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Milyen a karácsonyvárás Szőlőskisla-
kon?

Egy kicsit meghasonlott állapot nekem ez 
az időszak, hiszen most alpolgármester-
ként kellene nyilatkoznom, de a készülődés 
pörgése miatt csak programszervezőként 
tudok. Itt, a művelődési házban a gyere-
kekkel adventi kézműves-foglalkozásokkal 
készülünk a karácsonyra. Díszeket készí-
tünk az ünnepi asztalra és a fára. Három 
éve fogalmazódott meg bennem, hogy 
szeretnék Kislaknak egy Betlehemet, mert 
az országot járva sok, szépet láttam, de 
Iregszemcsén, ahonnan a párom szárma-
zik, találtam meg a szívemhez legközelebb 
állót. Az ottani művelődési háznál állítottak 
fel egy bájos, mézeskalács Betlehemet, és 
elhatároztam, hogy ezt én is megvalósítom 
itt, Szőlőskislakon. 
Ez három éve elkezdődött azzal, hogy 

magánemberként, saját pénzből vásárol-
tam faanyagot. A párommal kivagdostunk 
belőle mindenféle mézeskalács fi gurát, az-
után lefestettük ezeket. Majd a bolt mellett 
levő, kislakiak karácsonyfájára aggattuk fel 
a mézeskalácsnak látszó díszeket. Olyan, 
mintha nagy mézeskalácsok lógnának a 
fán. Nagyon hálásak voltak érte az itt lakó 
emberek, ugyanis régebben nem igazán 
volt karácsonyfa állítás Kislakon. Illetve 
voltak próbálkozások, de vagy nem volt 
rá dísz, vagy nem volt megfelelő méretű, 
vagy nem volt túl szép a fa, ezért megkér-
tem Hujber Gabikát, hogy legyenek szíve-
sek, hozzanak egy fát ide, a faluközpontba. 
Fényfüzér pedig úgy került rá, hogy az al-
polgármesteri keretemből megvásároltam. 
Ezt ajándéknak szántam a kislakiaknak.
A fogadtatása nagyon jó volt, sok vissza-

jelzést kaptam. Többen mondták nekem, 
hogy milyen jó, amikor este hazajönnek 
a munkából, és látják, hogy nekünk, kis-
lakiaknak is van egy karácsonyfánk. Ez 
erősítette bennem az elhatározást, hogy 
Betlehemet is állítsunk. Tavaly még nem 
sikerült, de már akkor megvásároltuk a 
faanyag nagy részét, és idén végre meg-
valósítjuk. Jelenleg a Közterület Fenntartó 
Szervezet segítségével a Betlehem nádszö-
vetezése készül. Meg kell jegyeznem, hogy 

az épületnek a szerkezetét Orbán Zoli aján-
lotta fel. Ő készítette el, és az anyagát is ő 
adta. Ennek köszönhetően, ez a Betlehem 
az itt élő emberek, a városgazdálkodás 
és az alpolgármester közös összefogásá-
ból készül. A falugondnok pedig volt olyan 
kedves, hogy szabadsága alatt festette le 
a mézeskalács hatású fi gurákat, amiket je-
lenleg a Kreatív Klub tagjai díszítenek. Re-
mélem, hogy jövő hét közepe felé készen 
is lesz, és be is helyezhetjük az istállóba a 
díszletelemeket. 

Számomra külön öröm, hogy ez többes 
összefogásból készült. Benne vannak a 
falubeliek, benne vannak a kislaki civilek, 
de benne van a város is. Jó, hogy van va-
lamennyi alpolgármesteri keretem, ebből 
tudott megvalósulni, mert az ötlet és az 
összefogás mellé némi pénz is kellett.

Évek óta megrendezik a kislaki ka-
rácsonyváró ünnepséget, ami tavaly 
több új programot is tartalmazott, ami 
végül nagy siker lett. Idén is lesz?

„Kislaki karácsony” azóta van, amióta ide 
kerültem dolgozni, több mint 25 éve. Min-
dig összeszedtem a gyerekeket, és valami 
aprócska műsort előadtunk. Ezt hagyomá-
nyosan minden évben, a karácsonyt meg-
előző napokban rendezzük meg. Termé-
szetesen idén is lesz. Tavaly valóban új, a 
megszokottól eltérő kereteket kapott, ami-
nek az a lényege, hogy bevonjunk minden-
kit az eseményekbe. Ne az legyen, hogy a 
színpadon vannak a történések, a közönség 
pedig a széksorokból nézi. Szerettük volna 
kicsit kötetlenné, családiassá, ezáltal han-
gulatosabbá tenni a közös ünneplést. Ezt 
az Irodalmi és a Kreatív Klubbal közösen 
valósítottuk meg. Volt meseolvasó sarok, 
ahol a nagymamák olvastak a gyerekeknek, 
volt mézeskalács-sütés a konyhában, volt, 
aki elhozta a hangszereit, és zenéltek az 
egyik sarokban, a nagyteremben lehetett 
kézműveskedni, különböző karácsonyfadí-
szeket készíteni. Egyetlen kötöttebb prog-
ram volt, a karácsonyi műsor. Ennek a kon-
cepciónak a mentén, már délután 2 órától 
elkezdődtek az események, a rendezvény 
pedig nagyon jó hangulatúra sikeredett. 
A benti események után jött az Összeg-

fogás Szőlőskislakért Egyesület rendezvé-
nye, ami kint, a művelődési ház udvarán, 
a pásztortűznél folytatódott. Ott kemen-
cében sült falatokat lehetett kóstolni, és 
forralt bort kortyolni hozzá, beszélgetni 
a tűz mellett. Nagyon sajnálom, hogy az 
idei program nem tud így, közösen, össze-
fogásban megvalósulni az egyesülettel. Ők 
úgy döntöttek, hogy egy héttel korábban, 
15-én tartják meg rendezvényüket, mi pe-
dig közvetlenül a karácsony előtti szombat-
ra terveztük, mert akkor már tanítási szü-

net van. Így a gyerekeket sokkal könnyebb 
becsábítani, mint amikor még tart az iskola, 
viszont 15-én az összefogás egyesület az 
artista iskolával egy időben szervezi a mű-
sorát. Végül, ennek köszönhetően Kislakon 
két alkalom is lesz arra, hogy eljöjjenek a 
helyiek, és ráhangolódjanak a karácsonyra. 
Az artistaiskolának a műsora 15-én, négy 
órakor kezdődik, ezután öt óra körül lesz 
kint a pásztortűz. A művelődési ház kará-
csonyvárója pedig 22-én 14 órakor kezdő-
dik.

Ugyanígy mesével?

Igen, a mesét mindenképpen megtart-
juk, és lesz egy vendégcsoportunk is, a 
Szakasztó Népdalkör.  A zeneiskolások is 
jönnek hozzánk, lesz ajándékbontás és egy 
meglepetésműsor is.

Milyennek ítéli a 2018-as évet az alpol-
gármester szemüvegén keresztül?

Bár nagyon sok terv és feladat van még 
hátra, mégis úgy gondolom, hogy sok min-
den megvalósult. Például, a Római út elké-
szülte sokat lendített Kislakon, igaz, hozott 
megoldandó feladatot is, mert megnöve-
kedett a forgalom a Római utcában, ami 
amúgy is elég rossz minőségű. Vártunk 
egy pályázatra a művelődési ház felújítá-
sához, de forráshiány miatt sajnos elutasí-
tották. Van azonban egy jövőbeni tervünk, 
egy közösségi tér kialakítása a művelődési 
házban. Ennek keretében az orvosi rende-
lő átkerülne a szociális lakás helyére. Az 
orvosi rendelő mostani helyén pedig egy 
olyan közösségi tér lenne, ami az udvarról 
is megközelíthető. Ez nyitva lenne például 
akkor is, amikor a játszótéren ott vannak 
az anyukák és a gyerkőcök, így a mosdót is 
használni tudnák.
Szerintem a közösségi és a kulturális éle-

tet is fel tudná lendíteni. Örülünk annak, 
hogy a játszótér elkészült, és, hogy a mű-
velődési ház udvarára került, mert sokan 
jönnek és használják. Egy találkozóhely 
lett, és, ha már itt vannak, bejönnek a 
művelődési házba és a könyvtárba. Így a 
játszótér is közösségi hely lett. Idén elő-
ször szerveztünk napközis tábort a kislaki 
gyerekek számára, az irodalmi kör egyik 
tagjával, Szekeres Évával. Ezen a gyere-
kek négy napon keresztül Mátyás király ud-
varában érezhették magukat. Éva nénitől 
nagyon sok irodalmi és történelmi tényt, 
érdekességet tanultak a gyerekek, én pe-
dig a kézműves résszel egészítettem ki a 
programot. Ennek is nagyon jó visszhang-
ja volt, ezért jövő nyáron is lesz. Terveink 
szerint, a következő alkalommal a kuruc 
korba visszük el a gyerekeket.                                       
A Töklámpás Fesztivál is sikeresen zajlott 

le, rekord számú ember látogatott el a ren-

folytatás a következő oldalon

KARÁCSONYRA VÁRVA

Csere Andrea, Balatonboglár alpolgármestere, aki egyben 
a szőlőskislaki József Attila Művelődési Ház munkatársa, 
könyvtárosa, évtizedek óta szervezője a helyi karácsonyi 
programoknak. Idén is, szó szerint nagy fába vágta – ha 
nem is a fejszét – de a dekopírfűrészt mindenképpen…
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folytatás az előző oldalról

dezvényre. Szerencsénk volt, mert az idő 
is a kegyeibe fogadott bennünket. A főző-
versenyt viszont valószínűleg egy kicsit át 
kell gondolnunk, mert az elmúlt évekhez 
képest kevesebb induló volt. Egy húszéves 
rendezvénynél fi gyelni kell a változásokra 
is, hiszen ennyi idő elteltével átalakul az 
emberek igénye. Közben más rendezvé-
nyek is létrejöttek a környéken. Húsz éve 
mi voltunk az elsők, ahol tökös rendezvény 
volt, most már a Hősök terén is van. Büsz-
kék vagyunk innovatív készségünkre, hogy 
tudtunk hagyományt teremteni.

Ha jól tudom, a pályázat sikertelen-
sége ellenére elindult a tervezés a mű-
velődési ház átalakítására. Hol tart ez 

a folyamat?

Bejártuk az épületet a tervezőkkel, és 
elmondtuk, mit, hogyan szeretnénk. Ezek-
ből már kialakult egy nagyon kezdetleges 
elképzelés. Három terv is érkezett, és a 
képviselőtestület kiválasztotta ezek közül 
a legoptimálisabbat. A lényeg – mint em-
lítettem - hogy az orvosi rendelő átkerül-
ne a jelenlegi szociális bérlakás helyére. 
A rendelő helyén pedig létrejönne egy új 
közösségi tér, ami az udvar felől is megkö-
zelíthető. Lenne benne egy konyha is, ami 
a nagyobb rendezvényeket, a falunapot és 
a Töklámpás Fesztivált is ki tudná szolgálni. 
A nagyteremből pedig végre be lehetne jut-

ni a mellékhelyiségbe, hogy ne az épületet 
megkerülve, vagy a könyvtáron át kelljen 
megközelíteni. Lehetne kiállításokat szer-
vezni, de azt is el tudom képzelni, hogy ez 
a tér, akár kulcsos is lehetne. 

Úgy gondolom, hogy a nagyobb tér újabb 
közösségek létrejöttét is segítené, fellen-
dülhetne a kulturális és a közösségi élet. 
Ha ez a terv megvalósul, akkor az orvo-
si rendelőt is akadálymentesíteni lehetne, 
korszerű fűtésrendszert vezethetnénk be, 
és nyílászárókat is cserélnénk. Nagyon bol-
dog lennék, ha ez elkészülne!

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.

MEGALAKULT A KOSSUTH KLUB

A Balatonboglári Városvédő Egyesület kere-
tein belül, Katona Ferenc borász ötlete alap-
ján, és Kalász Zoltán képviselő, történelem-
tanár szervező munkájának köszönhetően 
megalakult Balatonbogláron a Kossuth Klub. 
A civil szerveződés egyik fontos célkitűzése, 
hogy a nemzeti ünnepekről, azok hátteréről, 
történelmi tényeivel kapcsolatban felvilágo-
sító munkát végezzenek, mert az alapítók 
szerint, az ezekkel kapcsolatos ünnepsége-
ken több az aktuálpolitikai üzengetés, mint a 
történelmi megemlékezés, másrészt az inter-
neten keringő félinformációk gyakorta eltor-
zítják a tényeket.

Ezért is választották első programjuknak 
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
170. évfordulós évében a megemlékezést er-
ről az eseményről, mert ezzel kapcsolatban is 
van mit helyretenni. A november 28-án, a vá-
rosi könyvtárban megtartott előadáson Fogel 
Tibor történelemtanár, a téma egyik elismert 
szakértője beszélt a forradalom kitöréséhez 
vezető eseményekről, a forradalom szabad-
ságharcba való átmenetéről, és végül annak 
leveréséről. Az előadás során átvette a ma-
gyarországi nemzetiségi, valamint az ország-
nak, a már akkor meglévő területi megosz-
tottságából fakadó kérdéseket is.

sz.l.

ELŐADÁS A CUKORBETEGSÉGRŐL

A Dr. Török Sándor Egészségközpont és a Lukács Károly Városi 
Könyvtár közös szervezésében működő Életmód Klub legutóbbi, 
november 23-án, a könyvtárban megtartott rendezvényének té-
mája, a talán legtöbb embert érintő kór, a cukorbetegség volt. A 
téma fontosságát az is jól mutatta, hogy ezen az estén a szoká-
sosnál jóval több érdeklődő jelent meg, így gyakorlatilag majdnem 
tele lett a terem.
Elsőként Dr. Siska Ákos, a Siófoki Kórház belgyógyász szakor-

vosa beszélt a kór kialakulásáról, a rizikófaktorokról, valamint a 
betegség megelőzhetőségéről. Hangsúlyozta, hogy egyszerű mód-
szerekkel, az életmód megváltoztatásával, az étrend átrendezé-
sével, gyakorlatilag anyagi befektetés nélkül is sokat lehet tenni 
a megelőzésért. A már kialakult kórnál pedig a diéta betartásával, 
mozgással, odafi gyeléssel megakadályozható a további szövőd-
mények kialakulása.
A folytatásban György Anita, szakasszisztens ismertette a cu-

korbetegség látással kapcsolatos szövődményeit. Hangsúlyozta, 
hogy a szemfenék rendszeres vizsgálatával sok minden kiszűrhe-
tő, ezért évente érdemes bejelentkezni a szakrendelésre. Berdár 
Szilvia, az ortopédiai szakrendelés asszisztense a lábápolás fon-
tosságáról beszélt, különös tekintettel arra, hogy ennél a kórnál 
igen gyakran keringési problémák lépnek fel, melyek a legtávolab-
bi testrészre, a lábra különösen erősen hatnak. Szinte horroriszti-
kus képek bemutatásával érzékeltette, hogy egy cukorbetegnél a 
lábsérülés elhanyagolása hová vezethet.

Az előadások után, a könyvtár előterében az egészségügyi köz-
pont munkatársai ingyenes cukorszint- és vérnyomásméréssel áll-
tak az érdeklődők rendelkezésére. Dr. Györe Zsuzsanna, az est 
egyik szervezője pedig elmondta, hogy az előadások a jövőben is 
folytatódnak majd. A tavaszra pedig egy olyan napot is szerveznek, 
melyen az újraélesztés fogásaira oktatják majd az érdeklődőket.

SOMLYÓ GYÖRGY
EMLÉKTÁBLÁJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA

November 30-án este, a Balatonboglári Polgárok Kulturális 
Egyesülete, rövid ünnepség keretében idén is megemlékezett a 
városunkban született, Kossuth-díjas költőről, Somlyó Györgyről. 
Az est keretében Csernák György színművész olvasta fel a költő, 

Boglári mólón című versét. Ezt követően pedig az egyesület kép-
viselői, Mészáros Miklós polgármesterrel közösen helyezték el a 
megemlékezés koszorúját az Erzsébet utcában lévő emléktáblán. 
Az emléktábla, ami a Gaal Gaston szoborhoz hasonlóan, szintén 

Gera Katalin szobrászművész alkotása, három évvel ezelőtt, az 
egyesület tagjainak köszönhetően készült el, és került ki az egy-
kori szülőház helyén álló épület falára.
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ÁTADÁSOK BALATONBOGLÁRON

Igazi szalagvágási körmenetet tartottak Balatonbogláron novem-
ber 30-án, amikor is egy délutánba sűrítve adták át a közelmúlt-
ban elkészült beruházásokat. Elsőként Szőlőskislakon nyisszant az 
olló a nemzetiszínű szalagon, ahol Mészáros Miklós polgármester 
rövid beszéde után, a képviselő-testület tagjainak, valamint a kivi-
telezésben résztvevők és érdeklődők jelenlétében adták át, a tele-
pülést Balatonlellével összekötő Római utat. A polgármester külön 
köszönetet mondott Jáki Andrásnak, a kivitelező, Balaton-Út Kft. 
ügyvezetőjének azért, hogy a pályázatban lévő tervekhez képest 
a cég több lehajtót épített meg, és ezzel is lehetővé tették, hogy a 
helyi gazdák könnyebben kijussanak a földjeikre. 
A csípős hidegben megtartott átadás-sorozat következő állomá-

sa, a balatonboglári Gyep utca volt, ami a Tesco miatt, az elmúlt 
évek során az egyik legforgalmasabb helyi útvonallá vált. Emiatt, 
az amúgy is elöregedett burkolat kátyússá és balesetveszélyessé 
vált. Az utca a beruházás során szélesebb aszfaltcsíkot és megerő-

sített padkát kapott. A kivitelező itt is, a már említett Balaton-Út 
Kft. volt. Az átadáson Mészáros Miklós polgármester külön köszön-
tet mondott Jáki Andrásnak, hiszen cégével nem csak a Római 
útnál adtak többet a tervben szereplőnél, hanem a két építkezés 
mellett, a városnak adott ajándékként kijavították, a már szinte 
járhatatlan bugaszegi utat is. Ennek köszönhetően mind a tóhoz, 
mind a Téglagalériához könnyebbé vált a kijutás.

Szintén ezen a délutánon avatták fel hivatalosan, a magánkezde-
ményezésből elkészült, a Temető dombon, a Szent Erzsébet Em-
lékparkban álló, úgynevezett Bajszos Krisztus feszületet is, ami a 
szobrok felújítása mellett új, stabilabb alapra is került. A megújult 
alkotást Várnai László, katolikus plébános avatta fel és szentelte 
meg.
Az átadási nap utolsó állomása pedig, a balatonboglári római ka-

tolikus templom kertje volt, ahol Gaal Gaston születésének 150. 
évfordulója alkalmából, a város híres szülöttjének a mellszobrát 
avatták fel. Erről az eseményről lapunk 8. oldalán hosszabb össze-
állítást is olvashatnak.

fotók: Tompos Gábor

MIKULÁS BALATONBOGLÁRON

A piros ruhás, ajándékot osztó nagyszakállú idén is több helyszí-
nen lepte meg a gyermekeket Balatonbogláron. A legszerencsé-
sebbek ezúttal is az ovisok voltak, akik többször is találkozhattak 
vele, és a Mikulás egyszer sem érkezett üres zsákkal. Az első al-
kalomra a Hétszínvirág Óvodában került sor, ahol december 5-én 
délelőtt, a bölcsisekkel kezdve, sorra járta az összes csoportot. A 
kíséretéhez tartozó krampuszok pedig minden alkalmat megra-
gadtak arra, hogy egy kis borsot törjenek a „főnök”, vagy éppen 
az azt váró gyerekek orra alá. De ez nem hozta zavarba a verssel, 
dallal készülő apróságokat, akiknek a sarkvidéki vendég ezúttal 
sem okozott csalódást, mert egyformán kaptak ajándékot a jók 
és a kevésbé jók is.

Másnap délelőtt, a Varga Béla Városi Kulturális központban két 
fordulóban, egy Mikulásváró program keretében találkozhattak 

először az ovisok, majd a kisiskolások, a hóhiány miatt rénszar-
vasok nélkül érkező Mikulással. Az ünnepségen a zeneiskolások 
adtak elő karácsonyi dalokat, majd a kicsik, a szülők által szerve-
zett és előadott mesejátékot nézhették meg. Ebben a kerekerdő 
lakóinak története elevenedett meg, hiszen az állatok is várják 
az ajándékokat. De természetesen, a huncut krampuszok, akik 
idén még a Mikulást is elhagyták a szánról, varázsporukkal ki-
csit megkeverték a dolgokat. Azonban, végül minden jóra fordult, 
és mind az állatok, mind a nézőtéren helyet foglaló gyermekek 
megkapták csomagjaikat.
A boglári apróságok ezek után még egy helyen, meglepő módon 

az uszodában találkozhattak a pirosruhással, aki az úszóiskola 
edzésére is ellátogatott. Azt viszont nem sikerült megtudnunk, 
hogy a vizes kézzel a Mikulás szakállát megsimító gyerekek 
mennyire áztatták el a lappföldi vendég arcdíszét, de a külső 
szemlélőnek úgy tűnt, ez őt egy cseppet sem zavarta.  
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Hogyan telt a gyerekkorod itt, Boglá-
ron? 

Egyszerű szülők gyermekeként. Édes-
apám hentes-mészáros és pék volt. Az én 
gyerekkorom kemény volt, mert mindig én 
cipeltem a szerszámait télen a disznóvágá-
sokon. Talán azért nem lettem én is hen-
tes. Édesanyám háztartásbeli volt, és egy 
testvérem van, a nővérem. Szüleim na-
gyon szerettek engem, pedig hihetetlenül 
rossz gyerek voltam, sok gondot okoztam 
a tanáraimnak. Engem még a Tamás tanító 
is tanított, és ő ismertetett meg először a 
Balaton élővilágával a nádpálcán keresztül. 
Kaptam tőle körmösöket bőven, amit per-
sze otthon nem mertem bevallani, de még-
is állandóan benne voltam valami balhé-
ban. Viszont volt akkoriban egy plébános, 
a Cövek atya, aki hihetetlen érdekes ember 
volt. Jártam ministrálni nyolcadikos koro-
mig minden nap, és tőle kaptam az első 
könyveimet. Ugyanis, aki sokat ministrált, 
az megkapta a Kőszívű ember fi ait, az Egri 
csillagokat. Nagyon szerettem olvasni, és 
ezzel megfogott. 

A gyerekkor, az szép volt, jó volt, de egé-
szen más volt Balatonboglár. Talán éppen 
a régi Boglár hiánya indította el bennem a 
képes levelezőlap-gyűjtést, mert az erede-
ti, korhű emlékek, a csodálatos, régi épü-
letek rajta vannak ezeken. Ahol születtem, 
a Teréz villával szemben volt a Halászkert, 
így hívták ezt a kis szórakozóhelyet. Soha 
nem felejtem el, amikor este felcsen-
dült édesapám hangja, mert énekelt ott a 

kocsmában, anyám megsimogatott, és azt 
mondta: „Kisfi am, menj át, csalogasd haza 
édesapádat.” Akkor ott volt a Hullám, ahol 
szinte minden boglári fi atal az idejét töltöt-
te. A Fekete Rudi bácsi volt az orgonánál. 
Szép orgánuma volt! 

Horgásztam is. A Jankovich-telepen nyer-
tem az első horgászversenyemet, ami ifjú-
sági verseny volt, és egy peremfutós orsó 
volt a fődíj. Akkoriban ez nagyon nagy do-
log volt. Emlékszem, rengeteg hal volt a 
Balatonban, annyira, hogyha jöttek a ven-
dégek Somogyvárról, akkor csak szólt az 
anyám: „Szaladj le, kisfi am, hozzál egypár 
pontyot, meg keszeget!” Lementem, és 
fél óra múlva hoztam három pontyot, ke-
szeget, meg még ezt-azt. Nem volt még 
a feltöltött terület, annak a helyén volt a 
legszebb fürdőhely, mellette pedig a Platán 
strand. Az régen fi zetősként működött, és 
volt egy szigorú főnök, a Helyes Feri bácsi. 
Mindig elfenekelt bennünket, ha belógtunk 
ingyen. 
Életem meghatározó élménye volt a fo-

cipálya, ami akkor még a mai teniszpályák 
helyén volt. Édesapám minden vasárnap 
megfogta a kezemet, és azt mondta: „Kis-
fi am, jössz most a meccsre apáddal.” Az 
akkori bowling pálya automatikájában én is 
részt vettem, amit nemes egyszerűséggel 
kuglipályának hívtak, és mi gurítottuk visz-
sza a golyókat, állítottuk fel a bábukat, és 
ezért a kuglizó emberek mindig pénzt ad-
tak nekünk. Itt láttam focizni Albert Flórit, 
Rákosit, Fenyvesit, és előtte, az elő mecs-
csen, az ifi ben pedig volt a Nyilasi, Ebedli, 
Branikovics. Ilyen nevek voltak itt Boglá-
ron, és a meccseken pedig a nézőtér tele, 

még a fákon is lógtak az emberek. Kézi-
labdáztam is a Nádorfi  tanár úrnál. Ilyen 
kis legendák voltak azok, akik az emberrel 
foglalkoztak. 
A Bagó tanár úr egyik emléke itt lóg a fe-

jem felett, mert sokat javítottam később az 
autóját is. Egyszer meglepett karácsonyra. 
Beállított és azt mondta, hogy „János elfe-
lejtettem a képeslapot feladni neked!”, és 
átadta ezt a festményt.

Általános iskola után az autószerelés 
jött?

Nem, először Fonyódra mentem, a gim-
náziumba. Ott kifogtam a legjobb osztályt, 
a Göndöcz Pista osztályát. Szőlőtermesztő 
osztály volt, melyben mi voltunk a második 
évfolyam, nálunk fordult termőre a szőlő. 
Nekem még a Lakatos András adta át a dí-
jakat, mert én voltam a legjobb melósuk a 
gimiben. Ott szerettem meg a szőlőt.

Volt a Fonyódi Gimnáziumnak szőlé-
szeti osztálya?

Igen, a birtok fent volt a présház mögött, 
4,5 holdon. Országosan híres diákszövet-
kezet voltunk, hiszen rajtunk kívül még egy 
ilyen volt, azt hiszem, Abasáron. Nagyon 
jó kapcsolatban voltunk a gazdasággal, so-
kat segítettek nekünk. Ők dolgozták fel a 
szőlőt, adták a vesszőket. Nagyon lelkesen 
dolgoztunk, mert ebből a pénzből, a ha-
szonból tudtunk elmenni, kirándulni. 1970-
ben jártunk először külföldön, akkor közel 
egy hónapot voltunk a Szovjetunióban. 
Moszkva, Jereván, Szocsi, Kijev útvonalon, 
és az egészet a szőlőpénzből.

Hogy-hogy nem ezen, a szőlész vona-
lon maradtál?

Próbáltam, és biológiából ötösre is érett-
ségiztem. Szerettem volna ezen a pályán 
maradni, de nem jött össze semmi. A ké-
mia sem ment annyira. Próbáltam Gyön-
gyösön felvételizni, ilyen szőlészeti isko-
lába, azután Kaposvárra, de közben be 
kellett iratkozni valahova, hogy valami 
legyen. Akkor jelentkeztem Fonyódra au-
tószerelőnek, persze csak géplakatosnak 
vettek fel. A barátommal, Fischer Ferenc-
cel, aki később professzor lett a Pécsi Tu-
dományegyetemen, azzal együtt kezdtük 

HAJRÁ BOGLÁR, BALATONBOGLÁR!

Az elmúlt évtizedekben nemigen volt olyan boglári sport-
esemény, vagy nagyobb rendezvény, amin ne lehetett volna 
hangosítás nélkül is hallani a hangját. A majálisok és a gyer-

meknapok pedig elképzelhetetlenek voltak nélküle. Jelen-
leg, egészségügyi okok miatt már csak kevés helyre jut el, 
de ilyenkor, december 6-a környékén még felölti magára a 
piros a ruhát… Ő Resch János, aki egyben a címben lévő és 
mostanában újra sokat idézett „csatakiáltás” kitalálója is.
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el az iskolát.  Fél év múlva 
a tanárok rájöttek, hogy 
ennek a két érettségizett-
nek nem a géplakatosok 
között kellene lennie, és 
kértek utólagos engedélyt, 
aztán áttettek az autó-
szerelő szakra, amit el is 
végeztünk. Én akkor azt 
hittem, hogyha az ember 
szerez egy szakmát, akkor 
vége a tanulásnak, szép, 
békés évek jönnek munká-
val, meg a családdal, de az 
egész életemet végig kel-
lett tanulni. Kellett még egy 
szakmunkásvizsga, akkor 
lettem hegesztő. Közben 
jött a műszaki vizsgabiz-
tosság, amiből a Műszaki 
Egyetemen kellett vizsgázni. Majd az ere-
detvizsgálatból szakvizsga… Szóval, végig 
tanultam az egész életemet, de nem baj. 
Nem bántam meg, mert csodálatos élmé-
nyek, nagyon jó kollektívák voltak már a 
régi rendszerben is nálunk. 

Hogyan lettél ennyire aktív a boglári, 
közösségi életben?

Tudod, mindig volt valami, ami elkezdő-
dött. Régen úgy volt, hogy aki nem tudott 
pénzt adni bele, vagy téglajegyet venni, 
az munkával segített. Sokszor mentünk 
mi is apukámmal az iskolához társadalmi 
munkára, vagy hátul a pályát építeni. Az 
is bennem van, ahogy az orvosi rendelő-
höz kimentünk dolgozni, amikor épült. Itt 
volt a postával szemben egy iskola. Még 
él bennem az a kép, ahogyan sorban áll-
tunk, és adogattuk le a cserepeket a bon-
tásnál. Ezek a kis a közösségi munkák is 
talán hozzájárultak, de az igazi nagy lökést, 
azt Fonyódon kaptam azzal a szőlész diák-
szövetkezettel, mert ott a közösségért az 
ember mindent megtett. Amikor letettem 
a szakmunkás vizsgát, abban az időben 
brigádok, meg ifjúsági csapatok voltak és 
szeretet volt az emberek között. Jobban 
odafi gyeltek egymásra, az idősebbekre és 
a rászorulókra.  
A brigádommal sokat jártunk Szlovákiába, 

Dunaszerdahelyre, összekovácsolódtunk. 
1975-ben együtt kezdtem ezt a Mikulás 
programomat, meg a Tájak Korok Múzeu-
mok látogatásokat. Az ember nem is gon-
dolná, hogy micsoda közösségformáló ere-
je volt ennek a pecsételős játéknak. Kaptál 
egy kis füzetet, és mindig más pecsétet kel-
lett beletenni. Elkezdtük a környéket járni, 
először Somogyban kerestük fel a múzeu-
mokat a brigáddal, majd lassan bejártuk az 
egész országot. A Mikulásság pedig egy na-
gyon szép emlék számomra, ami bennem 
él örökké. Egy beugrós dologgal indult, a 
volt Vas Műszaki Szövetkezetnél. A ruha 
megvolt, csak olyan embert nem találtak, 
aki képes kapcsolatot teremteni a gyere-
kekkel. Aztán valahogy rajtam ragadt a do-
log. Az elmúlt 43 év alatt rengeteg élményt 
kaptam. Nagyon nagy területen mozogtam, 
de a központ mindig Boglár volt. Nagyon 
megható, amikor beteg kisgyerekhez kell 
elmenni. Ott, abban a pár percben a leg-
nehezebb az improvizáció, mert próbálod 
elfeledtetni vele a fájdalmat, amikor nem 
csak az örömtől csillog a szeme, hanem a 
láztól is. Ilyenkor jönnek a legmeghatóbb 

jelenetek. Soha nem felejtem, egyszer egy 
kisgyerek, aki tényleg nagyon beteg volt, 
és miután jól elmerültünk a dumcsiban, az 
volt a kérése, hogy a még betegebb nagy-
mamáján segítsek. Aztán persze tréfás 
történetek is voltak. Rendszeresen meglá-
togattam teljesen egyedül álló, idős embe-
reket is. Volt egy 83 éves néni, aki sírva 
kérte, hogy hadd üljön az ölembe, és ott 
énekelhessen el egy karácsonyi dalt, mert 
már kisgyerekként is ez volt az álma. 

Hogyan lettél műsorvezető a rendez-
vényeken? 

Indult az Alkotás utcai majális. Ott vala-
hogy hozzám került a mikrofon, és nagyon 
jól pörgettem a dolgokat, ennek híre ment, 
és egyre több helyre hívtak: Fonyódra, Or-
dacsehibe. Ordacsehiben sokáig voltam a 
falunapon műsorvezető. Rajtam ragadt, 
ahogy a gyereknapok is. Nagyon jó kvíz-
műsoraim voltak. Egyszer itt, Bogláron, az 
egyik gyereknapon a Vásárhelyi Tibi bará-
tom volt a műsorvezető. Hallom már a so-
rompótól, ahogy megyek le, hogy egy lélek 
sincs a színpad előtt. Tibi átadta nekem a 
mikrofont, én meg a szokásos hangomon 
megkérdeztem, hogy ki szeretne helikop-
teren repülni? Döbbent csend, és minden-
honnan megindultak, jöttek a gyerekek, 
utána meg a szülők. A szülők kiabáltak, 
hogy nem engedi fel a gyereket. Mondom, 
hogy hölgyem, én csak megkérdeztem, de 
akkor ott volt már vagy 200 gyerek. Jöttek 
a viccek, a csokik, mindenki jól érezte ma-
gát. Kérdezték, hogy mikor jön a helikop-
ter? Mondtam, hogy helikopter sajnos nem 
jön, de van helyette minden más.

Te voltál a Bog-
lári csapatok ve-
zérszurkolója. 
Tőled hallottam 
először, hogy 
hajrá Boglár, 
Balatonboglár. 
Ez hogyan jött?

Amikor édes-
apám ki szokott 
vinni a meccsekre, 
akkor úgy szur-
koltak a boglá-
riak, hogy hajrá 
Boglár. Mindig ezt 
kiabálták. Erre 
szoktam én már 
gyerekként rá-

üvölteni, hogy Balatonboglár. 
Ez így megmaradt bennem. 
Úgy tudom, hogy nincs most 
focicsapat. Ez a legnagyobb 
fájdalma most sok sportszere-
tő boglárinak. Ez nagyon szo-
morú, hiányzik nagyon. Régen 
ezeken összejöttek az embe-
rek, mindenki várta a meccset, 
hogy kicsit felüdüljön, kicsit 
mérgelődjön a bírón. Egy ilyen 
esemény a lokálpatriótákat 
összehozza, mert Boglár, az 
azért Balatonboglár.

Hogy telnek most a nap-
jaid?

Elvagyok… Kicsit fájó dolog 
az, hogy nem igen néz rám 
senki. Testvérem az itt van, 

néha meglátogatnak a gyerekeim is. A 
sok barát, ismerős közül maradt talán ket-
tő, vagy három. De elvagyok, tévézgetek, 
meg rejtvényeket fejtek, mert azokat még 
nagyon közelről el tudom olvasni. Sajnos, 
nagyon romlik a szemem! Ez az egy, a Mi-
kulás tartja bennem így éves viszonylatban 
a lelket. Mindig azon gondolkodom, hogy 
a gyerekek milyen aranyosak. De nézem a 
tévében a magyar meccseket is, szurkolok 
a csapatoknak… Azt hiszem, hogy az öreg-
kor ezzel jár. 

Ha lesz focicsapat, kimész a meccs-
re?

Ki, csak a látásomon kellene valamit ja-
vítani. Az ember szívében ott vannak a ké-
pek, előjönnek a régi emlékek, de a sport 
az nagyon hiányzik, azt nem lehet elfelej-
teni. Üzenhetek valamit a bogláriaknak?

Igen…

Békés, boldog karácsonyt kívánok minden 
balatonboglárinak. Jó itt élni! Olyan nagy-
szerű reggelente felkelni, és látni a katoli-
kus templom égre mutató harangtornyát, a 
fantasztikus álmokat ébresztő Gömbkilátót, 
a páratlan szépségű Szent Erzsébet Parkot 
bódító virágaival, panorámájával, színes 
kápolnáival, történelmi emlékhelyeivel, és 
a Balatont, a drága Balatont, ahol gyer-
mekkoromban órákig elnéztem a sügérek 
vidám fogócskáját… Istenem, de szép vagy 
Boglár, Balatonboglár!

Köszönöm a beszélgetést!

sz.l.
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Jelenlegi épületünk belső falán, egy fából 
faragott mű található a következő felirattal: 

„E házat Boglár lakói építették társadalmi 
munkában. 1978.” Szerettem volna egy 
összeállítással, beszélgetéssel, vagy netán 
egy fi lmmel emlékezni az elmúlt 40 évre, 
de az élet nagyobb rendező nálam… Nem 
adom fel, talán ez majd az 50. évfordulóra 
sikerül! A decemberi kulturális bizottsági 
ülésen, a bizottság elnökétől – Kalász Zol-
tántól – egy emléklapot vehettem át, mely 
ennek a 40. évfordulónak állít emléket.

Az elődök tiszteletére, munkájuk fi gyel-
mére, kérem, olvassák el ezt a kis törté-
neti megemlékezést a település könyvtári 
múltjáról:
Az első balatonboglári népkönyvtári mun-

kanapló az 1951-52. évről lelhető fel. Fej-
lécén: Kaposvári Körzeti Könyvtár, Balaton-
boglári Népkönyvtár. Sajnos 1952. március 
3. napján kelt az utolsó bejegyzése, mely 
szerint 196 beiratkozott olvasó volt. Ké-
sőbb a fonyódi járás indulásakor Németh 
Ernő, akkori fonyódi, járási művelődési 
osztályvezető könyvében így írt a kezde-
tekről: 
„A könyvtárügy történetében jelentős év 

volt 1952, amikor a népkönyvtárak át-
szervezésére megjelent a 2042-13/1952. 
(V.14.) MT. számú rendelet.” A boglári nép-
könyvtár további éveiről néhány adattal 
rendelkezünk. Többek közlése alapján a 
Dózsa György utcában, majd a Művelődési 
Házban is működött a könyvtár. Békés Ist-
vánné - akkori népkönyvtáros - 1959. évi 
jelentéséből az derül ki, hogy a könyvtár 
ekkor 1153 kötettel rendelkezett, olvasó-
inak létszáma meghaladta az 500 főt. „...
az eddigi esztendőkben a népkönyvtárunk 
közel sem kapta meg azt az anyagi megbe-
csülést ... amelyet ... feltétlenül meg kel-
lett volna kapnia ... hatása jóval nagyobb 
lehetett volna, ha a forgalomhoz képest 
nem ilyen tulszegényes könyvállománnyal 

kellett volna kínlódnunk.” 
Kiemeli, hogy már 5 éve szabadpolcos 

rendszerben vannak a könyvek elhelyezve, 
s naponta kölcsönzött a Dózsa György ut-
cában, a könyvek árusítása mellett. Csak 
az elmúlt évben 7-8000 könyvet adtak el 
a település lakóinak. Megemlíti, hogy az 5 
éve működő könyvterjesztői és könyvtá-
rosi tevékenységgel elsők voltak, akik ezt 
kísérleti jelleggel, igen sikeresen működ-
tették. Szintén ebben a dokumentumban 
található, hogy az 1960. évtől népkönyv-
tárból községi könyvtárrá alakulnak majd, 
melytől intenzív fejlődést remél. Ismét 
csak Németh Ernőtől tudom, hogy a könyv-
tárak kezdettől önállóan működtek egy-egy 
településen, maximum a későbbi művelő-
dési házak épületében kaptak helyet. Tehát 
1960-1978-ig valószínű mindkét helyen 
működött könyvtár, s a napi kölcsönzés 
mellett könyveket is árultak, és a Békés 
házaspár végezte ezt a munkát.
A Művelődési Házban Kismányoki Kornél-

né volt a könyvtáros. 
1978 késő őszén került a könyvtár, a cikk 

elején írt, Tavasz utcai épületbe. Youtube 
csatornán fellelhető egy korabeli felvétel 

1978 őszéről (https://www.youtube.com/
watch?v=Pe8HhtxedDA – közreadta Va-
dász Gábor), amelyen Balatonboglár lakói 
az egykori oltványtelep, nyaranta KISZ-tá-
bor épületéből, Nagy László tervei alapján, 
társadalmi munkában könyvtárat építenek.
A megnyitón Kismányoki Kornélné fogad-

ja a látogatókat. Nem véletlen a fejlődés, 
hiszen ez már a Boglárlelle időszak kezde-
te. Eközben az akkori népkönyvtár, a Dózsa 
György utcai kis „fi ókját” is tovább működ-
teti. 
Folytatása következik… Egyben kérem 

azokat, akik szeretnék az emlékeket szí-
nesíteni, velem emlékezni, keressenek, te-
gyük közkinccsé a könyvtári múltat! 
                                                                       

Béres Krisztina
intézményvezető
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TÚLÉLNI ÉS CSERBENHAGYNI

in memoriam Á. Sz. J.

Akik szenteste egyedül vannak, akik olyankor is végtele-
nül magányosak, azoknak korántsem áldott, inkább kín-
keserves a karácsony. A magukra maradt öregek, betegek, 
hajléktalanok, elhagyatottak kimaradnak a fogyasztói 
társadalom sokkolta kötelező áhitatból. Ha ugyan lehet 
haszonelvű az áhitat. Pedig a Názáreti, a menekülő (mig-
ráns), az önzésükbe bezárkózók világába befogadásra 
nem lelő Mária és József gyermeke, mindenekelőtt értük 
született és feszíttetett meg. Miattuk, a megalázottakért 
és megszomorítottakért, azokért. akik Jézus születése 
napján is a szenvedés jut. Ez a kis karácsonyi ének egy 
agyérgörcstől félig lebénult barátomé, na meg mindazoké, 
akik a világ számára már nem léteznek, akikért nem szól 
már a harang. 
*
Tetszhalottként cipeli magát körbe a szobán. Elsatnyult, 

erejét vesztett béna lábát, akár egy törött szárnyat von-
szolja maga után. A mozdulat kényszeresen lassított fi lm-
je lépésről-lépésre billen tova. Napról napra, óráról órára 
fenyegetőbben zsugorodnak, dőlnek rá a fehér falak. Ki-
kötőnek ott az íróasztal, a szék, a könyvespolc, az ajtó.
De miért vannak a másodpercek, mire van az idő?
Kár, hogy nem vagyok szeretetreméltó — motyogja 

maga elé, amikor a neki büntetésül kirótt egyedüllétbe-
szívébe markol a rettenet: rá már senki sem kíváncsi.
Élete merő haszontalanság. Már eszébe sem jut, hogy a 

többieké is az. De kik azok a többiek?
A szavak nem állnak össze mondatokká. Az amnézia sö-

tét szárnyú lepkéje hisztérikusan vonaglik a sárga villany-
körte hályogos fénykörében. Ahogy férfi t a nő, úgy árulja 
el a nyelv a gondolatot. Élni annyi, mint cserbenhagyni. 
Túlélni és cserbenhagyni.

Hogyan is mondja Aston, vagyis Harold Pinter A gond-
nokban: „Nem az a halott, akit eltemettek, hanem akinek 
már nincs dolga...”
Bujkálás huszonvalahány négyzetméteren, bujkálás az 

örök jelen illegalitásában. Az élet, akár egy keszonbeteg-

ség. Persze csak annak, aki elgondolja.
És mennyivel volt jobb városról városra kóborolni, asz-

szonytól asszonyig űzetni? Életszerűbb hazugságokban 
menekülni? Nem jobb így, a végletekig leegyszerűsödve?
Ami most van, az a létezés lényegi sűrítménye. Nap mint 

nap megélni azt, amibe más belegondolni sem mer. Éle-
te főműve ez. Megátalkodott szívóssággal választotta ki 
magából, mint kagyló az igazgyöngyöt. Egy valóságos re-
mekmű, ami elfér egy kis papírlapon. Egy tenyérnyi cetlin. 
Csupa cselekvést jelentő ige: enni, aludni, vizelni... Meg 
néhány főnév: pénz, bor, cigaretta, barát...
A hiányra nincsenek szavai. Csak a szomorú röntgen te-

kintet. Nem is szomorú, inkább egyszerre bocsánatkérő 
és vádló. A látogatónak megmagyarázhatatlan rossz ér-
zése támad ezektől a hosszan rámeredő, aztán riadtan 
verdeső bús férfi szemektől. Ilyenkor azt várja, hogy az 
a másik mindjárt dalra fakad. Betyáros kesergőkre, mint 
régen annyiszor.
Téblábolni a kizökkent időben, centiméterről centiméter-

re belakni a gyűlölt szobát. Újra és újra. Csordultig lenni 
vele, mint ahogy csordultig lenni saját megkerülhetetlen 
jelenlétünkkel.

Tódor János

fo
tó

: 
s
z
.l
.

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

„Sokféle erő van az emberek között, 
sokféleképpen ölik egymást az emberek. 
Nem elég szeretni, lelkem. A szeretet 
tud nagy önzés is lenni. Alázatosan kell 
szeretni, hittel. Az egész életnek akkor 
van csak értelme, ha igazi hit van benne. 
Isten a szeretetet adta az embereknek, 
hogy elbírják egymást és a világot.”
Márai Sándor
Karácsonyra készülődve azon gondolko-

dom, hogy kinek mit is jelent a Karácsony, 
hogyan készül fel az ünnepre, a kis Jézus 
születésére. A mindennapi készülődésben, 
lázas ajándékvásárlásban nem veszik-e 
el a lényeg, a szeretet. Van-e elég időnk 
szeretteinkre, meghallgatni, meglátogat-
ni? Tudjuk-e mire van szüksége, mi teszi 
őt boldoggá?
 Gyermekkorban lázasan várjuk, mi is 

van a fa alatt. Felnőttként sokszor erőn-
ket felülmúlva díszítünk, sütünk, főzünk, 
hogy mindennek és mindenkinek meg-
feleljünk. Időskorban pedig várjuk, hogy 
ránk nyissa valaki az ajtót, és azt mond-

ja: Boldog Karácsonyt! A legnehezebb 
azoknak, akik magányosan, egyedül él-
nek. Barátok, rokonok, ismerősök, szom-
szédok is tudnak a magányosodás ellen 
tenni. Hiszem azt, hogy együtt könnyebb! 
Mindenkinek kívánom, hogy legyen ál-

dott, békés ünnepe szerettei körében! 
   

  Koós Mariann

Boldogsággal tölt el a tudat, hogy szo-
ciális intézményünk felújítási munkái 
lassan befejeződnek, és karácsonyra új 
pompában „újjászületünk.” Méltó, szép  
helyet kapunk feladataink ellátásához, és 
egy igazi közösségi térként tartalmat kap 
az idősek klubja. 

Intézményünk átadása:

2018. december 21.
12.00 óra.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Virágos Magyarország
versenyben az „Év települése”
díjat nyerte el Balatonboglár! 

Köszönet Hujber Lászlóné és a 
Közterület Fenntartó Szervezet 
munkatársainak munkájáért!
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Gaal Gaston 
munkásságának 
el ismeréseként, 
valamint születé-
sének jubileumi 
évfordulója miatt 
Kalász Zoltán, a 
Humán Bizottság 
elnökének javas-
latára döntött úgy 
B a l a t o n b o g l á r 
Város Képviselő-
testülete, hogy 
szobrot állít a 
nagy elődnek. Az 
ünnepségre sokan 
összejöttek, köz-
tük Gaal Mária, az 
unoka, valamint a 
család több tagja. 
A megemlékezé-
sek sorát Mészá-
ros Miklós polgár-
mester kezdte, aki 
kijelentette, hogy 
van mit ünnepel-
ni ezen az estén, 
amikor a város 
egyik nagy szü-
löttjének mell-
szobra végre 
elfoglalja jól meg-

érdemelt helyét Szent István, Teleki Pál, 
Varga Béla és Szőllősi Ferenc mellett. Idéz-
te Varga Bélát, aki egykor ezt írta mento-
ráról, Gaal Gastonról: „Tőle tanultam meg 
először, hogy nincs különbség kis és nagy 
ügy között. Csak az ember van és az ügye, 
amit orvosolni kell. Ez az igazi politikai hit-
vallás, és ő valóban így cselekedett.”

Mészáros Miklós kiemelte, hogy Gaal 
Gaston igazi lokálpatrióta volt, aki nem a 
maga érdekeit helyezte előtérbe, hanem az 
itt élők, az egyszerű emberek és a nyara-
lók érdekeit. Igazi városépítő volt az akkor 
még községben. Szinte elsőként ismerte 
fel a turizmus fontosságát, és jó érzékkel 
válogatta maga köré azokat, aki hasonlóan 
gondolkodtak: például Kocsis Ivánt, vagy 
Sümegi Vilmost. Nem is beszélve arról az 
ifjú papról, Varga Béláról, akit ő maga ve-
zetett be a politikába. 

A polgármester beszéde után, Várnai 
László plébános idézett fel Varga Béla, 
Gaal Gastonról szóló megemlékezéseiből. 
A Várpalotáról fi atalon Balatonboglárra 
került pap szerint, a Bárány kúria egykori 

urával való találkozás örökre megváltoztat-
ta az életét. Segítségével szervezte meg a 
templomépítési bizottságot, és az építke-
zéshez is tőle kapta a legtöbb segítséget. 
Varga Béla úgy emlékszik rá, mint a be-
csületesség, a bátor-
ság, a tisztesség és 
hazaszeretet példa-
képére. Gera Katalin 
szobrászművész, a 
mellszobor alkotója 
pedig arról mesélt, 
hogy miután meg-
kapta a megbízást 
és pár fotót, elkez-
dett utánaolvasni, ki 
is volt ez az ember. 
Az internetes forrá-
sok és további képek 
megtekintése után 
jött rá, hogy ez a 
jóképű, tiszta tekin-
tetű ember mekkora 
alakja is volt a ma-
gyar közéletnek, s 
ez ihlette meg őt a 
szobor megformá-
lásában. Hiszi, hogy 
ez az élmény átjön a 
bronzba öntött kép-
máson is.

Dr. Sziberth László 
képviselő, mint Gaal Gaston dédunokája, 
megemlékezését nem a saját szavaival, 
hanem a korabeli sajtó nekrológjainak fel-
idézésével kezdte, melyek így szóltak:
Az Est (1932. 10. 28.)
Meggyőződését nem áldozta fel senki 

kedvéért sem. Arról az útról, melyet he-
lyesnek látott, se világi hiúság, se rang, se 
méltóság, se anyagi előny nem térítette el.

Magyar volt egész egyé-
niségében.
A közélet szolgálata 

nem üres beszéd, de lel-
kiismeretes és hazafi as 
kötelesség volt nála. A 
jobbágyfelszabadító ősök 
méltó unokáját nemes 
szabadelvűség vezette, 
mely a demokratikus ha-
ladás feltételéül a nem-
zetfenntartó építőmunká-
ban való részvételt szabta.
A föld szeretetéből fa-

kadt nemes konzervati-
vizmusa soha nem volt a 

haladás ellensége, csak eszköz volt számá-
ra a nemzet ősi erőforrásai, megszentelt 
tradícióinak megóvására. 
Ő volt, akit gróf Bethlen István felkért 

földművelésügyi miniszternek, de nem fo-
gadta el, mert nem egyeztek elveik.

Ő hirdette ki a Nemzetgyűlés határozatát 
a Habsburgok harmadik trónfosztásáról.
Ő volt az, aki a Tanácsköztársaság alatt 

azt mondta, hogy aki egyetlen ártatlan zsi-
dóhoz is hozzányúl, az vele találja szemben 
magát.
Ő volt az, aki kétszer is lemondott a Nem-

zetgyűlés elnöki székéről.
Ő volt az, aki megállíttatta a Parlament 

óráját egy törvényjavaslat időben történő 
elfogadása érdekében.
Tiszta István így emlékezett rá:
Nagyon becsületes tiszta ember. De ami-

kor a belépési nyilatkozatot aláírja, mind-
járt írassátok alá a kilépési nyilatkozatot 
is, mert olyan politikai párt nem lesz a 
világon, amelyiknek fegyelmét ez az em-

ber kötelezőnek ismerje el 
magára nézve. Neki csak 
az az igazság, amit ő annak 
ismert meg.

Sümegi Vilmos ezt 
mondta temetésekor:

Ez a község Isten után 
mindent neked köszönhet, 
mindent te teremtettél itt.
A beszéd után Gaal Mária 

unoka, Dr. Sziberth László 
dédunoka, Mészáros Mik-
lós polgármester és Várnai 
László plébános közösen 
leplezték le Gaal Gaston 
mellszobrát, majd Várnai 
László meg is áldotta azt. 
Az ünnepség lezárásaként 
pedig, a tisztelet jeleként a 
cserkészek segítségével el-
helyezték a város, a család 
és az egyik párt helyi alap-
szervezetének a koszorúját.

Ki is volt Gaal Gaston?

Az ősrégi, nemesi gyulai 
Gaál család sarja, aki Székesfehérváron 
született 1868. november 30-án.  Apja, 
gyulai Gaál Lőrinc (1844-1907), földbirto-
kos, anyja, rendesi Bárány Matild (1845-
1884) voltak. Apai nagyszülei gyulai Gaál 
György (1787-1860) és medgyesi Somogyi 
Anna Antónia (1807-1846) voltak. Anyai 
nagyszülei rendesi Bárány Pál és Litsek 
Antónia asszony voltak. Apai dédszülei 

150 ÉVE SZÜLETETT GAAL GASTON

NOVEMBER 30-ÁN, METSZŐ HIDEG IDŐBEN KERÜLT SOR 
BALATONBOGLÁR EGYKOR ORSZÁGOSAN ISMERT SZÜLÖTTÉ-
NEK, A VÁROS POSZTUMUSZ PRO URBE DÍJASÁNAK, GYULAI 
GAAL GASTON SZOBRÁNAK AZ AVATÁSÁRA. A KATOLIKUS 

TEMPLOM KERTJÉBEN HELYET KAPOTT ALKOTÁS FELÁLLÍTÁ-
SA, TÖBBEK SZERINT RÉGI ADÓSSÁGA VOLT A VÁROSNAK, 
HISZEN GAAL GASTON A XX. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN 
MEGHATÁROZÓ ALAKJA VOLT AZ ORSZÁGOS KÖZÉLET MEL-
LETT BALATONBOGLÁR FEJLESZTÉSÉNEK IS. AZ Ő NEVÉHEZ 
KÖTŐDIK A FÜRDŐEGYLET MEGALAKÍTÁSA, A TELEPÜLÉS 
TURIZMUSÁNAK ELINDÍTÁSA, ÉS A VÁRDOMB, AZ EGYKO-

RI KOPASZDOMB FENYŐFÁKKAL VALÓ BEÜLTETÉSE IS.
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gyulai Gaál Kristóf Imre (1749–1799), So-
mogy vármegye alispánja, földbirtokos, 
és sümeghi Bene Katalin Erzsébet (1753–
1799) voltak.

Elemi és középiskoláit Székesfehérváron 
és Grazban végezte, majd a Magyaróvári 
Királyi Gazdasági Akadémián szerzett ok-
levelet 1889-ben. A diploma megszerzése 
után önkéntesként bevonult a közös had-
seregbe, ahol az 1-es számú császári és 
királyi huszárezredben szolgált. Leszere-
lése után, 1890-ben a mezőhegyesi álla-
mi birtokon kapott állást, mint gazdasági 
gyakornok. Ezt követően előbb a Coburgok 
pusztavacsi, majd nagybátyja, Szalay Imre 
balatonlellei birtokára került.
A mezőgazdaság mellett ornitológiával is 

foglalkozott, ezen keresztül ismerkedett 
meg a kor neves tudósával, Herman Ottó-
val is 1893-ban. Herman biztatására vállalt 
állást a Magyar Ornitológiai Központban, 
ahol egy év kihagyással, egészen 1900-ig 
dolgozott. A központot otthagyva, 1902-
ben véglegesen is átvette családi birtokai-
nak irányítását. Feleségül vette chernelházi 
Chernel Jozefi nt, s a házasságból három 
gyermek: Olivér, Olga és Márta született.

Az 1906-os választásokon a Függetlenségi 
és 48-as Párt színeiben szerzett képviselői 
mandátumot. Az Országgyűlés mandátu-
mának lejárta után, az 1910-es választá-
sokon nem jelöltette magát újra, inkább a 
gazdaságával foglalkozott. A Tanácsköztár-
saság alatt, 1918. március 28-án földjeit 
államosították. Ugyan fölajánlották neki, 
hogy továbbra is a gazdaság kezelője ma-
radhat, de elutasította, és inkább a számá-
ra meghagyott négy holdon gazdálkodott 
tovább. Május 3-án aztán elfogatóparan-
csot adtak ki ellene, ami elől még idejében 
elmenekült, és előbb Somogy, majd Zala 
vármegyében bujkált a diktatúra bukásáig.
1919-ben a Friedrich-kormány előbb So-

mogy-Tolna és Baranya vármegyék kerü-
leti kormánybiztosság élére, majd Somogy 
vármegye főispáni székébe ültette. Erről 
1920-ban lemondott, amikor a választá-
sokon az Országos Kisgazdapárt színeiben 
ismét megválasztották országgyűlési kép-
viselőnek.

Ifj. Rakovszky István lemondása után, 
1921. július 30-án a képviselők őt vá-
lasztották meg a Nemzetgyűlés elnökévé. 
1922. január 20-án egy Beniczky Ödönnel 
folytatott éles vitát követően benyújtotta 
ugyan lemondását, de hat nappal később 
újra megválasztották. Rá jellemző módon 
egy, a választójog körül elmérgesedett vita 
során többször is lesétált az elnöki pulpi-

tusból a képvi-
selők közé, hogy 
csitítsa a hangu-
latot, illetve, mi-
kor 1922. február 
5-én úgy látta, 
esély nyílik a vi-
tatkozó felek köz-
ti megegyezésre, 
megállíttatta a 
parlament összes 
óráját, hogy a 
rendelkezésre álló 
időt „meghosz-
szabbítsa”.

Még mindig 
1922-ben, mi-

kor pártja, az Országos Kisgazdapárt és a 
KNEP egyesült, ő is belépett az ebből szüle-
tett Egységes Pártba, melynek alelnökévé 
választották. Innét viszont szinte azonnal, 
1922 augusztusában, a kormány terve-
zett adóügyi intézkedései miatt kilépett és 
egyben lemondott a Nemzetgyűlés elnöki 
tisztéről, majd függetlenként politizált to-
vább. 1926-ban három képviselőtársával, 
saját elnöklete alatt megalakította az Ag-
rárpártot, melynek színeiben ismét megvá-
lasztották képviselőnek. Pártja 1930 dec-
emberében beolvadt az újonnan létrejövő 
Független Kisgazdapártba, amelyet bol-
dogfai dr. Farkas Tiborral együtt alapított. 
Az 1931. február 15-iki alakuló ülésén, a 
Független Kisgazdapárt első elnökévé vá-
lasztották, illetve újfent bejutott az ország-
gyűlésbe. Rövid betegeskedés után, 1932. 
október 26-án, alig több mint egy hónappal 
64-ik születésnapja előtt a balatonboglári 
családi birtokán hunyt el.

Fontos megemlíteni Balatonboglárért vég-
zett tevékenységét. Az 1800 holdas földbir-
tokának egy része mocsaras terület volt, s 
ezt ajánlotta fel a község fürdőkultúrájának 
kiépítéséhez. 1904-ben alapító tagja volt 
a Balatoni Szövetségnek, melynek célja a 
Balaton-kultusz kialakítása volt. Ennek ér-
dekében még ebben az évben megszervez-
te a Balatonboglári Fürdőegyesületet is. A 
szervezet működésének eredményeként, a 
mocsaras területek helyén sétányok épül-
tek platánfákkal, és portalanított utakat 
hoztak létre a sétákhoz, va-
lamint strandot létesítettek 
kabinokkal. A fürdőkultúra 
fejlesztése nyomán a község 
fejlődött: gyógyszertár, posta, 
óvoda és iskola kezdte meg a 
működését, továbbá szórako-
zóhelyek jöttek létre. Politikai 
és társadalmi kapcsolatainak 
felhasználásával támogatókat 
szerzett Balatonboglárra, és 
az ő segítségükkel épültek 
meg a teniszpályák, egyéb 
sportlétesítmények, valamint 
a római katolikus templom is. 
(Sümegi Vilmos is ilyen mecé-
nás volt.)
A Szivárvány című bala-

tonboglári röpirat 1926-os 
kiadása a települést hozza 
fel a Balaton-kultusz fejlesz-
tési példájának. Megemlíti az 
egykori Kopaszdomb beülte-
tését fenyőfákkal, a modern 
strandfürdőket, a fáradtságos 

munkával kiépített sétányokat és a kert-
mozit. Mindezt megköszönve Boglár föl-
desurának, Gaal Gastonnak, aki soha nem 
lankadó munkássággal dolgozott a telepü-
lés jólétéért, és azért, hogy Balatonboglár 
a legkényesebb igényeknek is megfelelő 
gyógyfürdő legyen. A település is elismerte 
munkásságát és 1928-ban, 60 éves korá-
ban díszpolgárrá választották, ami a jog-
folytonosság miatt ma is érvényes.
Tildy Zoltán: Üres a hely a parlamentben…
Gaal Gaston helye. Nem fogja emberi-

leg soha senki elfoglalni. Ebben a nemze-
dékben senki, mert olyan hajtás, amilyen 
Gaal Gaston volt, minden századévben, ha 
fakad az évezredes, mély sebekkel borí-
tott ősi magyar törzsön. Alakján, minden 
ragyogó tulajdonságán, kemény férfi  ere-
jén, tiszta nemességén, önfeledt jóságán, 
egész élete stílusán látszott, hogy ő voná-
sait mélyről és messziről, legdrágább erein 
hordta össze a magyarság életfája.
Gaal Gaston hely a parlamentben… politi-

kus helye? Mély bölcsességű államférfi  he-
lye? Pártvezér helye? Azon a helyen a maga 
grandiózus szerénységével, de küldetésé-
nek és öntudatának az egész fényes ter-
met betöltő halk, nemes erőteljességében 
mégis mindenkit lenyűgöző méltóságával 
a magyar föld népének lelke inkarnálódott. 
Ha Gaal Gaston bent volt a teremben, ak-
kor ott volt a magyar nép. Képviselve volt 
ennek a népnek minden vágya, az akarata, 
a kívánsága, le nem mondó reménysége, 
országot megtartani és építeni akaró kész-
sége és elszántsága…
Jelenlévő alakjában még szótalanul is ott 

zörgetett a magyar falu, az ősi alkotmány 
félig bezárt ajtaján és szabad bebocsátást 
kért nemzeti erőt megújító, békés, terem-
tő munkára. Gaal Gaston még akkor is, ha 
nem tett mást, csak ott ült csendesen élő, 
kemény és elháríthatatlan tiltakozás volt 
minden szándék ellen, mely a föld népének 
életerejét csökkenthette volna. Egy szál 
magyar férfi , akinek életében a magyar 
nép szent tüzei lobogtak…

Gaal Gaston helye a Parlamentben a ma-
gyar falu, a magyar föld népének helye…

sz.l.
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az elmúlt évek során hagyomány lett Ba-
latonbogláron, hogy advent első vasárnap-
jának estéjén, a város lakóinak jelenlété-
ben, az 56-osok terén ünnepélyes keretek 
között kapcsolják fel a karácsonyi fényeket 
az ott elhelyezett fenyőn, valamint a kör-
nyező fákon. Az idén december másodikára 
eső ünnepségen Mészáros Miklós polgár-
mester köszöntötte az érdeklődőket, majd 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus 
lelkész és Várnai László katolikus pap tár-
saságában megkeresték a titkos kapcsolót. 
A fények felkapcsolása után Mészá-

ros Miklós, Sajó Sándor Karácsonyi ének 
című versét olvasta fel, majd átadta a 
szót Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evan-
gélikus lelkész asszonynak, aki ezúttal is 

egy személyes, csalá-
di történeten keresz-
tül beszélt az adventi 
várakozásról. Elmond-
ta, kalácssütés közben 
cseppent vaníliaaroma 
az ujjára, amiről eszé-
be jutott, ahogy a sü-
teménynek, úgy a kará-
csonyi ünnepnek is van 
egy alap-mondanivalója, 
meghatározó esszenci-
ája, ami pedig az Isten 
szeretete, amit Jézus 
Krisztusban jelentett 
meg a számunka. Ezt a 
Biblia egy mondatban 
foglalja össze, mond-
ván: „Mert úgy szerette Isten e világot, 

hogy az ő egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hiszen ő 
benne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” A 
lelkész asszony szerint, ez 
az egy mondatos lényeg 
olyan tömény, mint az egy 
csepp vaníliaesszencia, 
ami önmagában túl erős, 
szinte már keserű. Éppen 
ezért Isten nem győztes 
királyként, hanem egy-
szerű gyermekként küldte 
el a fi át a földre. Vele pe-
dig, szinte észrevétlenül 
ízesítette meg, változtatta 
meg a világot, ahogy az 
aroma is átjárja a süte-

ményt, jobbá téve azt. Nekünk pedig észre 
kell vennünk, hogy mi az, ami jobbá teszi a 
napjainkat, az életünket most, 2018-ban is.
Várnai László katolikus pap elmondta, az 

Isten mindig el akar jönni hozzánk, s sze-
rinte az advent ennek az útnak az előkészí-
tése, megtisztítása, hogy be tudjuk fogadni 
Őt. Az út előkészítése pedig a szeretet, a 
bűnbánat és az imádság. Arra buzdított, 
hogy a hétköznapokban is legyen vezérlő 
elv az Isten szeretete. Ezek után megál-
dotta a fenyőfát, majd a jelenlévőket. Ezt 
követően Büki Bence, boglári diák mondta 
el Fekete István Betlehem című rövid el-
beszélését. Az ünnepség zárásaként a ba-
latonboglári Seven Houses Gospel Kórus 
adott elő pár dalt. Az ünnepségre össze-
gyűltek, a város vendégei voltak egy kis 
forralt borra és zsíros kenyérre is.

sz.l.

RÉGI KARÁCSONYOK – AZ ELSŐ KA-
RÁCSONYI KÖNYVEIM

1960 körül lehetett. Én már felső tagozatos voltam öcsémet még 
Tamás tanító bácsi pallérozta. Mind afféle keresztény családban élők, 
mi, gyerekek természetesen a vasárnapi kismisére jártunk, édes-
anyámék az estire. Két forintot kaptunk a perselybe, meg egyszer 
egy jó verést is, mert elcsaltuk azt mozijegyre. Kocsubejről, kozákok 
idősödő atamánjáról vetítettek fi lmet a ma-
tinén. Persze otthon lebuktunk.
A misék előtt a sekrestyében gyülekeztünk, 

kisministránsok. Fölvettük a kék-csíkos al-
bát, igyekeztünk a nagyokhoz közel kerülni, 
akik latinul válaszoltak a mise során Czövek 
Jenő atyának, s az úrfelmutatáskor valami 
felemelő hangon rázhatták meg a csengőt. 
Három cél is lebegett előttem. Megtanulni 
a latin válaszokat, csengetni az úrfelmuta-
táson, s még egy, ami talán a legnagyobb 
elhatározást jelentette: Laci atya ajánlata. 
Akkoriban egy fi atal kispap érkezett Boglár-
ra. Beteljesülni látszott Czövek atya perse-
lyezést megelőző felhívása: „…egyházunk 
javára, kispapjaink eltartására”.

Laci atyát – Domján Lászlót – gyorsan 
megszerettük. Ő nagyon is értett a mi nyel-
vünkön. Neki még korcsolyája is volt, lec-
kéket is adott a jégen. Szóval nagyon sokat 
voltunk körülötte. Ez a zömök, göndör hajú 
kispap sokat mesélt Istenről, a világról, a 
megváltásról. Nem tudom hogyan csinál-
ta, de minden ministránsnak karácsonyra 
fölajánlott egy-egy komoly könyvet, akik 
addigra húsz ministrálást érnek el. Persze, 

ahhoz több alkalommal a hétköznapi, reggeli misén is szükséges 
volt az albába bújni, s utána még időben be lehetett érni az iskolába.

Nálunk nem emlékszem könyvekre nagypapáék Szabad Föld új-
ságján, annak a rongyosra olvasott kalendáriumán, édesanyám Nők 
Lapja újságján kívül a bibliákat nem számolva. Azon a karácsonyon 
a Jézuska öcsémnek a Vitéz szabólegény című mesekönyvet, nekem 
a Gyémánt mesekönyv címűt hozta. Szép, keménytáblás könyvek 
voltak, bár egy kisebb irigységet éreztem öcsém könyvéért – cím-

lapján a sárkányölő vitéz miatt. 
Összejött a 20 pont, s Laci atya ünnepélye-

sen átadta az ő Jézuskájának ajándékát: Kip-
ling: Dzsungel könyve. Emlékezetes maradt 
az a boldogság – előre-hátralapozás a köny-
vekben, mi mindenről fogunk olvasni. Persze 
az éjféli misét sem aludtam el. Azon az éjje-
len édesapám fölvitt minket a kórusba, ahol 
csak férfi ak álltak. Tele volt a templom, a hí-
vek hangosan énekeltek a harmónium után – 
milyen érdekes volt, hogy a harmónium egy 
fél hanggal előbb járt az énekben. Hangosan, 
boldogan, felszabadultan ünnepelték Jézus 
születését. Közelben énekelt egy törékeny, ki-
csit alkoholos leheletű hívő, s a mennyből az 
angyalnál kézmozdulattal, egy kis kurjantás-
sal, kis toppantással megnyomta a mellette 
vagyon, sej az édesanyja verssort… Talán 
mások is észre sem vették ezt a sajátos, őszin-
te hevületet, de nekem egy kedves, megmoso-
lyogni való karácsonyi emlékké lett.
Mindhárom könyv ma is a könyvtárunk része.

k.j.

fotók: Tompos Gábor
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„NINCS ANNYI SÖTÉTSÉG A FÖLDÖN,
MELY EGYETLEN KIS GYERTYA

FÉNYÉT ELOLTHATNÁ.” 

Ez a gondolat jutott eszembe, mikor advent első vasárnapján 
meggyújtottam koszorúnk első gyertyáját. Ahogyan egyre fénye-
sebben, magabiztosabban lobogott apró lángja, egyre nagyobb 
sebet ütött a szoba sötétjében. Elég volt egy pislákoló fénysugár, 
és máris szakadozott a fekete lepel, amely addig mindent eltakart, 
hirdette a reményt, a biztonságot, a meleget, mely körülvesz, ol-
talmat és békességet áraszt.
Vártam már az első gyertya fényét. Türelmetlenebbül, mint 

máskor. Talán a hirtelen jött hideg vagy az egyre hosszabbodó 
esték tették, de alig vártam, hogy az ablakokba adventi díszek 
kerüljenek,hogy gyertya ragyogjon minden asztalon, és az otthon 
hívogató melege maradásra hívja a vendéget. Vártam, hogy meg-
hitt estéken bevackoljuk magunkat a meleg plédbe és teát szür-
csölve tükröződjön szemünkben a mécsesek lángja. Aztán végre 
elérkezett. Minden készen állt... Leültem a kanapéra hatalmas 
békességet érezve valahol belül a lelkem mélyén és elővettem 
az aznapi igét: Hóseás próféta szavai szóltak hozzám: „Térj meg 
Izrael Istenedhez az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el!” Amint 
elolvastam, tovább is lapoztam az igét; nem akarok erre gondol-
ni, sokkal inkább valami angyaldalos, csengőszóval, gyertyafény-
nyel melengető szavakról. Ahogyan megfogalmazódott bennem a 
gondolat, rögtön elszégyelltem magam: ennyire hamis lenne az 
ünnepi várakozásom? Valóban fontosabb lenne számomra az, ami 
látható, ami kézzel fogható emberi kéz alkotta dekoráció, mint 
az igazi világosság, Krisztus fénye? Hiszen advent és karácsony 
nem hirdet mást, mint egy egyszerű üzenetet, de a legfontosabbat 
számunkra: térjetek vissza az Istenhez, keressétek meg újra Őt! 
Bízzátok magatokat ismét az Ő szeretetére, kegyelmére. Benne 
reménykedjetek, hozzá hajoljatok, Tőle kérjetek tanácsot, neki 

suttogjátok vagy éppen zokogjátok el bánatotokat és vétkeiteket. 
Lássátok be, hogy megannyi rossz és bukás okozója a bűnünk, 
mely ott van bennünk, mindannyiunkban még akkor is, ha titkol-
juk azokat. Az igazi fényt nem mi teremtjük az otthonainkban, az 
a fény karácsonykor felragyogott a világban és azóta is fénylik 
a sötétségben. Krisztus fénye ragyog körülöttünk, bennünk akik 
felismerjük, elfogadjuk az Ő akaratát, s akik talán csak rosszban 
hívjuk segítségül őt. Akik mindennap imádságban hordozzuk az Ő 
nevét, s akiknek csak néha jut eszükbe az Úristen. Valamit, va-
lami személyes kapcsolatot mindannyiunkkal ki akar alakítani az 
Úr: mindannyiunkat megszólít, vezérli az életünket, együtt van 
velünk a gondjainkban és osztozik az örömeinkben. Karácsonykor, 
a betlehemi jászolban úgy közelített meg bennünket, amit mind-
annyian megérthetünk, mindannyian elfogadhatunk. Egyszerűen, 
emberként jött a világba az Isten Fia. Úgy, ahogyan mi megszület-
tünk, ahogyan gyermekeinket láttuk megszületni. Olyan egysze-
rűen, olyan kézzelfoghatóan, ahogyan mi magunk világra jöttünk. 
Egyetlen, fényes csillag jelezte jöttét az égen, világosság gyúlt 
akkor a sötétben. Minden apró gyertyafénynek, otthonunk minden 
tündöklő szegletének ezt kellene hirdetnie, ezt a fényt, a Világ Vi-
lágosságát, amely fénylik a sötétségben még akkor is, ha az nem 
fogadta be Őt. És ahogyan egyetlen 
gyertya fényét sem olthatja el a sötét, úgy sem bennünk, sem 

körülöttünk nincs annyi sötétség, mely Krisztus fényét akár csak 
elhalványíthatná. Ez a világosság ott van bennünk: a csendes gon-
dolatainkban, az egyedüllét, magány pillanataiban, a mindennapi 
betevőt megáldó imádságunkban, a hálaadásban, amely köszö-
netet mond a hosszú évekért, a szeretteinkkel eltöltött percekért. 
Ott van a szívünkben, mely a Megváltó szabadítására vár. A vilá-
gosság a sötétségben fénylik, fogadjuk be Őt, térjünk meg Hozzá, 
hogy az Ő fénye tegye igazán meghitté és tündöklővé karácsonyi 
otthonunkat.

Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna

EMBERRÉ LETT.
 
Karácsonykor, a téli napforduló idején ünnepeljük, a Biblia sze-

rint, hogy „az Ige testté lett”, azaz, az Isten Fia emberi testet 
öltött. Ugyancsak János evangéliumában olvassuk, hogy az „iga-
zi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.” 
Ágoston erről így ír: „Ember gyermeke akart lenni az Isten, hogy 
Isten gyermeke legyen az ember.” Egy lelkipásztor pedig kijelen-
tette: „Embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig csak Istennek 
sikerült”.

Gyermekké lettél - valljuk róla azért, hogy József Attila soraival 
átéljük ilyenkor „Gyermekké tettél”. Számos karácsonyt megél-
ve, felnőttként is bennünk él a gyermekkor rácsodálkozása az 
ünnepre, az ajándékozás élménye, a családi közösség összetartó 
ereje. Nem véletlen, hogy Jézus példaként állítja elénk a gyer-
mekeket. „Olyanná kell lenni, mint a gyermek” és „újjá kell szü-
letnetek”.
Egy osztálytalálkozón történt. Az idős tanító fi gyelmesen hall-

gatta régi diákjai beszámolóit sikereikről és kudarcaikról. Elgon-
dolkodva vette tudomásul, hogy a gondok sokasága került túl-
súlyba. Közben kiment a konyhába, és egy nagy fazék illatozó, 
forralt borral tért vissza. A forró nedűhöz megfelelő bögréket is 
hozott magával, melyek között akadt porcelán, műanyag, fém, 
újabb és régebbi ivóalkalmatosság is. Ezután megkérte tanítvá-
nyait, hogy mindenki válasszon magának bögrét, és szolgálja ki 
magát.
Amikor már mindenki kezében ott gőzölgött az ital, az osztály-

főnök csendesen beszélni kezdett: Látom a szép és drága bögrék 
mind elkeltek, csak az egyszerűek és az értéktelenek maradtak 
az asztalon. Azt hiszem, ez az oka az életetekben uralkodó prob-
lémák sokaságának. Mindig és mindenből a legjobbat szeretné-
tek magatoknak, közben pedig elfeledkeztek arról, hogy a bögre 
nem tesz hozzá semmit a forralt bor ízéhez. Amit pedig minden 
akartok, az a bor, nem pedig a bögrék, amelyeket választottatok, 
és össze is hasonlíttatok egymáséval.

Az élet olyan, mint a forralt bor, a munka, a pénz, a pozíció 
pedig a bögrék, melyek csak eszközök, tartják és tartalmazzák 
az életet. A bögre, az eszköz, nem határozza meg életeteket. Ma-
napság sokan az eszközökre koncentrálnak és elfeledkeznek ma-
gáról az életről. A boldog embernek nincs mindenből és mindig 
a legjobb, csak nagyra értékeli, szereti, s örül annak, amije van.
Jézus egyszerű istállóban látta meg a napvilágot, ennél sze-

gényebb és nyomorultabb környezetet nehéz elképzelni. Mégis, 

Isten Fia így vállalta az emberlétet. Nem a gazdag, hatalmas 
ember sorsát, hanem a nincstelen, az utolsónak látszó, a tár-
sadalom peremén lévő ember állapotát. Rámutatott ezzel arra, 
hogy az élet értéke magából az életből, s nem annak külső körül-
ményeiből fakad. A boldogság legalapvetőbb feltétele a szeretet 
fénye és melege. Krisztus világossága újra meg újra be akar ha-
tolni a szívekbe, és rá akar ébreszteni mindnyájunkat, hogy mi a 
valóban lényeges és igazán fontos.

Végül egy mai hitvalló így válaszol erre a kérdésre: „Miért szü-
lettem úgy, ahogy születtem?”
Mezítelenül születtem – mondja Jézus Krisztus -, hogy le tudj 

mondani önmagadról.
Szegényen születtem, hogy megtalálhasd bennem a gazdag-

ságot.
Kicsinynek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon.
Istállóban születtem, hogy megtanulj megszentelni minden he-

lyet.
Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember hozzám 

közeledhessen.
Ijesztően gyengének születtem, hogy te sohase félj tőlem.
Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass önmagadban.
Szeretetből születtem, hogy sohase kételkedj szeretetemben.
Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot ké-

pes vagyok megvilágosítani.
Emberként születtem, hogy sohase szégyelld magad azért, ami 

vagy.
Mária fi aként születtem, hogy neked is legyen édesanyád.
József fogadott fi aként születtem, hogy megértsd: az igazi apa 

az, aki védelmet és szeretetet nyújt.
Egyszerűségben születtem, hogy te se légy bonyolult.
Megalázottan születtem, hogy képes légy felülmúlni magadban 

a kevélységet.
Elrejtve születtem, hogy képes légy elkerülni minden önmuto-

gatást.
Gyermekként születtem, hogy te is tanulj meg nyíltnak és biza-

lommal telinek lenni, mint a gyermek.
Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk haza az 

Atya házába.
     A jászoltól a keresztig tartó isteni emberség tanítása és 

példája segítsen ünnepelni a Karácsonyt és növekedni 2019-ben. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott ünnepeket és bizalommal 
teljes új évet!

Várnai László plébános
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Németh István Péter:

Régi és új
Karácsonyok dúdolója

- balatonboglári
betlehemes 1999 -

 

Miképp megföstöttek Tégedet
már hajdanvolt mesterek

úgy akarlak idén
is látni én

 
Szűzanyácska
mellén pihegve

ujjaid közé szőlőszemet
csippentve

 
vagy éppen sajtocska

után nyúlva
mit a három királyok egyike

hoz ma
 

jobb az akárha
a bódító tömjén s a mirrha
rajtad keresztpántos pólya

hogy fázós tested
ez este

óvja

Mária
vállkendőjét boglárka

fogja össze
játszol vele

míg a pásztorok
vadrózsabotjukra

támaszkodnak s azok
letűzve máris

gyökeret hajtanak
hogy kosfejű markolatukba

vér szökik
azt hiszem

 
szelíden kerekedik

feléd az egyik
boci-szem

s az istállónak fala
a csupasz szegletkőig

leomlott vala
 

s a lyukas tető oly durva
rosta hogy átszitált már
minden csillag rajta...

 
de lám
a pajta

hátterében a hegyek
megett

Heródesék
kik újra meg újra

földerengenek






