnőttek szórakoz-
tatására is, s abban még színpadi produkci-
ók tervei is szerepelnek.

Szóval, egy igazán bősé-
ges lehetőséget kínál az új 
piac még a kistermelő szá-
mára is, akinek a megter-
melt feleslegére találhat rá 
itt a vevő. Természetesen 
az árutermelésből élő gaz-
dálkodók számára nyílik itt 
igazi lehetőség – a városi 
piac méreténél nagyobb 
mennyiségű – vásározásra 
a zsákos terméktől a ket-
reces állatkereskedésig. S 
ugyanígy találhatnak vevő-
re a környék kézművese-
inek termékei is. A kíván-
csiskodók is találhatnak itt 
szemrevalót a retró sátor 
antik dolgai között, illetve a 
fölöslegessé vált iparcikkeik 
eladására való zsibvásáron 
is lehetőséget egy követke-
ző vasárnap.

Németh úr elmondta, az 
utóbbi időben több, sike-

resen működő vásárt is ta-
nulmányozott, s úgy érzi a Boglári Vásár 
minden olyan adottsággal, engedélyekkel 
bír, amelyekkel azok hírnevüket kiérde-
melték. S még az is a célja, hogy a Bog-
lári Piac, mint vasárnapi, családi program 
kerüljön be mind a helyi emberek, mind a 
balatoni vendégek programjaiba, találjon 
itt hosszabb távú, bizalomra épülő kapcso-
latot termelő és eladó, s nem utolsó sorban, 
hogy a kisárutermelés újból vigyen életet 
és értelmet a környező kiskertekbe.

k.j.

HELYREIGAZÍTÁS

2016. decemberi számunk 11. 
oldalán

HORVÁTH IVÁN

„KIS KARÁCSONY NAGY KARÁ-
CSONY” c. írása végén tördelési 

hiba miatt lemaradt a szerző 
neve, akítől ezúton is elnézést 

kérünk!

ARTISTA ADVENT
A Szőlőkislaki Artista Iskola növendékei az immár hagyományos-

nak számító Artista Advent elnevezésű rendezénykra várták a 
bogláriakat 2016. december 14-én a Varga Béla Művelődési Köz-
pontba. A közel egy órás színvonalas műsorban ismét a kicsiktől 
a nagyobbacskákig minden gyerek megmutathatta, hogy mennyit 
sikerült az elmúlt időszakban fejlődnie ezekben a nagy ügyességet 
és gyakorlottságot igénylő produkciókban.



14 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2017 január

EZ + AZ

Tavaly decemberben - a téli szünet előtt - 
nagy élményben volt része iskolánk 4 felső 
tagozatos osztályának /5. a, 7. b, 8. a, 8. 
b/, akik korcsolyázhattak Balatonlellén, a 
BL YachtClub műjégpályáján.

A BL YachtClub ingyenesen biztosította a 
gyerekeknek a korcsolyákat /akinek nem 
volt sajátja/, valamint a pályahasználatot, 
a Boglári Önkormányzat autóbuszát pedig 
Mészáros Miklós polgármester úr ajánlotta 
fel az utazáshoz.

Mindenki ügyesen mozgott a jégen és 
olyan jó hangulat volt, hogy az ott eltöltött idő csak egy pillanatnak tűnt. Nagyon köszönjük a lehetőséget! Mindenki nagyon jól érezte 
magát és egy feledhetetlen élmény volt számunkra.

Szendrődyné Botka Krisztina, Bauer Barbara, Tóthné Bán Gyöngyi, Apáthy-Paszér Klára, Philipp Rita – osztályfőnökök, testnevelők

KORCSOLYÁZÁS A LELLEI MŰJÉGPÁLYÁN

VASÚTÉPÍTÉSI
PANASZIRODA

Kedves Bogláriak!

A városban zajló vasúti beruházás kivi-
telezője, a Déli Part 2016 Konzorcium a 
vasútvonal-fejlesztés időszakában (elő-
reláthatólag 2018 őszéig) panaszirodát 
tart fenn. A panaszirodának címezve 
tehetik fel kérdéseiket a kivitelezéssel, 
munkavégzéssel kapcsolatban. 

Ennek elérhetőségei:

8640 Fonyód, Ady Endre utca 5.

panasziroda@vasuttechnika.hu

+36 (30) 641-0601

KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁK

Tisztelettel várjuk a balatonboglári 
és szőlőskislaki lakosokat a képvise-
lői irodában (56-osok tere) minden 

kedden 17-18 óra között!

Jan. 17-én dr Sziberth László

Jan. 24-én Csere Andrea

Jan. 31-én Kalász Zoltán

Febr. 7-én Keserű Zoltán

Febr. 14-én Szalai Tünde

Febr. 21-én dr Sziberth László

Febr. 28-án Csere Andrea

Márc. 7-én Kalász Zoltán

Márc. 14-én Keserű Zoltán

Márc. 21-én Szalai Tünde

Márc. 28-án dr Sziberth László

Az általános iskola hagyományos 
karácsonyi ünnepségei idén sem ma-
radhattak el. Az előadásokat hosszas, 
kemény munka előzte meg, min-
den résztvevő kitartó és szorgalmas 
munkájának gyümölcse varázslatos 
hangulatban elevenedett meg a szín-
padon. 

A karácsonyi hangulat már decem-
ber közepén érezhető volt, amikor 
koncertet adott a zeneiskola jazz 
tanszaka. Le a kalappal a gyerekek 
előtt, akik kemény munkával eljutot-
tak odáig, hogy nemcsak megszólaltatni 
tudták a hangszereiket, hanem zenekari 
formában közösen, együtt is képesek szín-
vonalasan zenélni. A legkisebbek olyan hí-
res klasszikus darabokat szólaltattak meg, 
mint a Vuk, vagy a Süsü a sárkány főcím-
dala, de természetesen világhírű művek is 
terítéken voltak, mint például a Cantaloupe 
Island, Cold Duck Time, Europa stb.  A leg-
ügyesebbek pedig improvizatív szólójá-

tékukkal szórakoztatták a közönséget. Az 
iskola nagyon boldog volt, hogy idén is el-
jöttek a zeneiskola volt hallgatói, kik profi  
szinten koncerteztek. 

A zeneiskola klasszikus tagozatának kará-
csonyi koncertje remek ünnepi hangulatot 
varázsolt mindenki szívébe. A művelődési 
ház csordultig megtelt, a lelkes közönség 
kíváncsian várta a gyerekek programját. 
A kamara csoportnak hála, szinte minden 
gyermek szerephez jutott. A közös zenélés 
nehézsége nem okozott problémát a gyere-
keknek, de természetesen a szóló produk-
ciók is sikert arattak. A dinamikus, pontos, 
változatos előadás garantáltan lekötötte a 
hallgatóság fi gyelmét. Az általános iskola 
alsó és a felső tagozata egyaránt megfor-
dult a színpadon. A repertoár igen változa-
tos volt. Megszólalt Beethoven Örömódája, 
Vivalditól a Tél, felcsendültek Händel és Bi-
zet művek. Schubert Ave Maria című klasz-
szikusa sem maradhatott el. A gyerekek 
számára egy hatalmas élmény volt ennyi 
ember előtt játszani. A koncerten minden 
tanszak képviseltette magát. 

Az általános iskola karácsonyi ünnepi mű-
sorát idén is a napközis gyerekek és taná-
rok vitték a színpadra. Az alsó tagozatos 
gyerekek előadása meghitt, változatos, 
színes és szórakoztató volt egyben. Láthat-
tunk táncos produkciókat, hallhattunk gyö-
nyörű énekeket és verseket, valamint pró-
zai előadás is a műsor része volt. A tanulók 
lelkesen és fáradhatatlanul készültek és 

az előadás napján lámpaláz nyomai 
sem látszottak rajtuk. Magabiztosak 
és határozottak voltak, mindenki jól 
szórakozott a tartalmas előadás alatt. 
A műsort a kiváló ünnepi díszítés tet-
te még varázslatosabbá.

Idén is kaptunk valamit. Valami 
szépet és megnyugtatót. A karácsony 
üzenete mindenkihez eljutott és min-
denki átszellemülten tért haza úgy, 
hogy valamilyen „ajándékot” kapott: 
egy kedves szót, vagy épp egy ked-
ves dalt. A békés, meghitt karácsonyt 

megelőző műsorok méltóképpen helyt áll-
tak és hozzájárultak ahhoz, hogy az embe-
rek meglássák egymásban a szépet, a jót. 

Az általános iskola dolgozói, szülők, bog-
lári lakosok mind-mind nagyon köszönik a 
felkészítő tanárok lelkes, kitartó munkáját.

sz.l.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEK A BOGLÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN



MEGÉRKEZETT BOGLÁRRA LILI ÉS LULU!

MISETA LILI JANKA SZÉKELY LULU SÁRA

ISKOLAI
KARÁCSONYI
ÜNNEPSÉG

A
MŰVELŐDÉSI

HÁZBAN

fotók: Tompos Gábor

fotó: sz.l.
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„GYÖNGYÖK A HOMOKBAN” - KÖNYVBEMUTATÓ. ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

fotók: s.m.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG AZ ÓVODÁBAN fotók: sz.l..


