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Különleges napra esik idén aranyvasárnap, 
december 24-ére, Szentestére. Ég a tűz a cse-
répkályhában, az angyalok feldíszítették a fát, 
alatta ajándékok, és egész nap érezzük már a 
hagyományos, családi vacsora illatát. Semmit 
nem lehet kihagyni évtizedek óta. Idén eggyel 
többen leszünk otthon a karácsonyfánál. A mi 
két „kiskirálylányunk” után novemberben meg-
született harmadik unokánk, Zente, a mi kis 
szőke „hercegünk”. A nővérei már alig várják 
ezt a szent estét, és bevallom, mi is azt a pilla-
natot, amikor ott leszünk mindannyian. 
Wass Albert szavai juthatnak eszünkbe:
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az 

évben, mely hivatalosan is a szereteté. Három-
százhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy 
a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szere-
teté csupán egyetlen egy, s annak is az esté-
je egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, 
fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy 
nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgo-
ké, s még annak is elég az estéje.” 

Cseh Tamás dalával kívánok mindenkinek ál-
dott Karácsonyt és boldog, sikeres új esztendőt! 

„Csillagfényes éjjelen 
egy kis angyal megjelen,
körül repül a világon, 
hogy minden lelket megáldjon.

Bár aprócska a keze,
ezer jóval van tele,
drága angyal, szórjad, hintsed
kezecskédből a sok kincset!

Hintsed ajándékidat,
kisgyermeknek babát és lovat,
a jó szülőknek jó szívére
szálljon áldás, szálljon béke!”

Mészáros Miklós
polgármester

KÖSZÖNTŐ

fotó-montázs: Fojt Dániel

Vásárhelyi Tibor:
Téli versek (részlet)

Mikulás ajándéka hozza
zsákba kötve a nyári napot.
Akácfa ágára akasztom:
csipdessék cinkék
verebek, a kótyagosok.

Kukoricaszár-katonákat
kéken sarlóz a szél.
Karácsony fehér ingét férceli
meglőtt nyulak tappancsai nyomán
a csönddel dermedő dér.

ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS

Idén immár negyedik alkalommal jöt-
tek össze az 56-osok terén Balatonboglár 
polgárai, hogy advent első vasárnapjának 
estéjén közösen kapcsolják fel a fénye-
ket a város karácsonyfáján. Az ünnepség 
bevezetőjében Mészáros Mik-
lós köszöntötte a megjelente-
ket, majd egy titkos kapcsoló 
segítségével felkapcsolta a tér 
adventi fényeit. A folytatásban 
egy Cseh Tamás dalból idézett, 
majd felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy ebben az időszakban 
mindenki fokozottabban fi gyel-
je az elesettek szükségeire.

Ezek után Kőszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna evangélikus lelkész 
asszony vette át a szót, aki 
elmesélte annak a dekorációs 
hópihének a történetét, amit 
ezen az estén magával vitt az 

ünnepségre. Ezen keresztül hívta fel a 
fi gyelmet arra, hogy ennek az ünnepnek 
nem csak ebben az időszakban kell csil-
logónak lennie, hanem az év többi részé-
ben, a hétköznapokban is meg kell tudni 
őrizni valamit a karácsony fényéből. Be-
szédének végén pedig el is helyezte a pél-
dázatként használt hópihét a város fáján.

A lelkész asszony után Várnai 
László katolikus plébános egy 
imával kívánt mindenkinek ál-
dott adventi időszakot, majd az 
általános iskola tanulója, Büki 
Bence adta elő Fekete István ka-
rácsonyi írását. Végül Balaton-
boglár fesztivál minősítésű kóru-
sa, a Balaton Vox adott elegy az 
ünnepre összeállított műsort. A 
rendezvény végén a hideg és a 
szél ellenére is sokan maradtak 
a téren, hogy egy kis forralt bor-
ral átmelegedve beszélgessenek 
még. 
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HÍREK

ÉVET ZÁRTAK A
MOZGÁSKOLÁTOZOTTAK

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének ba-
latonboglári csoportja talán az egyik leg-
aktívabb és legtöbb tagot számláló civil 
szervezet a városban. Tagjaik között pedig 
nem csak mozgáskorlátozottak, hanem sok 
nyugdíjas és több olyan ember, aki sem 
ez, sem az, csak egyszerűen jó közösség-
re vágyott. Ennek köszönhetően alig van 
olyan általuk szervezett rendezvény, amin 
ne lenne teltház a művelődési házban, de 
ha mások által rendezett programra men-
nek, akkor is több tucatnyian vesznek részt 
azon.

Ennek megfelelően a november 24-én 
pénteken tartott évadzáró összejövetelü-
kön is több mint százan vettek részt, akik 
közül többen a megye hasonló „testvér” 
szervezeteitől érkeztek, többek között 
Barcsról, Marcaliból és Nagyatádról. Jöt-
tek volna többen is, de azt szerettük volna, 
hogy táncolni is legyen hely! – Mondta mo-
solyogva Papp Lajos, a boglári egyesület 
vezetője, akihez még az utolsó percekben 
is helyek után érdeklődő telefonok érkez-
tek azoktól, akik nem jelentkeztek időben.
Az est megnyitójában Papp Lajos adott 

számot az év fontosabb eseményeiről. 
Hosszasan sorolta, hol, milyen rendezvé-
nyeken és hány fővel vettek részt. A legna-
gyobb részvétel természetesen a saját ma-

guk által szervezett programokon voltak, 
melyek közül a két legfontosabb a nőnapi 
vacsora és bál, valamint a nyáron a Boglár-
Kislak Irodalmi Klubbal közösen lebonyo-
lított halászléfőző nap volt. A beszámolót 
követően Türjei Attila képviselő köszöntöt-
te a város nevében a megjelenteket. Be-
szédében elmondta, hogy mennyire fontos 
szerepet tölt be Balatonboglár életében ez 
az egyesület, és most is jó látni, hogy mi-

lyen szép számmal jelent meg a tagság.
A köszöntők után a balatonboglári általá-

nos iskola egyik tanulója, Kőszegi Boróka 
mondott verset, majd a Szelence Gyermek 
Néptánccsoport mutatott be két koreográ-
fi át a Dió Banda élőzenés kíséretével. A 
programok után az est közös vacsorával, 
majd késő éjszakáig tartó tánccal folyta-
tódott.

sz.l.

NAGYOBB BIZTONSÁG-
BAN A SZŐLŐSKISLAKI 

GYERMEKEK

A balatonboglári iskolabusz megszű-
nése után Türjei Attila, a Balatonboglári 
Általános Iskola igazgatója menetrend 
módosítást kezdeményezett a Dél-Dunán-
túli Közlekedési Központ Zrt. vezetésével 
annak érdekében, hogy a reggeli és dél-
utáni járatok útvonalába menetrendként 
bekerüljön az iskola, mint megállóhely. 
A társaság szakemberei az ősz folyamán 
megvizsgálták biztonsági szempontból a 
kérdést, majd az illetékes minisztérium-
hoz beterjesztették a változtatási javas-

latot. A módosítás december 10-i hatály-
lyal zöld lámpát kapott, így a jövőben a 
szőlőskislaki gyermekek 
közlekedése biztonsá-
gosabbá fog válni azzal, 
hogy közvetlenül az ok-
tatási intézménynél száll-
hatnak fel-le a buszokról.
Ennek megfelelően a 

balatonboglári vasútál-
lomásról 16:00 órakor 
Kaposvárra induló busz 
16:14-kor érkezik az is-
kolához és onnan folytat-
ja útját. Reggel pedig a 
6:35-kor Lengyeltótiból 
Balatonboglárra közleke-

dő járat 7:18-kor érkezik majd az új meg-
állóhelyre, az iskolához.
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TARTJUK A
SZAVUNKAT ....

Ezzel a címmel tartott lakossági fórumot a 
„Boglár Nem Magánügy!” szlogennel a vá-
rosi önkormányzatba bejutott öt képviselő 
december 1-én a Fischl-házban. A prog-
ram kezdeteként Szalai Tünde köszöntötte 
a megjelent érdeklődőket, majd átadta a 
szót Keserű Zoltánnak, aki számba vette az 
elmúlt három év munkájának az eredmé-
nyeit.
2014. októberében nagy lendülettel vág-

tak bele mind az öten a képviselői munká-
ba, és igyekeztek, hogy azok az ígéretek, 
amiket a választások során tettek, meg 
is valósuljanak. Kiemelte, hogy mind az 
öten elérhetők, ott vannak minden ren-
dezvényen, kulturális eseményen és ked-
denként valamelyikük a képviselői fogadó-
irodában is megtalálható. A ciklus elejétől 
nagy hangsúlyt tettek a bizottsági munká-
ra, ezért az előző ciklusban létrehozott egy 
nagy bizottságot szakterületekre bontották, 
mert meggyőződésük, hogy így sokkal át-
gondoltabb döntéseket lehet hozni. 

Fontos eredmény, hogy sikerült létre-
hozni a szőlőskislaki települési részönkor-
mányzatot, ami akkor Csere Andrea ve-
zetésével indult, majd alpolgármesterré 
választása után ezt Keserű Zoltán vette át, 
és azóta is aktívan működik. Nagy hang-
súlyt fektettek a médiára, aminek eredmé-
nye véleménye szerint jól látható a meg-
újult Balatonboglári Hírek újságon, a város 
Youtube-csatornáján és a Facebook oldalon. 
A honlap is elindult a fejlődés irányába, de 
jobbára külső okok miatt még messze van 
a kívánatos formától. Elmondta, nem túl-
zás a fórum címe, hiszen azzal, hogy éven-
te kétszer fórumot tartanak és üzemeltetik 
a fogadóirodát, tényleg tartják a szavukat.
A ciklus elejétől fontosnak tartják, hogy 

ne csak a turisztikailag frekventált terüle-
teken legyenek fejlesztések, hanem a for-
rások egy része az itt élők körülményeinek 
a javulásában is megjelenjenek. Ezért is 
indították el a járda- és útfelújítási progra-
mot, aminek köszönhetően minden évben 

több területen is 
elkészülnek a ki-
jelölt munkák. A 
képviselő csoport-
ban minden tag-
nak, így a külső 
bizottsági tagok-
nak is meg van 
a maguk feladat, 
ami igyekeznek 
tisztességesen és 
szakmai alapokon 
ellátni.

Keserű Zoltán 
tájékoztatóját dr. 
Sziberth László 
képviselő egészí-
tette ki azzal, hogy 
az elmúlt három 
év fontos ered-
ménye az is, hogy 
béke van a tes-

tületben. Annak ellenére, hogy az önkor-
mányzat összetétele alapján sokan törést 
és állandó háborúságot vártak, nem így 
lett, hanem mindkét oldal a város érdekét 
szem előtt tartva inkább a szakmaiságra 
tette a hangsúlyt. Természetesen, vannak 
viták, de ezek jobbára már a bizottsági 
szakaszban megoldódnak, éppen ezért a 
testületi ülések – mint a közvetítésekben 
is látható – szinte már csak formálisak, 
tartják magukat a szakmai döntésekhez. 
Így a kezdeményezéseiket a másik oldal is 
támogatta, ugyanakkor ők is mellé állnak 
a  jó javaslatoknak. Ezért tud a munka a 
megfelelő ütemben előre haladni.
A beszámoló után Szalai Tünde elővette 

a fórum előtt személyes és e-mail meg-
keresésekben érkezett kérdéseket. Az 
első kérdés blokkban turisztikai és város 
marketinggel kapcsolatos kérdések voltak. 
Ezek megválaszolása során Keserű Zoltán 
elmondta, hogy az ideihez hasonlóan jövő-
re is egy kiadványban jelentetik majd meg 
a programokat, ami talán áttekinthetőbb 
az eddigi havi megjelenítéssel szemben. A 
Boglár Média jelenlévő vezetője, Szentes 
László pedig az idén elkészült Balatonbog-
lár imázs fi lm jövő évi online felhasználásá-
ról adott tájékoztatást. 
A következő kérdés arról érdeklődött, 

hogy milyen beruházást tervez a város az 
Urányi Sportcentrum eladásából befolyt 
pénzből. Erre válaszul Kalász Zoltán, az 
illetékes szakbizottság elnöke elmondta, 
hogy valóban történt ilyen megkeresés 
a Nemzeti Sportközpontok (NSK) részé-
ről, de egyelőre nincs konkrét vételi aján-
lat. Ennek ellenére, ha mégis létrejön az 
adásvétel, akkor van „B” terv a folytatásra, 
melyben az elsődleges szempont az, hogy 
a helyi sportélet ne sérüljön. Éppen ezért, 

az eladással kapcsolatban a testület olyan 
döntést hozott, ami az esetleges tulajdon-
váltás után három évre használati jogot köt 
ki a helyi sport számára. Ez az idő elegen-
dő arra, hogy a város egy új létesítmény 
építésével megoldást találjon a folytatásra.

Kérdésként hangzott el, hogy tervezik-e a 
jelenlegi jegyző leváltását, vagy elégedet-
tek a munkájával? Dr. Sziberth László kép-
viselő erre válaszul elmondta, hogy rossz 
helyre címezték a kérdést, hiszen a jegyző 
feletti munkáltatói jogok a polgármester-
hez tartoznak, így ő dönthet a kinevezés-
ről és a menesztésről. Ezt tudomásul véve 
azért nem rejtik véka alá azon véleményü-
ket, hogy elégedetlenek a hivatal irányítá-
sával és az ott folyó munka minőségével. 
Természetesen, itt nem az ott dolgozó, a 
munkáját lelkiismeretesen ellátó emberek-
ről van szó. Meggyőződése, hogy a hivatal 
ezért tud még működni, mert a feladatok 
egy részét a bizottságok, illetve pár képvi-
selő átvette. 
A város külterületein lévő illegális sze-

mételhelyezéssel kapcsolatos kérdésre 
Katona Ferenc külsős bizottsági tag rea-
gált. Elmondta, hogy szőlészként a terü-
letet járva ő rendszeresen találkozik ezzel 
a problémával. Véleménye szerint, ez egy 
sziszifuszi munka, hiszen ha egy területet 
kitakarítanak, akkor egy másikon jelenik 
meg a szemét.  A hegyközség jelenleg ter-
vezi, hogy kialakítanak egy fi gyelő összefo-
gást a kérdésben a borászok között. 

Csere Andrea alpolgármester asszony egy 
kérdésre válaszul elmondta, hogy az elmúlt 
időszakban alpolgármesteri tevékenysége 
szinte kizárólag a polgármester helyettesí-
téséből állt. Ennek oka az, hogy a polgár-
mester úr nem bízta meg állandó feladattal. 
A továbbiakban szó volt még a közterüle-
teken való tiltott parkolásról és ezzel kap-
csolatban a közterület-felügyelők munka-
rendjéről, az orvosi ügyelet orvoshiányáról, 
valamint az egészségháznál a parkolási 
lehetőségekről. Végül, utolsó kérdésként 
mindnyájan egyhangúlag igennel válaszol-
tak arra a kérdésre, hogy tervezik-e mun-
kájuk folytatás a következő ciklusban is.
A fórum vágatlan videó felvétele az alábbi 

QR kód segítségével megtekinthető:

az eladással kapcsolatban a testület olyan

FÓRUM
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KÖNYVBEMUTATÓ

Tódor János Balatonbogláron élő írónak 
november közepén jelent meg új kötete, 
ami a Magyarországon az elmúlt egy évti-
zedben történt etnikai indíttatású, a cigány-
ság ellen, vagy által elkövetett erőszakos 
bűncselekményekről, gyilkosságokról szól. 
A könyvet november 17-én egy beszélge-
tés keretében mutatták be a Lukács Károly 
Városi Könyvtárban. A szerző beszélgető 
partnere Szentes László újságíró volt. A be-
szélgetésből interjú formájában most egy 
rövid részletet közlünk.

Sz.L.: Tódor Jánost talán már nem 
kell bemutatni a bogláriaknak, azt vi-
szont mégis el kell mondani, hogy egy 
olyan író, újságíróról van szó, akinek 
eddig megjelent kötetei jobbára a szo-
ciográfi a műfajához tartoznak. Írt már 
a nevelőotthonokról, a börtönökről, a 
szkinhedekről és az aluljárókban élő 
emberekről. Munkásságáért több elis-
merésben is részesült, megkapta töb-
bek között a Magyar Pulitzer Emlék-
díjat, a Radnóti Miklós Antirasszista 
Díjat és a Wallenberg-díjat. A mosta-
ni kötetben nagyon erős a jogi vonal. 
Összefüggésben van ez azzal, hogy 
egykor jogot tanultál és érdekel ez a 
terület?

Tódor János: Egyértelműen igen. Már új-
ságíróként is a riportjaimhoz kerestem az 
olyan témákat, amik kapcsolódnak a jogi 
területhez, és ezekből próbáltam aztán 
szociográfi ákat, nagyobb lélegzetű mű-
veket írni. A jog és szociológia egymásra 
hatása, az igazságszolgáltatás működése 
és visszahatása a társadalomra, ennek a 
szervezeti rendszernek a működése, vagy 
inkább működés képtelensége ennek az új 
könyvnek is központi témája. A rendőrség 
nyomozati munkája, vagy az ügyészség 
működése, ennek a szakasznak a törté-
nései és ezek gyenge minősége döntően 
befolyásolta például a sorozatgyilkosság 
felderítésének elhúzódását. Ezt egyébként 
nem én állítom, hanem az első fokon eljá-
ró bíróság tanácsvezetője, aki ráadásul a 
rendőrség és az ügyészség mellett a bűn-
esetekben megjelenő egyéb szervek, mint 
például a mentősök, vagy a tűzoltók mun-
kavégzési hiányosságait is felrótta. Például 

a tatárszentgyörgyi esetnél, ahol a Molo-
tov-koktéllal felgyújtott házból kirohanó, 
majd sörétes puskával lelőtt embereknél 
első fokon azt állapította meg a tűzoltóság, 
hogy egy elektromos tűz miatt a lángra 
kapó tető gerendáiból kirepülő százas sze-
gek hagyták a lövésszerű nyomokat az ál-
dozatokon. 

Ezt a szakvéleményt pedig elfogadta a 
nyomozó hatóság, és csak nyolc órával ké-
sőbb, reggel, miután a sértett család tagjai 
bevitték a rendőrségre az egyértelműen 
lövésre utaló bizonyítékokat, akkor tértek 
vissza a helyszínre. Egyébként a nyomo-
zók olyan trehány munkát végeztek, hogy 
a hóban összemászkálták a nyomokat, le-
vizelték a lábnyomokat, olyan jegyzőköny-
veket készítettek, amelyek használhatatla-
nok voltak, sorolhatnám. Többek között, az 
volt a gyilkosságsorozat felgöngyölítésének 
egyik fontos melléktanulsága, hogy ebben 
az országban senki nem végzi jól a mun-
káját.

Sz.L.: Mikor jelent meg először az el-
járások során, hogy esetleg rasszista 
indíttatású esetekről van szó?

Tódor János: A rasszista vonal egyálta-
lán nem jelentkezett az első ügyészi vád-
iratban. Nem szerepeltek benne azok a 
paramilitáris csoportok sem, mint például a 
Betyársereg, vagy a Magyar Nemzeti Arc-
vonal, akiknek egyértelmű kapcsolata volt 
az elkövetőkkel. Nagyon hiányos, lyukaktól 
tátongó volt a vádirat.

Sz.L.: Minden könyved a magyar tár-
sadalom valamilyen szeletét dolgozza 
fel: börtön, nevelőotthon, szélső jobb, 
stb. Ráadásul, mindegyik témába egé-
szen mélyen beleásod magad, hogy hi-
teles képet tudjál adni róla. A mostani 
könyved is érezhetően ilyen. Mennyi 
munka van benne?

Tódor János: Soha nem voltam egy szok-
ványos újságíró. Annak ellenére, hogy vé-
gig újságoknál dolgoztam, mégsem jelen-

tett problémát, ha ki kellett lépni ebből a 
szerepből. A börtön történet például úgy 
jött, hogy akkor Székesfehérváron dolgoz-
tam a Fehér Megyei Hírlapnál, ahol volt egy 
pszichiáter barátom, aki Baracskán dolgo-
zott. Ő hívta fel a fi gyelmemet arra, hogy 
milyen érdekes terület ez. Kapóra is jött 
a téma, hiszen ez még a szocializmusban 
volt, amikor szinte egyáltalán nem, vagy 
legalábbis nagyon nehezen lehetett enge-
délyt kapni arra, hogy egy börtönbe újság-
íróként bejussak. Ráadásul, a megyei hír-
lapos újságírás egyfajta taposómalom volt, 
így kapva kaptam az ajánlaton és jelent-
keztem. Fel is vettek nevelőtisztnek, majd 
eltöltöttem ott másfél évet, azt követően 
még egy kis időt Budapesten a gyűjtőben.

Sz.L.: A mostani könyved témája mi-
kor keltette fel a fi gyelmedet? Mikor 
jött a gondolat, hogy ezt meg kellene 
írni?

Tódor János: A roma ügy, illetve cigány 
ügy? Én nem használom a roma kifejezést, 
mert idegennek tartom. Maguk a cigányok 
sem szeretik. Nos, valahogy a pályám so-
rán rendszeresen találkoztam a cigányság-
gal, mint témával. Amikor a Magyar Na-
rancsnál dolgoztam, akkor is rendszeresen 
voltak esetek. Utána egy kollégám szer-
kesztette az Amaro Drom című, kétnyelvű, 
magyar-roma folyóiratot és ő kért meg, 
hogy dolgozzam nekik is. Majd, amikor ab-
bahagyta, akkor átadta nekem, hogy foly-
tassam tovább. Szóval, a téma megtalált, 
a cigányok elleni sorozatgyilkosság pedig 
a magyar kriminalisztikában az évszázad 
bűnügye volt, amivel foglalkozni kell.

Sz.L.: Az agyonvert Szögi Lajosra és 
a megkéselt Marian Cozmára a több-
ség elég jól emlékszik. Ezzel szemben 
mondjuk arra a Kóka Jenőre, aki még 
csak nem is nézett ki cigánynak, mégis 
a rasszista indíttatású gyilkosság áldo-
zata lett, nem. Mennyire volt érezhető 
a könyv készítése során, hogy ilyen 
múlandó az emlékezet, ha a cigány ál-
dozatokról van szó?

Tódor János: Amikor az első tárgyalások 
mentek, akkor annyi újságíró volt, hogy 
alig lehetett beférni a tárgyalóterembe. Ez 
a kezdeti érdeklődés aztán nagyon gyorsan 
lecsökkent, és végül szinte érdektelenség-
be csapott át. De nem csak a média ré-
széről, a közvélemény sem igazán tudta 
követni az eseményeket. Az emberek gyor-
san felejtenek. Ezért is szoktam azt mon-
dani, hogy ha valakiről megjelenik valami 
negatív írás, akkor a legjobb, ha nem tesz 
semmit, mert úgy előbb felejtik el. Amúgy 
a könyv anyagának összegyűjtése és ösz-
szeállítása egy hat-hét éves munkát jelen-
tett, ami alatt sokszor nekem is elment a 
kedvem az egésztől. Nem azért, mert nem 
szívesen foglalkoztam vele, hanem mert 
nem láttam értelmét. Értetlenség épült 
körém a hozzátartozók részéről, a Marian 

Vadászjelenetek Magyarországon
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folytatás az előző oldalról

Cozma ügyben a magyar magyarok részé-
ről, ugyanígy a cigányok részéről is a többi 
esetben. Mindenki igyekezett szabadulni a 
témától és az emlékektől. 

Sz.L.: Mi van jelenleg a gyilkosság so-
rozat elkövetőivel?

Tódor János: Szerettem volna a börtön-
ben interjút készíteni velük, de végül csak 
egyikük volt hajlandó megszólalni. Egyéb-
ként reménykednek a per újrafelvételé-
ben, egyezkednek az ügyvédekkel és a 
strabourg-i bíróság-
hoz akarnak fordulni. 
Azt tudni kell, hogy 
ott nem lehet pert 
újítani, az alperes 
minden esetben a 
Magyar Állam és a 
felperes, aki meg-
indítja az eljárást, 
és szinte kizárólag 
kártérítési ügyekben 
hoznak döntést. Vi-
szont, ha megítélnek 
nekik egy nagyobb 
összegű kártérítést, 
akkor az kihatással 
lehet a perújítási 
lehetőségeikre. Rá-
adásul, amilyen el-
járási bakik voltak az 
ügyben, az megint 
csak alapja lehet egy 
új eljárásnak.

Érdekes az elkövetők indíttatása is, hi-
szen ők nem érzik magukat bűnösnek. Ők 
csak meg akarták védeni a magyar társa-
dalmat a cigány bűnözőktől. Úgy érezték, 
hogy az igazságszolgáltatás nem elég erős 
ahhoz, hogy megvédje az embereket, és 
ezért a saját kezükbe akarták venni az irá-
nyítást. Az egyikük öccsét pedig évekkel az 
esetek előtt egy utcai verekedésben éppen 
egy cigány ember szúrta meg, és az egyik 
veséjét ki is kellett venni. Ez is hozzájá-
rulhatott ahhoz, hogy kiterveljék ezeket a 
gyilkosságokat.

Sz.L.: Egy idézet a könyvből: „Be-
érett a magyar gárda 2007. decemberi, 
a falusiak vastapsától és éljenzésétől 
kísért masírozásának rohadt gyümöl-
cse. – Mondja Sanyi, a hatvan körüli 
cigány ember a tatárszentgyögyi sörö-
zőben. Azt kiabálták, hogy aki magyar, 
az velünk tart. Mi meg dermedten néz-
tük, ahogy meneteltek végig a fő ut-
cán.  Mondja, mi akkor nem vagyunk 
magyarok?” Így látod te is, hogy egy 
hosszabb folyamat vezetett a gyilkos-
ságsorozathoz?

Tódor János: Igen, ez egy várható dolog 
volt. Volt is egy vitám annak idején Krekó 
Péterrel, a Political Capital kutató cég ve-
zetőjével, amikor még a Kritikában meg-
jelentek ezek az írások, mert szerinte az 
olaszliszkai lincselés volt a kiinduló ok. Sze-
rintem pedig Olaszliszka csak okozat volt, 
a történet sokkal korábban, a kilencvenes 
évek szkinhed mozgalmaival kezdődött, 
amikből aztán kinőttek ezek a már említett 
félkatonai szervezetek. Én magam voltam 
szemtanúja, amikor beérkezett a délibe a 

vonat a Fradi szurkolóival, a leszállók pe-
dig megláttak két arab és egy cigány férfi t 
a váróban. Azonnal odarohantak hozzájuk 
és összerugdosták őket. Hozzá kell tennem, 
hogy a szurkolók rendőri biztosítással utaz-
tak, de azok a szerelvény végén ültek. Mire 
odaértek, addigra már a vasutasok kihívták 
a mentőket a szerencsétlen emberekhez. 
Szóval, valahol ott kezdődött a kilencvenes 
években, de a gátszakadás valóban Olasz-
liszka után történt meg.

Sz.L.: A szociológiai felmérések azt 
igazolják, hogy a többségi társadalom-
ban kimondva, vagy kimondatlanul, de 
benne van a cigány ellenesség. Az el-
követők így nem egy társadalmi vagy 
többségi igényt elégítettek ki?

Tódor János: Itt talán nem tartunk. Nem 
hiszem, hogy a jóérzésű emberek örültek 
annak, hogy egy négy és fél éves kisfi út 
közelről, az apja kezében agyonlőttek egy 
sörétes puskával. De a közvetlen tapasz-
talat valóban az volt, hogy azokban a kö-
zösségekben, falvakban, ahol történtek az 
események ott egyfajta közömbösséggel, 
belenyugvással voltak a dolgok felé, vagy 
éppen olyan kommenttel, hogy „megérde-
melték a cigányok, amit kaptak”. Volt, aki 
ezt ki merte mondani, és volt, aki csak 
éreztette, vagy megkérdezte, hogy mi a 
probléma ezzel? Ez a hozzáállás volt jel-
lemző egészen polgármesteri szintig.

Sz.L.: Mekkora szakadék van a fejek-
ben ezekkel az esetekkel kapcsolatban 
a média valósága, ami átjött a sajtón, 
illetve a te általad tapasztalt valóság 
között? Mennyire volt felületes a tájé-
koztatás, mi maradt meg ebből az em-
berekben?

Tódor János: A szakadék nagy, de én nem 
hibáztatom a kollégákat. Egy tévés, vagy 
egy napilapos tudósítónak egyszerűen 
nincs ideje arra, hogy alaposan feltárja a 
tényeket. Te is tudod, hogy egy maximum 
3 perces tudósításban képtelenség mindent 
bemutatni. A napilaposnak is legfeljebb van 
egy órája az egészre. Felszínes, de a lé-
nyegéből fakad, hogy csak az lehet. Tudom, 

mert csináltam és éppen ebből lett elegem. 
Ha visszamész a helyszínre, főleg ha több-
ször visszamész, akkor egészen mást fogsz 
látni, mint ami az első benyomás volt. Ez 
hasonló érzés, mint a tudás, mert minél 
többet tudsz, annál bizonytalanabbá válsz. 
Így egy idő után az első ítéletedet szeret-
néd minél gyorsabban elfelejteni, és nem is 
érted, hogyan gondolhattad akkor azt.

Persze, volt olyan eset is, amikor felhá-
borodást keltett a média. Ilyen volt például 

Nagycsécsen a 
temetésen, ami-
kor az egyik ope-
ratőr egy szak-
mai szempontból 

„jól síró” nénit 
megkért, hogy 
ismételje meg a 
sírást, mert le-
maradt róla. Én 
nem is szeretek 
a terepre fotós-
sal menni, mert 
az sokszor korlá-
toz a munkában. 
Az ember szinte 
a fotós gyártás-
vezetőjévé válik, 
hiszen állandóan 
olyan szituációt 
kell teremteni, 
amiben ő dolgoz-
ni tud. Az ilyen 
eseteknél viszont 

senki nem szeret a kamera elé állni.

Sz.L.: Ez a könyv nem egy könnyű ol-
vasmány. Vajon az emberek mennyire 
lesznek hajlandók egy viszonylag ne-
héz témában ilyen alapossággal elme-
rülni?

Tódor János: Én nem tudok mások fejével 
gondolkodni, de a könyvet igyekeztem úgy 
megírni, hogy izgalmas és valamennyire 
szórakoztató is legyen. Ez persze nem min-
denhol sikerült, hiszen ahol periratok, vagy 
éppen tények vannak, ott nehéz másképp 
leírni, mint ahogy van.

Sz.L.: Az esetek ilyen mélységű fel-
tárása után benned milyen kép alakult 
ki? Van-e valami tanulsága ennek az 
egész ügynek?

Tódor János: Erre a kérdésre csak az 
Eszterházytól kölcsönzött, kicsit elcsé-
pelt mondattal tudok válaszolni: A helyzet 
rossz, de reménytelen. Ez a véleményem. 
Ebből is volt vita a Political Capitalos elem-
zőkkel, mert megkaptam tőlük, hogy ha 
ilyen negatív a hozzáállásom, akkor miért 
írok? Erre azt válaszoltam, hogy kizárólag 
egy dolog miatt írok, elemi felháborodás-
ból. Azért kezdtem hozzá, mert annyira ki-
akasztott a brutalitása ennek a történetnek, 
hogy úgy éreztem, valamit kezdenem kell 
vele.

Sz.L.: Köszönöm szépen a beszélge-
tést!

KÖNYVAJÁNLÓ
Tódor János: 

Vadászjelenetek 
Magyarországon

gyűlölet-bűn-
cselekmények 

Olaszliszkától a 
cigány sorozat-

gyilkosságig 

A magyar Pulitzer-em-
lékdíjas neves újságíró 

legújabb, fi gyelemre méltó könyvét szeretném 
ajánlani. Több éves kutatás, anyaggyűjtés, ri-
portmunka után Tódor János egy olyan művet tett 
az asztalra, mely mélyen elgondoltatja azon olva-
sóját, aki fogékony az elmúlt évek, évtizedek ma-
gyar társadalmának történéseire, konfl iktusaira. 

Nemcsak a könyvet volt alkalmam kézbe venni, 
de a Balatonbogláron élő szerző könyvbemutató-
ján is részt vettem. Itt elhangzott két számomra 

nagyon fontos gondolat, amiket azóta sem tudok 
kiverni a fejemből. 
„A napi hírkészítés során elég-e az a néhány perc, 

ahhoz hogy visszaadja a valóságot?” - visszhang-
zik az egyik a fejemben. S ezzel párhuzamosan 
elgondolkodom, ha iszonyúan objektíven akarok 
látni valamit, mennyire kell azt körüljárnom?  
Körül tudom járni?  Hogyan alkossak véleményt, 
gondolatot? 

Tódor János azt gondolom körüljárta. Alaposan. 
Tényszerűen leírja a történéseket, utána járt a 
sok oknak és okozatnak. Érdekes, szomorú olvas-
mány a közelmúlt eseményeiről.

S a másik visszhangzó mondat: „Nem tudok 
megoldást” Azt gondolom, éppen ettől olyan 
tényszerű az egész. Pont, amilyennek lennie kell. 
Tájékoztat, informál. S az olvasója majd elgon-
dolkodik, véleményt formál.

A könyv a balatonboglári Lukács Károly Városi 
Könyvtárban korlátozott példányszámban meg-
vásárolható.

Béres Krisztina - vezető
Lukács Károly Város Könyvtár, Balatonboglár



8 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2017. december

Két férfi , após és vő, egy nyugdíjas 
főorvos és egy orgonaművész, két kü-
lönböző, mégis összekapcsolódó élet-
pályát képviselő ember volt a vendége 
november 17-én a Varga Béla Városi 
Kulturális Központban megrendezett 
pódiumbeszélgetésnek. Kettőjük kö-
zös balatonboglári kötődésének pedig 
az is ékes bizonyítéka volt, hogy prog-
ramra szép számmal jöttek össze azok, 
akik valamilyen módon kapcsolódtak a 
múlt és a jelen történéseihez.

Az após, Dr. Farkas Sándor nyugdíjas se-
bész egy nagy múltú orvos család leszár-
mazottja, akit végül a háború és a politika 
szele sodort gyermekkorának egy idősza-
kára Balatonboglárra, a nagyszülők által 
korábban vásárolt villába. Így ír erről be-
mutatkozásában:
 Dr.Ittzés Zsigmond, Somogy Vármegye 

Tisztifőorvosa a múlt század harmincas 
éveiben vásárolt maga és gyermekei szá-
mára építési telkeket Balatonbogláron a 
hajóállomás és a strand között. Boglár ak-
koriban nem számított felkapott üdülőhely-
nek, a főorvos úr rokonsága neheztelt is 
azért, hogy nem Bélatelepet választották, 
de a döntésben az előkelő szomszédságnál 
fontosabb szempont volt a tó közelsége, a 
selymes homok és a kitűnő ivóvíz.

Hamarosan felépült a villa is, amely a bol-
dog békeidőkben a népes család önfeledt 
nyaralásainak színhelye lett. A háború alatt 
és után szomorúbb idők jöttek. Nem kis 
megpróbáltatásokat átélve itt lelt otthon-
ra a főorvos úr özvegye és két ugyancsak 
megözvegyült lánya: Dr.Farkasné sz. Ittzés 

Sarolta és Balikóné sz. Ittzés Irma.
A két Ittzés lány jelentős szerepet ját-

szott Boglár kulturális életében, talán nem 
túlzunk, ha azt mondjuk, hogy a város-
sá válásban is. A zeneakadémiát végzett 
Balikóné éveken át tanított az itteni álta-
lános iskolában, illetve magán-énekórákat 
adott több tehetséges boglári lakosnak. 

Nővére zongoratanítással foglalkozott, 
1975-ig több száz boglári gyerek volt a ta-
nítványa, közülük többen értek el jelentős 
sikereket a zenei pályán. 
A két testvér tevékeny részt vállalt a kul-

túra egyéb területén is: Az ötvenes-hatva-
nas években több színvonalas zenei pro-
dukcióra – elsősorban operett előadásokra 

– került sor helyi műkedvelők közreműködé-
sével. A próbák javarésze a Kazinczy utcai 
házban zajlott.” Édesanyám és nagynéném 
boglári működéséről szép megemlékezést 
olvashatunk a Harangozóné Ica nénivel ké-
szített interjúkötetben.
Az Ittzés nagyszülők 24 unokájának egyi-

keként egészen kicsiny gyermekként ke-
rültem kapcsolatba Boglárral. Édesapám 
1952-ben bekövetkezett halála után a szü-
lőfalumban lévő szolgálati lakást el kellett 
hagynunk, és mivel Pápán lévő családi 
házunkat államosították, Bogláron leltünk 
menedékre. Az általános iskola nyolcadik 
osztályát itt fejeztem be.

A Bogláron töltött évek egyébként na-
gyon nehéz időszakát jelentik életemnek. 
Valójában nagy szegénységben éltünk, jól-
lehet a gondomat viselő özvegyasszonyok 
mindent megtettek azért, hogy ezt mi 
gyerekek – rajtam kívül még nagynéném 
kislánya – Balikó Katinka – ebből lehető-
leg keveset érezzünk. Édesanyámnak nem 
volt tanult foglalkozása. Miután Boglárra 
költöztünk alkalmi takarítást és mosást 
vállalt. A boglárfelsői vasúti megálló köze-
lében lévő „FŐZÉRT”-gyermeküdülő szeny-
nyesét kerékpáron, vagy tragacson toltam 
a Kazinczy utcába, majd a kézzel hajtott, 
fával fűtött bádog mosógéppel kimostuk, 
szárítás után a későbbi vasalás megköny-
nyítésére mángoroltuk (vajon tudja-e még 

PÓDIUM

AMIKOR A ZENE VISSZAKÖLTÖZIK A HÁZBA…

Az Ittzés villa egykor

1953-ban végzett nyolcadik osztályt mutatja Boros István
igazgató úrral. A hátul álló fi úk

sorában balról a második: Dr. Farkas Sándor
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valaki, hogyan történik a mángorlás?), vé-
gül faszénnel hevített vasalóval vasaltuk, 
és ezt követően szállítottuk vissza a tiszta 
ágyneműt az üdülőbe. 
A bértakarításból nekem is kijutott. Az 

iskola épülete nyaranta üdülőként műkö-
dött. Ehhez a bútorokat – köztük az irdat-
lanul nehéz szekrényeket – el kellett hor-
dani, majd a termeket kitakarítani, hogy 
azok hálótermekké alakíthatók legyenek. 
Ezt a munkát az iskolaszolgával, Horváth 
bácsival – a gyerekek nem tudom milyen 
meggondolásból a „Pétisó” ragadványnév-
vel illették – ketten végeztük el. Nyugdíjba 
menetelemkor szembesültem azzal, hogy 
a munkavégzést annak rendje módja sze-
rint adminisztrálták, így első munkahelyem 
Balatonboglár Község Tanácsa volt. Később 
még egyszer lettem boglári tanácsi dolgo-
zó, ugyanis érettségi táján mentősként dol-

goztam a Jankovich-telepi 
strandon.

Édesanyám szépen zon-
gorázott, ezért megpróbál-
kozott az üdülőkben való 
muzsikálással. Ez a munka 
nem igen vált be, mivel ő 
ugyan otthon volt Bach és 
Beethoven zenéjében, de 
semmiféle gyakorlata nem 
volt a „Schneider Fáni” 
meg a „Száz forintnak öt-
ven a fele” interpretálásá-
ban. Később jött az ötlet, 
hogy zenetanításra adja a 
fejét…
A másik vendég, Teleki 

Miklós pályafutása Buda-
pestről indult és orgona-
művészi diplomáját 1995-
ben szerezte meg a Liszt 
Ferenc Zeneakadémián, 
Lehotka Gábor professzor 
növendékeként. Elmon-
dása szerint pályája nem 
volt töretlen, hiszen a ko-
moly zenéből megélni nem 
egyszerű, ezért többször is 
vívódott, hogy a zenei kar-
rier helyett inkább valami 
jobban jöve-
delmező állás 
után nézzen. 
Végül apósa, 
akit ő csak 
tanár úrnak 
szólít, átlen-

dítette ezen a holtponton. A 
beszélgetésben megosztotta, 
hogy mikor elvette a főorvos 
úr lányát, akkor nem gondol-
ta, hogy egy igazi zeneértő 
családba házasodik be.

Dr. Farkas Sándor elmondta, 
hogy amíg édesanyja zongo-
rázott, addig mindig volt zene 
a házban, és nem csak az 
oktatások miatt, hanem egy 
igazi kis házi zenekar is mű-
ködött. Ebben hol édesany-
ja, vagy Ittzés Zsigmond, a 
nagybátyja zongorázott, Irma 
nagynénje és Imre testvér-
bátyja énekelt, de vendégként 
más rokonok, amatőr barátok is közremű-
ködtek. Mivel a jó hangszer ritkaságnak 

számított, gyakorlásként a 
Bogláron üdülő hivatásos 
művészek is megfordultak 
náluk, többek között Vásáry 
Tamás zongoraművész és 
Zentai Anna operett-prima-
donna. A művésznő egyéb-
ként úgy akadt a családra, 
hogy a Kazinczy utcában 
sétálva meghallotta Imre 
előadásában a házból kihal-
latszó „Fülöp király áriáját” 
Verdi „Don Carlos” című 
operájából, és úgy döntött, 
kideríti a gyönyörű hang for-

rását, majd ismeretlenül beállított a házba.
Édesanyja a nagymama haláláig – 1975 – 

tartózkodott és tanított Bogláron. A város 
önkormányzata a település kulturális életé-
ben végzett munkájáért 2001-ben rangos 
kitüntetésben részesítette, azonban a ki-
tüntetés átvételét követően – nem sokkal 
99. születésnapja előtt – hamarosan elszó-
lította a halál. A házi muzsikálás a Siófokra 
költözés után megszűnt, de miután Teleki 
Miklós a családba került, újra felelevenítet-
ték ezt a szép szokást. Ennek külön érde-
kessége az, hogy még mindig az a zongora 
áll a zenélés középpontjában, amin annyi 
boglári gyerek tanult meg játszani.
Teleki Miklóst egyébként a bogláriak ar-

ról ismerhetik leginkább, hogy ő az egyik 
szervezője a katolikus templomban nya-
ranta tartott orgonakoncerteknek. Ebbe 
úgy csöppent bele, hogy a balatonlellei Ze-
neváros Alapítvány szervezésében az otta-
ni katolikus templomban lépett fel többször. 
Aztán hírét hallotta, hogy Balatonbogláron 
is épül egy jó nevű hangszerkészítő cég ki-
vitelezésében egy modern orgona. Így fel-
vette a kapcsolatot Lubics László kántorral, 
s ennek köszönhetően a hangszer avatá-
sára megszervezett 24 órás, nonstop kon-
certen lépett fel itt először, majd visszatérő 
vendég lett.  

Teleki Miklósnak eddig összesen 10 CD-je 
és egy főleg balatoni képekre épülő DVD-
je jelent meg, ami kiemelkedő teljesítmény. 
Vannak kedvenc hangszerei, így elősze-
retettel játszik Siófokon a Makovecz-féle 
evangélikus templomban, de a boglári or-
gona is a szívéhez nőtt. Dr. Farkas Sándor 
pedig nyugdíjas idejét, ha teheti, túrázás-
sal tölti. Büszke rá, hogy a Mont Blanc-t 
Erőss Zsolt hegymászó vezetésével telje-
sítette.

A beszélgetés teljes egészében a Balaton-
boglár Város Youtube-csatornán tekinthető 
meg.

Dr. Farkas Elemérné Művelődési díja

Otthoni gyakorlás a legendás zongorán

folytatás az előző oldalról



10 BALATONBOGLÁRI HÍREK 2017. december

KULTÚRA

IRODALMI KÖR
BALATONBOGLÁRON

A kultúra, az irodalom mindig is fontos 
szerepet játszott Balatonboglár életében. 
Irodalmi alkotásokat olvasni, hallgatni jó 
dolog. Mi lenne, ha összegyűjtenénk a 
környék aktív költőit, íróit és rendeznénk 
egy egyedi irodalmi kört Balatonbogláron? 
Kőszeghy Miklós – evangélikus hitok-
tató, amatőr költő - ötletét, gondolatait 
osztotta meg ezzel az új dologgal kapcso-
latban.

Már Somogyszilben is egy irodalmi 
beszélgetőkört kezdeményeztem va-
lamikor 4-6 évvel ezelőtt. Ott 5-10 
résztvevő volt és ősztől tavaszig ha-
vonta találkoztunk. Jó volt, pedig ott 
csak 750 lakos volt. Régóta írogatok, 
online irodalmi oldalakon jelen va-
gyok, országosan sok ismeretségre 
tettem szert. Idén a Héttorony irodal-
mi oldalnak versszerkesztője lettem, 
két összejövetelükön (Ozorán és Sze-
geden) részt vettem. Akkor ötlött fel 
bennem, hogy ilyen találkozókat mi is 
csinálhatnánk. Sőt, felvetettem, hogy 
a Héttorony jövő júniusi országos ta-
lálkozóját Bogláron rendezhetnénk. 

Egylőre úgy néz ki, hogy 
így is lesz! 

Elkezdtem tehát felku-
tatni azokat a helyi, kör-
nyékbeli vers és próza-
írókat, akiket egy ilyen 
eseményre mozgósítani 
lehet. Így fogtunk ösz-
sze Láng Edittel, aki a 
Fonyódi művelődési ház 
gyermekkönyvtárosa. 
Béres Kriszta a boglári 
könyvtárban volt segít-
ségemre és néhány em-
bert magam is már korábban meg-
ismertem, aki verset vagy prózát ír. 
Mindenkit még nem tudtunk megszó-
lítani, de kezdetnek úgy gondoltam, 
csináljunk egy ilyen délutánt, amivel 
elindíthatunk egy későbbi irodalmi 
közösséget.

Az első irodalmi kör november 18-án 
volt az Evangélikus templomban. Az írók, 
költők felolvasták saját alkotásaikat, il-
letve megismerhettük életútjukat, eddigi 
eredményeiket. A szerzemények között 
szerepeltek versek, novellák. Miklós bízik 
abban, hogy ezzel a kezdeményezéssel 
egy új hagyományt teremthet.

A célom jelenleg az, hogy a Dél-Ba-

laton partján élő írókat, 
költőket, ezeket hobbi-
szinten, vagy épp ama-
tőr módon művelőket 
összegyűjtsük és Bala-
tonboglár központtal lét-
rehozzunk egy irodalmi 
kört. Jövő tavasztól kö-
tetbemutatók és hasonló 
tematikus irodalmi felol-
vasó délutánok alkalmait 
szeretném megszervezni, 
remélem, már egy kisebb 
csapattal együttműködve. 

Keresem azokat, akik ebben szí-
vesen részt vennének. A következő 
hasonló napot márciusra tervezzük. 
Addig is várjuk az alkotók jelentke-
zését. Kérem, keressenek bátran: 
m.koszeghxy@gmail.com

Az első irodalmi kör résztvevői:

Bejczi Edit, Gáti Anna,
Hídvégi Mária, Horváth Helga,

Jäger Zsuzsanna, Kőszeghy Miklós,
Láng Edit, Lévay Mária,

Mezei István, Schiffter Attila,
Sonkoly Éva, Váczi Lászlóné.

Mottónk: „Ne az asztalfi óknak írjunk, 
osszuk meg egymással, amink van!”

FOTÓKIÁLLÍTÁS A MŰ-
VELŐDÉSI HÁZBAN

November 25-én, szombaton a Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnáziumban működő foto-
gráfus OKJ képzés hallgatóinak alkotásai-
ból rendeztek kiállítást Balatonbogláron a 
Varga Béla Városi Kulturális Központ nagy-
termében. A színvonalas tárlat ide kerülé-
sének izgalmas története van, amit a kiállí-
tást megnyitó, az iskolában tanító, boglári 
születésű Klotz Miklós fotográfus mesélt el 
hangsúlyozottan hosszúra tervezett meg-
nyitójában. 
A kétéves képzés 

hallgatóinak nyári 
fotós tábort szervez-
tek, amihez izgalmas 
helyszínnek gondol-
ták a Balatont. Klotz 
Miklós pedig ezen be-
lül is Balatonboglárra 
gondolt, így megke-
reste a város veze-
tését, hogy ha kap-
nának ehhez valami 
segítséget, akkor a fi -
atalokkal végig fény-
képeznék a várost és 
az elkészült képeket 
át is adnák szabad 
felhasználásra kiad-
ványokhoz, prospek-
tusokhoz. A megál-
lapodás létrejött, a 
tanulók használhat-

ták a strandon lévő apartmant, az elkészült 
fotókat pedig ígéretüknek megfelelően, a 
kiállítás megnyitóján egy CD lemezen át is 
adták.
A tárlat két, illetve valójában három rész-

ből áll. A két fő csoportosítás a balatoni, 
valamint az Erdélyben lévő Torockón lebo-
nyolított fotós táborok termései, melyek a 
terem bal és jobb oldalán kaptak helyet. A 
harmadik, kisebb csoportosítás pedig az 
egyik hallgatónak, Lisztes Orsolyának már-
már fotóművészetbe hajló alkotásaiból áll. 
Ez utóbbihoz azonban Klotz Miklós elmond-
ta, hogy a képzés alapvető célja nem a fo-
tóművészet, hanem a klasszikus fotográfus 

szakma elsajátítása, de mindig van pár 
hallgató, akit mégis inkább a képi kifejezés 
művészi része vonz.
A megnyitó pedig azért nem lett rövid, 

mert mindenkit mikrofonhoz hívtak, akinek 
a két tábor létrejöttében, lebonyolításában 
szerepe volt, valamilyen segítséget nyúj-
tott hozzá. Így a bogláriak közül kiemelték 
Kopasz Árpádot, a hajómúzeum üzemelte-
tőjét és Szalai Tündét, a Helyiérték Egye-
sület koordinátorát, aki pár napig a „csapat 
anyjának” szerepét töltötte be. A kiállítás 
december 22-ig, a művelődési ház nyitva-
tartási idejében és a programokon látogat-
ható.
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ADVENT

MIKULÁSJÁRÁS
BALATONBOGLÁRON

A Mikulás idén is látogatást tett a balaton-
boglári gyerekeknél, ráadásul két helyszí-
nen is látogatást tett. A nagyszakállú prog-
ramja most is az óvodában kezdődött, ahol 
december 5-én már a reggeli órákban izga-
tott várakozással készültek az apróságok a 
nagy találkozásra. A Mikulás a legkisebbek, 
a bölcsisek csoportszobájába nézett be elő-
ször, majd sorban a következett az összes 
ovis csoport. A gyerekek közös énekléssel, 
versekkel, rajzokkal várták az ajándékok-
kal érkező vendéget.

Másnap délelőtt a Varga Béla Városi Kul-
turális Központ adott helyet az ovisok és 
alsótagozatos iskolások Mikulás program-
jának, melynek fő szervezői a szülők voltak. 
A program elején a zeneiskolások adtak el-
sősorban karácsonyi művekből álló rövid 
koncertet, majd a tavalyihoz hasonlóan, 
most is szülők léptek fel egy színdarabbal. 
A történet szerint a Télapó éppen a bala-
tonboglári gyerekekhez akar indulni, de a 
krampuszok ebben igyekeznek megakadá-
lyozni. Majd, amikor lebuknak, akkor egész 
csínyt a teremben lévő gyerekek próbálják 
ráfogni. Lett is ebből felháborodás a közön-

ség részéről…
Természetesen, végül minden jóra fordult, 

és a csínytevők is megbánták tettüket. A 
Mikulás pedig megérkezett Balatonboglár-
ra, ahol minden gyermek kapott ajándékot 

is. Az programot a szereplők kétszer is elő-
adták, hiszen első körben az ovisok, utána 
pedig kisiskolások töltötték meg a nézőte-
ret.

ADVENTI FÉNYEK

Nem lehet könnyű dolga Latrompette 
Matildnak, a Szőlőskislaki Artista Isko-
la vezetőjének, amikor növendékeivel a 
hagyományos karácsonyi műsorra készül, 
hiszen a feladat összetett. Egyrészt 
mindig kell valami újat mutatni, más-
részt azoknak a gyerekeknek is szerep-
lési lehetőséget kell adni, akik kezdők, 
vagy esetleg kevésbé ügyesek még. Az 
idén december 8-án, pénteken késő 
délután a Varga Béla Városi Kulturális 
Központban Adventi fények címmel elő-
adott műsorukban azonban ismét mind-
két kihívásnak sikerült megfelelniük.
A műsor lekapcsolt lámpák mellett, a 

címnek megfelelően a fények behozata-

lával kezdődött, majd a függöny széthú-
zása után, először szinte csak sziluettként 
jelentek meg a fellépők, hol egykerekű 
kerékpáron, hol karikákkal vagy buzogá-
nyokkal zsonglőrködve. A közel egy órás 
műsorban a gyerekek ismét lenyűgözték 

a közönséget ügyességükkel. A pörgős 
váltásokkal, ízlésesen kiválasztott kísérő 
zenékkel izgalmassá tett előadás szerke-
zete pedig a rendező Latrompette Matildot 
dicséri, aki egy rövid időre egy világszín-
vonalú cirkusz hangulatát varázsolta a 

boglári színpadra. 
A fi náléban a fénysorokkal való 

zsonglőrködés pedig egyszerre volt 
látványos és mégis valódi adventi 
hangulatot árasztó. A vastaps után 
adott ráadás, a fényekkel való felvo-
nulás, majd a profi n koreografált meg-
hajlás és elköszönés azt mutatta, hogy 
nem csak az eszközökkel való bánást, 
hanem a színpadi viselkedést is pro-
fi n elsajátították az ifjú artisták. Nagy 
gratuláció az egész csapatnak! 
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FOTÓ

Fojt Dániel 1999-óta foglalkozik fotó-
zással, s az egykori hobbi mára foglal-
kozássá vált. Kedvenc témái a portré 
és a hétköznapokból merített pillanat-
képek, amiket jobbára a nagy város-
ok utcáin kap lencsevégre. 2011-óta 
egyedülálló absztrakt technikával 
dolgozik, ami egyfajta fotómontázs, 

melyek alapját személyes élményei, 
álomképei képezik, de mégsem csu-
pán a fantázia szüleményei, hanem 
kötődnek is valamilyen témához.
Legfrissebb ilyen munkáival a Bala-

ton régies hangulatát szeretné felidéz-
ni. Ezek a montázsok lehetővé teszik 
egy olyan új képi világ megjeleníté-
sét, amely egyetlen alkotásban, akár 
egyszerre 20 vagy 30 fotó összedol-
gozásával születik meg. Ez az a töké-
letes álomkép, ami festői hangulatban 
visszaröpíthet minket az időben. Vé-
leménye szerint, sokan éreztük már 
azt, hogy egyetlen fotóval nem lehet 
elmondani mindazt az élményt vagy 
életérzést, ami akkor és ott megfogal-
mazódott bennünk. Éppen ezért Fojt 
Dániel határokat nem ismerve pró-
bálja képpé tenni mindazon élményeit, 
amik a fejében megszületnek. 
Ennek megfelelően, a saját készíté-

sű fotói mellett a montázsokban elő-
fordulhat régi kézírás, egy pecsét, egy 
bélyegkép vagy mástól kapott anyag, 
ami fokozhatja az értékeket, a jelen-
tést és díszítő elemként is szolgálhat. 
A Balaton településeit így megjelenítő 

sorozatában a tó jellegzetességeit az 
ott szerzett emlékekből, hangulatok-
ból és megannyi történetből merítve 
készíti. A teljes anyagot jövőre könyv 
formájában szeretné kiadni úgy, hogy 
az illusztrációk mellett rövid történe-
tekkel, gondolatokkal egészítse ki a 
látványt. A kiadvány három nyelven 
íródik majd, így a Balaton szép élmé-
nye még több ember számára lesz el-
érhető. 
A könyv anyagát addig is - és utána is- 

kiállításokon és előadásokon mutatja 
be. Így került az alkotó novemberben 
Balatonboglárra, a Helytörténész Kon-
ferenciára is, ahol mindenkinek nagy 
élményt jelentett településének jel-
legzetességeit ilyen montázsokon ke-
resztül szemlélni. A konferencián tar-
tott előadásában Fojt Dániel elmondta, 
tervezett könyvének kiadásához min-
den segítséget szívesen fogad.
További montázsok az újságban: 

címlapon és a 3. oldalon.

Az alkotó elérhetősége:
fojtfoto@gmail.com

FOTÓMONTÁZSOK A BALATONRÓL

ÖRÖMÜNNEP A RON-
TÁS NAPJÁN

Szinte összeszámlálhatatlan már, hogy 
hány éve rendezik meg Balatonbogláron 
a Varga Béla Városi Kulturális Központban 
Luca nap környékén a hagyományos Luca 
bált. Így természetesen, idén is össze-
fogtak a szelencések, hogy megmutassák 
tánc tudományukat, valamint egy kis ízelí-
tőt adjanak a naphoz kötődő szokásokból. 
Ennek megfelelően december 9-én, szom-
baton zsúfolásig meg is telt a művelődési 
ház nagyterme szülőkkel, barátokkal és 
érdeklődőkkel.

A rendezvény megnyitójában Szabó 
Bertalan, a Szelence Alapítvány elnöke 
köszöntötte a közönséget, majd megkö-
szönte elsősorban a szülőknek, valamint 
a támogatóknak, hogy évről évre össze-
jöhetnek ezen a napon. Külön kiemelte a 
Bavaria Yachts Hungary céget, akik már 
több éve ajánlják fel a tombola fődíjat, így 
idén is egy százezer forint értékű, kilenc 
főre szóló hajózást vihetett haza egy sze-
rencsés tombolavásárló.
A színpadon elsőként a Szelence Gyer-

mektánccsoport lépett fel azzal a mező-
földi tánckoreográfi ával, amivel a pün-
kösdkor rendezett Méta Fesztiválon is 
szép sikert értek el. A folytatásban a Ka-

rád Néptáncegyüttes somogyi táncokat, 
Kasza Krisztina pedig karádi népdalokat 
adott elő. A táncokhoz az élő kíséretet a 
Szabó Zsolt, azaz Szazsó által vezetett 
Dió Band szolgáltatta, míg a táncok kö-
zött örkői dallamokkal ismertették meg a 
közönséget.
A szelencés gyerekek második koreográ-

fi ájában azok a kicsik is szereplési lehe-
tőséget kaptak, akik idén csatlakoztak és 
kezdték tanulni a népi tánc tudományát. 
A műsor vége felé pedig két szóló táncos 
is a színpadra lépett: Gerlecz Gábor egy 

magyarvistai legényest, míg Sikentáncz 
Szilveszter egy méhkeréki táncot muta-
tott be. Végül ismét a szelencés gyereke-
ké volt a színpad, hogy a Luca napi nép-
szokásokból, vicces mondókákból adjanak 
ízelítőt.
A színpadi programok után gyorsan fel-

szedték a székeket, hogy a Dió Banda 
zenéjére egy fergeteges táncház kezdőd-
jön, amibe a gyerekek mellett a szülők is 
bekapcsolódhattak. A táncház szünetében 
pedig a sok-sok tombola ajándék is gaz-
dára talált.
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Önök bizonyára felfi gyeltek (ha ke-
vesen is) azokra az eseményekre, me-
lyekről már azt megelőzően olvashattak 
az előzményeiről, az előkészületeiről, a 
várható történésről, ahol végül beszámo-
lóval - szűkebb körben értékeléssel - is 
záródott az a bizonyos rendezvény, ese-
mény. S olyat, amiben egy harsány pla-
kát-rikkancs toboroz, s aztán elég kevés 

– esetleg pártucat komment nélküli fotó 
– az utóinformáció, nos, azzal bizonyosan 
sokkal több helyen találkozhatnak. A hír 
szent! – ezt illik tudni, de A vélemény meg 
szabad! – azzal meg illik élni. Ezt csupán 
azért emelem a témába, mert ha később 
készülne (folytatódna) városi kronológia, 
amelyet az események publikációiból állít 
majd elő az avatott szakember – ahogyan 
Tibor barátom tette -, akkor ez az újság 
lesz az egyik meghatározó forrása.  Tehát 
nemcsak a mának, hanem a jövőnek is 
szól a lap (a címlapjával, fotóival, írása-
ival, s - későbbiekben majd komoly de-
rültséget okozó - reklámjaival is) annak 
a felelősségével, függetlenül az aktuális 
fontossági besorolás nélkül.

Egy májusi cikket, ami a tavaszi találko-
zóról szólt így zártam: Ősszel Balatonbog-
lár lesz a Balatoni Helytörténész Találkozó 
házigazdája, amin szeretnénk emlékezetes 
vendéglátókká lenni.

November 10-én került sor a Fischl-
házban a Balatoni Helytörténészek Talál-
kozójára. Hetekkel, sőt több hónappal ko-
rábban kezdődött a szervezése, ami azért 
sem volt egyszerű, mert az ötletgazda, az 
edericsi Dr. Takács Gábor tudósi „különc-
sége” – nincs mobilja, e-mailt heti két-há-
romszor olvas ellenállt a mai gyorsuló idő-
nek. Valójában ez csak fokozta a szimpátiát 
különleges személye iránt, akivel csak si-
került pár alkalommal személyesen is ta-
lálkozni – ha kalandos módon is. Mindent 
sikerült alaposan átgondolni – a vendégek 
fogadása, regisztráció, névre szóló kitűzők 
készítése, felszólalók listája, a felszólalá-
sok témái, transzfer az állomástól, transz-
fer az ebédlőig, kávé, pogácsa, borok az 
ebéd utánra, hangosítás, kivetítő prezen-
tációkhoz, kiállítási hely, városi prospektus, 
séta a kápolnáknál, a Csavargőzösnél, tár-
latvezetés a helytörténeti kiállításon…
A város részéről Mészáros Miklós polgár-

mester üdvözölte a találkozó népes részt-
vevőit, majd Dr. Takács Gábor tette meg 
a balatonedericsi polgármester asszony, a 
találkozók ötletgazdája, Töreky Lászlóné 
üdvözlő üzenetének felolvasásával. A szer-
vezők részéről Kopasz Árpád ismertette a 
találkozó programját, aminek a helytör-
ténet és az idegenforgalom témát válasz-
tottuk. A házigazda részéről Horváth Iván 
nyitotta meg az előadások sorát a bala-
tonboglári helytörténeti kutatások és ered-
mények bemutatásával. A következőben 
jómagam a nálunk már két idegenforgal-
mi szezont megélt, egyedi, BoglárMászka 
megvalósításról, s annak tapasztalatairól 

tartottam – a négy perces felszólalási ke-
retet picit túllépve – ismertetőt, ami a várt-
nál nagyobb érdeklődést, fi gyelmet kapott, 
sőt valóságos próbát, ajándék sorsolást is 
megélt. A Baán Bea volt következő elő-
adó, akit részünkről nagy várakozás előz-
te meg, ugyanis a boglári Kék kápolnáról, 
őse családjáról adott, meg nem válaszol-
ható kérdéssel a végén érdekes adatokat, 
szépen felépített prezentációval. Majd Fojt 
Dánielkék mutatták be a folyamatban lévő, 
művészi, régi Balaton fotóalbumukat, s 
kérték a helytörténészek segítségét a kör-
nyezetük nevezetes helyeinek felkeresésé-
hez. A különleges művészi megoldásokkal 
készült minta-képek bemutatását nagy el-
ismerés kísérte.
A találkozó alaptémájához kapcsolódva 

két hozzászóló következett: Petrás Lajos 
a Balaton vízügyi témájú múltját kutatja, 
s azzal kapcsolatos felszólalást hallgathat-
tunk meg, majd egy újszerű programszer-
vező vállalkozást képviselő Csillag Balázs 
mutatkozott be, akik tematikus balatoni 
sétákat szerveznek helyi történelmet jól 
ismerő, helyi „idegenvezetőkkel”.
Balatonszemes helytörténetével kapcso-

latos aktivitásról Kiss Lászlótól hallottunk 
beszámolót. Kovács Ilona Balatonbe-
rényből igen tartalmas előadásában az új 
berényi könyvéről, a település helytörté-
neti emlékhelyeiről, azok sorsáról, gazdag 
tervekről beszélt. Ránky Péter az 2018-
as balatonakarattyai kiadványról tartott 
ismertetőt. Vér László a Balatonkenesei 
Tájház körüli problémákról tudatta a je-
lenlévőket, amit komoly aggodalommal, 
segítő gondolatokkal fogadtak. Dr. Rácz 
János Balatonfüredről egy szépen felépített 
méltató összefoglalót tartott a nemrég el-
hunyt Lichtneckert Andrásról, a füredi tör-
ténetírás nagy alakjáról. Szintén Balaton-
füredről Tóth Attila az egykori református 
templom, majd 1944-ig zsinagóga mellé 
épített, nem oda illő épületről, annak meg 
nem hallgatott véleményezéséről beszélt. 
Olti Ferenc tartott előadást az „Új állandó 
kiállítás a füredi zsinagógában” címmel, 
melyben kivételes technikai megoldáso-
kat, pazar berendezést, értékes anyagot 
láthat hamarosan az odalátogató. Németh 
Ferenc Balatonszepezdről a soron követke-
ző, VI. találkozóról szólt, amit 2018. május 
10-én rendeznek meg. A dátum a község 
életében nevezetes, Virius Vince halálának 
100. évfordulója. Megtudhattunk neves 
polgárukról pár adatot, méltatást. Iván 
Katalinék Kővágóörsról kishajó modelle-

ket hoztak, melyeket több éven keresztül 
készítettek gyerekekkel az ő irányításuk-
kal működő szakkörben. A szünetben mód 
nyílt a távirányítással vezérelt modellek né-
hány elemét (evezősorok…) működés köz-
ben szemléltetniük. Majd Káloczi Kálmán 
badacsonytomaji helytörténész előadására 
fi gyelhetett a tanácskozás: A Balaton kö-
zépső medencéjének partján a 1920-1940-
es években tevékenykedő Dr. Varga Béla 
balatonboglári, Varga Sándor badacsony-
tomaji és Ify Lajos fonyódi plébánosról 

– címmel. Majd Töreky András Nemesvita-
Ederics képviseletében a folyamatban 
lévő munkájáról, a Balatonon átívelő csa-
ládi kapcsolatokról számolt be, s kutatási 
munkamódszeréről. Csizmadia Márton Ti-
hanyból tartott egy jó hangulatú előadást 
a balatoni bödönhajókról, amihez nagyon 
jó néven vette a tanácskozás meghívóján 
használt festményt. (Másvalaki örömmel 
fedezte fel, s újságolta a szünetben, hogy 
a könyvében foglakozott a képen látottak-
kal kapcsolatos eseményekkel.) Legvégül a 
szomszédunkból, Fonyódról Németh Ernő 
mutatta be városa közelmúlt történetével 
foglakozó könyvét, melyben számtalan vo-
natkozásban található tanulságos balaton-
boglári kapcsolat.
A több, mint ötven fő résztvevőt a város 

vendégül látta egy ízletes és választékos 
ebéddel a városi konyhán, amit a templom 
dombi sétával közelített meg a társaság, s 
visszafele a Szent Erzsébet parkot, az ott 
és a környékén található értékpontokat 
volt szerencsénk bemutatni. Ebéd utánra 
egy kis bor is került az asztalra. A tanács-
kozás végén majd mindenki a Csavargő-
zösnél meghallgathatta Kopasz Árpád mon-
datait a hajóról, s Horváth Iván révhajózás 
története kiselőadását.
Az elköszönések hangjaiból, s a visszajel-

zések alapján is nyugodt lélekkel kijelent-
hetjük: tartottuk az ígéretünket.
Mi az eredménye? Maga a találkozók 

már eredmény a Balaton javára, s az azon 
résztvevők komoly bíztatást, megerősítést 
nyernek munkájukhoz. Ismerős az a híres 
bélyeggel ellátott százötven éves képeslap, 
melyet a Szalai Auguszta őnagyságának 
küldtek Révfülöpról Balatonboglárra. Hosz-
szas és eredménytelen nyomozás után, a 
város határán túlmenő kapcsolatok ered-
ményeként értékes adathoz jutottunk. Már 
tudjuk hol született, hol halt meg – még 
fogunk hallani róla. Talán nem nagy dolog, 
de a helytörténetet művelő legalább olyan 
örömmel üdvözöl egy ilyen adatot, mint a 
matematikus az 1859-től igazolni még nem 
sikerült Riemann-sejtés megoldásához kö-
zelítő kis lépést - (ezt csak egy kis poén-
ként).

Kalász József

BALATON

BALATONI HELYTÖRTÉNÉSZEK
TALÁLKOZÓJÁRÓL
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KARÁCSONY

KARÁCSONYI 
KÓRUSKONCERT

Az immár 95 éves balatonboglári Balaton 
Vox kórus idén is az evangélikus temp-
lomban tartotta meg karácsonyi koncert-
jét, melyre az elmúlt évek szokásainak 
megfelelően vendég előadókat is hívtak. A 
december 10-én este rendezett teltházas 
program megnyitójában Gárdos Zoltán el-
nök köszöntötte a közönséget, és elmondta, 
hogy advent második vasárnapja egyben 
a Kóruséneklés Világnapja is. Ezen a na-
pon világszerte több ezer kórus és énekkar 
koncertezik, hogy a közös éneklés igazi 
örömünnep legyen. Felidézte a világnap fel-
hívását, ami szerint az emberiség egy fo-
lyamatos önpusztításban van, ugyanakkor 
a józan emberek többsége mégis békében 
szeretne élni. A kórusok nagy családja pe-
dig hozzá tud járulni ahhoz, hogy a béke 
előtt lévő akadályok ledőljenek.

Ezek után Mészáros Miklós polgármester 
mondta el köszöntőjét, melyben kiemelte, 
hogy 2017. egy sikeres éve volt a városnak 
is és a kórusnak is, hiszen idén szerezték 
meg a régóta vágyott fesztivál kórus minő-
sítést, amihez most ismét gratulált. Külön 
megköszönte azt is, hogy a kórus tagjai a 
jeges szélben is vállalták az adventi gyer-
tyagyújtáson a fellépést, és ezzel egy kelle-

mes estét szereztek a város lakóinak. 
Ezen az estén a Balaton Vox két részben 

adta elő műsorát. Az első blokkban főleg 
karácsonyi dalok kaptak szerepet, így töb-
bek között Werner Alajos, Eriksson és Ko-
dály Zoltán egy-egy műve, de felcsendült az 
ilyenkor szinte kihagyhatatlan Händel mű, a 
Messiás oratóriumból a Halleluja tétel is. A 
két blokk között a lellei művészeti iskola nö-
vendéke Guelmino Kamilla adta ellő fuvolán 
Telemann C-dúr szonátáját, majd a tavaly 
már nagy sikert aratott, a kórustagok gyer-
mekeiből és unokáiból 
álló gyermekkórus kö-
vetkezett. Ők szintén ka-
rácsonyi dalokat énekel-
tek, Gál Zoltán gitár és 
Péterdi Gabriella furulya 
kíséretében. A „vendég” 
blokkot pedig Vivaldi 
Négy évszak című mű-
véből a Tél tétel előadá-
sával Péterdi Gabriella és 
Takácsné Baja Gabriella 
zárta.

A második blokk kez-
dete előtt Kőszeghyné 
Raczkó Zsuzsanna evan-
gélikus lelkész asszony 
egy karácsonyi pirami-
son, mint szemléltető 
eszközön keresztül be-

szélt Jézus születé-
sének legfontosabb 
szereplőiről. A folyta-
tásban a Balaton Vox 
Kodály Zoltán Adven-
ti énekével kezdett, 
de több izgalmas 
hangzású dal is fel-
csendült. A koncert vége felé két karácsonyi 
dal eléneklésébe bevonták a közönséget is, 
majd a zárásban Gruber Ferenc átiratában 
adták elő a Csendes éjt. 

VERS- ÉS MESEMONDÓ VERSENY
Hagyományosan idén is mikulás napján tartották az általános iskolá-

ban a vers- és mesemondó versenyt. Évfolyamonként 2-3 gyerkőc lé-
pett a színpadra, hogy megmutathassa ő a legjobb a legjobbak között. A 
versenyzők szépen megállták a helyüket, a hallgatóság pedig igazán jól 
szórakozott a szebbnél szebb meséket hallgatva. A legkisebbek is egé-
szen hitelesen, átéléssel meséltek, akárcsak a nagyobbak. Nagyon fon-
tos, hogy a mesélő jelleme, személyisége is megmutatkozzon az előadás 
közben, hiszen ettől lesz igazán hiteles. Minden gyermek a saját egyéni-
ségének megfelelő verset kapott, melytől a verseny valóban különleges 
volt. A zsűrinek sem volt könnyű dolga, hiszen mindenki szépen megállta 
a helyét. A híresebb népmesék, műmesék mellett elhangzottak kevésbé 
ismert, ám annál szebb mesék is és természetesen idén is halhattunk 
kortás szerzők tollából született történeteket.






