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Sok szeretettel köszöntöm az év első 
beszélgetésén. Mit vár ettől az évtől?

Először is boldog, új évet Balatonboglár-
nak, önnek is, és minden kedves olvasónak. 
Minden okunk megvan arra, hogy optimis-
ták lehessünk, hogy jó év lesz a 2019-es. 
Nagyon jól zártuk a 2018-at, és minden 
okunk meg van arra, hogy jót várjunk a 
2019-től is.

Úgy tudom, hogy sok minden fog tör-
ténni a városban, már, ami előre lát-
ható.

Igen, elkezdtük a nagy TOP-os projek-
tünket, ami majdnem 1 milliárd forintos 
csomag. Ebből a múlt év őszére sikerült az 
óvodában egy kis kertet elkölteni, és ennek 
segítségével egy kis játszóudvart megva-
lósítani, de az igazi nagy durranások, azok 
az idei évet fogják érinteni. Nagy örömünk-
re, a Platán strandi közbeszerzés az első 
nagy fejlesztésre - lezárult. Ugyan a má-
sodik fordulóban tudtunk csak eredményt 
hirdetni, viszont az a jó hírünk, hogy he-
lyi vállalkozó: a Jáki András által irányított 
Balaton Út Kft. nyerte el a projektet. Ők 
nagyon megbízható, régi partnereink, és 
örülünk, hogy ők fogják ezt a Platán stran-
di nagy fejlesztést elkészíteni az idén nyár-
ra. Ahogyan beszélgettünk az ütemezés-
ről, bár december 31-ig kell befejezni, de 
szeretnénk, ha elkészülne a város napjára. 
Tehát június 1-re a sétányok közül legalább 
kettőt szeretnénk átadni, hogy idén nyáron 
már élvezhessük ennek a nagy pályázatnak 
az eredményeit. Az észak-déli sétány, tehát 
a Borudvartól a Balatonig, ahol a pavilonok 
is vannak, elkészülhet júniusra, és azok a 
kis vállalkozások, akik közmegelégedésre 
már régóta dolgoznak saját pavilonjaik-
ban, ezután egységes, szép szerkezetben 
tudnak majd megjelenni. A Borudvar foly-
tatása lenne a másik nagy ütem, ami így 
a hajóállomásig eljutna. Hogyha ezt sike-
rülne befejezni júniusig, akkor egy szép 
fejlesztéssel indítanánk a nyarat. A többi 
ősszel folytatódik. 

Még tervezőasztalon van a Platán strand 
következő üteme. Abban újabb 260 millió 
forint áll majd a rendelkezésünkre. Nyilván 
ehhez valamennyi önerőt még hozzá kell 
tenni. Ha nyárra sikerül a közbeszerzést 
lefolytatni, akkor ősszel, a két fejlesztés-
sel 500-600 millió forint épül be a Platán 
strandba. Ami még előttünk áll, és gya-
korlatilag a közbeszerzés előtti pillanatok-
ban vagyunk, az a kultúrház. Ott egy 300 
milliós pályázati csomagunk van, aminek 
a végső ára majd a beérkező ajánlatokon 
fog múlni. Nyilván készülünk arra, hogy a 
város költségvetéséből is hozzá kell járulni 
az építéshez. Azt gondolom, hogy nagyon 
szép összeg ez a 300 millió, amit sikerült 
elnyerni a megyei önkormányzattól, a TOP 
forrásokból, ami egy uniós pénz. Vala-
mennyi pénz a főtérre is jut, de az majd az 

őszi időszakban épül. 

Ha jól értem, akkor a Platán strandi 
beruházás idén még nem érinti a nagy 
rendezvényeket.

Nem, mert a két sétány elindul, és jú-
niusra átadjuk. A középső területekhez a 
szezon végéig még nem nyúlunk hozzá. Az 
idei nyár így változatlanul mehet.

A kultúrház felújítása viszont érinti 
a nyári rendezvényeket. Sikerült erre 
megnyugtató megoldást találni?

Remélem, hogy megnyugtató lesz, de 
sikerült: a teniszcsarnok lesz a Kultkikötő 
bázisa ezen a nyáron. Azt hiszem, hogy jó 
helyszínt találtunk. Sikerült megegyezni a 
teniszklubbal is, így a papagájok helyett 
talán ez egy jobb ötlet is. Azt hiszem, hogy 
ott jól fogják magukat érezni a színészek is, 
és a Kultkikötő egész stábja is.

Elhangzott a Platán Alapszolgáltatási 
Központ megnyitóján, hogy az ott ki-
alakított kisterem rendezvények hely-
színe is lehet. 

Igen, de akár a NEKA-nál is van egy szép 
kultúrterem a parton, és akár egy-egy al-
kalommal helyszín lehet a Fischl-ház is. Azt 
gondolom, hogy ezt az egy évet valahogy 
át kell vészelni. Ott van a Kislaki kultúrház, 
azt se írjuk le. Szép nagy terem van ott is.

Tavaly kiugróan jó évet zárt a vá-
ros. Ezzel kapcsolatban talán érdemes 
megemlíteni, hogy pár napja volt egy 
találkozó is a város legnagyobb adófi -
zetőivel.

Igen, megköszöntük azt a pénzt, amivel a 
város fejlesztéséhez hozzájárulnak. Akik itt 
voltak, 200 millióval gazdagították a várost. 
Igaz, hogy ez kötelesség, de azért jól esik, 
azt gondolom. Valóban rekord volt a tava-
lyi adóbevétel, hiszen csak az iparűzési adó 
23%-al emelkedett. Az idegenforgalmi adó 
pedig 17%-al nőtt. Idén valószínűleg nagy 
összegekkel kell majd hozzájárulni a pályá-
zatokhoz, ezért óvatos lesz a költségvetés 
tervezése.

Az állami szabályozó rendszer nem 
változik? 

Nem. Azokkal a normatívákkal számolunk, 
amik jelenleg a törvényben vannak. Ezek 
jól számolható adatok. Biztatóak az állami 
bevételek is, de azt hozzá kell tenni, hogy 
az állam is óvatos. Így, azoknál a város-
oknál, ahol számottevően megnövekszik az 
adóbevétel, ott az állami normatívából egy 
picit visszavesz. Ezzel egyensúlyozza ki azt, 
hogy főleg azoknál kell az állami támoga-
tást jobban odatenni, akiknél nehézkesebb 
az élet. Láthatóan nálunk elmentek az adó-
bevételek jó irányba, így néhány száza-
lékkal csökkentek az állami bevételek, de 
azért ezzel együtt lehet élni.

Tavalyról áthozott, függőben levő 

téma az Urányi értékesítése. Ebben 
van előrelépés?

Annyi történt, hogy az MNV Zrt. reagált a 
levelünkre. Azt kérte a testület, hogy sze-
retnénk egy újabb értékbecsléssel a vég-
leges vételárat megállapíttatni. Egyrészt 
elavultak azok az értékbecslések, amik 
rendelkezésre állnak, másrészt elég ext-
rém különbségek is voltak a különböző ér-
tékbecslések között. Szeretnénk legalább 
azt az összeget megkapni, amit az első ér-
tékbecslésnél, az elkészült beruházás utáni 
első felértékelésnél kialakított az akkori ér-
tékbecslő. Az olyan 2 milliárd forint körüli 
összeg. Ezzel meg lennénk elégedve, mert 
az mindenképpen elegendő ahhoz, hogy a 
sportéletet teljesen rendbe tudjuk tenni. 
Ebbe visszabérlés, vagy új létesítmény is 
beleférhet.

A BBSC fi nanszírozása kettős. Egy-
részt támogatja a város, másrészt ko-
moly bevételt jelentett nekik eddig a 
TAO. Tud egy polgármester lobbizni 
azért, hogy a helyi vállalkozások tá-
mogassák a város sportegyesületét?

Azt gondolom, hogy igyekszünk, és ter-
mészetesen megegyezés kérdése ez az 
adott cégekkel. Itt is szóba került mindig 
is. Úgy tudom, a DataLogic-al nem volt a 
tavalyi évben teljesen rendben a TAO át-
íratás. Azt hallottam - ahogyan azt én kibo-
goztam a beszélgetésekből - hogy inkább 
adminisztratív problémák voltak. Azonban 
magának, a sportkörnek is kell lobbiznia az 
ügyben amellett, hogy én is sok minden-
ben segítek. De a cégek lejárása munkás 
dolog, amiben, ha tudok, akkor természe-
tesen segítek.

Folyamatosan napirenden van a vá-
rosnak a 2019-es rendezvényterve. 
Abban olyan nagy változás nem látszik. 
Tehát várhatóan hozza a város az ed-
dig megszokott rendezvényeket.

Igen, azt gondolom, hogy ezek jól bevált, 
régi rendezvények. A Város Napja mozgó 
ünnep, azt idén június legelejére tettük. 
Remélem, hogy ez egy kicsit fel lesz dobva 
a Platán strandi fejlesztéssel. Az augusztus 
huszadikai fesztivál is tervezés alatt van, 
folyik a partnerekkel az egyeztetés. Van 
egy szerződésmódosítási kérdés is a part-
nerek részéről, ez még a testület elé fog 
kerülni.

Voltak komoly korrekciók ezzel kap-
csolatban a legutóbbi ülésen, amikor 
ez téma volt. Ebben született megálla-
podás? 

Nem, még nem. Igazából, ez a mi állás-
pontunk, ami ott kialakult, és ezt kell még 
a partnerekkel egyeztetni. Még végered-
ményről nem beszélhetünk.

Mi az a pont, ameddig ezt lehet húz-
ni?

Január, február. Nyilván utána már a meg-
valósításról van szó inkább. Valóban van 
még egy-két vitás kérdés, amit még ebben 
az egy-két hónapban meg kell, hogy be-
széljünk.

ÉV ELEJÉN ...

2019. SOK SZEMPONTBÓL IZGALMAS, KIHÍVÁSOKKAL 
TELI ÉV LESZ BALATONBOGLÁRON, HISZEN ELKEZDŐDIK A 
MÁR SOKAT EMLEGETETT FELÚJÍTÁSA A PLATÁN STRAND 
FELTÖLTÖTT TERÜLETÉNEK, ÉS A LENGYEL-MAGYAR BA-
RÁTSÁG HÁZA, A BOGLÁRI KULTÚRHÁZ IS MEGÚJUL, AMI 
A RENDEZVÉNYEK ÁTHELYEZÉSE MIATT SOK PLUSZMUN-

KÁVAL JÁR MAJD. TÖBBEK KÖZÖTT EZEKRŐL KÉRDEZ-
TÜK MÉSZÁROS MIKLÓST, A VÁROS POLGÁRMESTERÉT.

folytatás a 7. oldalon
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SIKERES PÓTSZILVESZTER

A boglári és lellei vállalkozókból szerveződött, Déli Téli Par-
ti elnevezésű csapat az ősszel rendezett, és nagy sikert aratott 

kishegyi Murci Fesztivál után Balatonboglárra szerveztek egy 
pótszilveszteri bulit. A január 5-én, a Várdombon felállított, fű-
tött fesztiválsátorban lebonyolított rendezvényen több étterem 
kínált egy-egy tál fi nom ételt, mellettük pedig különböző helyi 

borászok kínálatát lehetett kóstolni, mindezt 
zene mellett. A hangulat felpörgetéséhez pe-
dig nagymértékben hozzájárult a rendezvény 
házigazdájának felkért, ismert rádiós műsor-
vezető, Vágó Piros is.

Már a kora délutáni kezdés után is sokan 
megfordultak a sátorban, de az igazi csúcs 
az esti sztárfellépő, Gájer Bálint énekes elő-
adása alatt volt. Őt pedig késő éjszakáig tartó 
zene és tánc követte. A szervezők elmondása 
szerint, a Lelle-Boglár összefogás célja, hogy 
programok segítségével, tartalommal és élet-
tel töltsék meg a szezonon kívüli időszakot. 
Így várhatóan a jövőben újabb rendezvények-
kel jelentkeznek majd.

sz.l.

Balatonbogláron a Helyiérték Egyesület 
kezdeményezésére már kora ősszel elkez-
dődött az egyeztetés, hogy a már amúgy 
is negyedévente ülésező civil kerekasztal 
átalakuljon egy, a törvényi előírásoknak is 
megfelelő szakmai műhellyé. A többfordulós 
egyeztetést követően végül 12 civil szervezet 
és közművelődés területén működő vállalko-
zás jelezte, hogy alapítóként csatlakozna a 
Balatonboglári Közművelődési Kerekasztal 
nevet kapó, szakmai fórumhoz. Miután nov-
emberben elfogadták a szervezet működési 
szabályzatát, december 8-a szombatra tűz-
ték ki az ünnepélyes megalakulás időpontját.
Az alakuló ünnepségen Szalai Tünde, a Helyiérték Egyesület ko-

ordinátora köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, hogy külön 
öröm a számára, hogy ezen a napon, az egyesület 20 éves szüle-
tésnapján kerül sor erre az eseményre. Gergely Csaba elnök kö-
szöntő szavai után pedig Kalász Zoltán, a város képviselő-testüle-
te Humán Bizottságának elnöke beszélt arról, hogy Balatonboglár 
Önkormányzatának mindig is fontos volt a civil társadalom és a 
kultúra ügye. Véleménye szerint, ezért is jó látni a most induló 
kerekasztal megalakulását, ami majd újabb lehetőséget ad a szá-
mukra.
A köszöntők sorát Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet, 

Kiemelt Programok Igazgatóságának vezetője zárta, aki beszé-
dét azzal kezdte, hogy többször járt már Balatonbogláron, és ta-
pasztalta, milyen gazdag a város kulturális élete. Felelevenítette 

a rendszerváltás utáni, a civil szervezetek életét befolyásoló tör-
vényi változásokat, melynek sorába jól illeszkedik a kerekasztal 
megalakításának a lehetősége is. Kiemelte, hogy Balatonboglár az 
elsők közé tartozik, ahol éltek ezzel a lehetőséggel, s ez valószínű-
leg országosan is példaértékű lesz.
A beszédek után Szalai Tünde egyenként hívta ki az alapító szer-

vezetek képviselőit, hogy a dokumentum aláírása mellett röviden 
be is mutassák tevékenységüket. A Balatonboglári Közművelődési 
Kerekasztal alapítói ABC sorrendben a következők: 

Boglári Senior Néptánccsoport Egyesület
Balaton Vox Kórus Egyesület

Balatonboglári Hétház Gospel Egyesület

Balatonboglári Polgárok Kulturális Egyesülete

Balatonboglári Városvédő Egyesület

CASH Rendezvényiroda Kft.

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

Jankovich László Közalapítvány

Kikötőpart Kft.

Magyar Gép és Dutra Múzeum Egyesület

Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány

Szentes László egyéni vállalkozó

A szervezetek bemutatkozását a Boglári Senior és a Szelence 
táncosai egy kis bemutatóval tették színesebbé, majd a frissen 
megalakult szervezet tagjai megválasztották tisztségviselőiket. 
Ennek megfelelően, a kerekasztal elnöke Kopasz Árpád, a helyet-
tese pedig Osváth Péter lett. Természetesen, ha van még a város-
ban olyan a közművelődés területén tevékenykedő civil szervezet, 
vagy vállalkozás, aki még nem jelezte részvételi szándékát, az 
bármikor megteheti, és csatlakozhat a közös munkához.

sz.l.

MEGALAKULT A BALATONBOGLÁRI
KÖZMŰVELŐDÉSI KEREKASZTAL

A TELEPÜLÉSEK KULTURÁLIS ÉLETÉNEK TÖBBSZÍNŰVÉ 
TÉTELÉNEK, ÉS KÖNNYEBB, MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHE-
TŐSÉGÉNEK ÉRDEKÉBEN, A 2018-AS ÉVBEN OLYAN TÖR-
VÉNYI SZABÁLYOZÁS LÉPETT ÉLETBE, AMELY AZ ADOTT 

TELEPÜLÉSEN MŰKÖDŐ, A KÖZMŰVELŐDÉSBEN TEVÉKENY-
KEDŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁ-
RA LEHETŐVÉ TESZI EGYEZTETŐ SZERVEZET LÉTREHO-
ZÁSÁT. EZ UGYAN NEM ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLY, HANEM 

INKÁBB EGY OLYAN FÓRUM, AMELYNEK VÉLEMÉNYEZÉSI 
LEHETŐSÉGE VAN A HELYI KULTURÁLIS ÉLETRŐL SZÓ-

LÓ ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKBEN. EGYFAJTA SZAKMAI 
MŰHELY, MELYNEK CÉLJA, HOGY A TÖRVÉNYBEN MEGHA-

TÁROZOTT CÉLOK ÉRDEKÉBEN TEVÉKENYKEDJENEK.
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ELKÉSZÜLT A
PLATÁN ÉPÜLETE

December 21-én ünnepélyes keretek 
között adták át Balatonbogláron, a Dózsa 
György utcában a Platán Szociális Alap-
szolgáltatási Központ felújított épületét. Az 
ünnepségre sokan érkeztek a központ által 
ellátott idős emberek közül is, akik nagy 
örömmel fogadták, hogy ismét birtokba 
vehetik a „napközijüket”. Az ünnepség az 
udvaron, a nemzeti színű szalag átvágásá-
val kezdődött, majd az utcafronti részben 
kialakított teremben az ünnepi beszédek-
kel folytatódott.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgár-
mestere elmondta, hogy az ünnep közelsé-
ge miatt képletesen, akár városi, karácso-
nyi ajándéknak is tekinthető ez az átadás. 
A valamikor, az 1900-as évek elején épült 
épület rendbehozatala régi adóssága volt 
a városnak, hiszen a nem is olyan régen 
bölcsődeként, aztán az Alapszolgáltatási 
Központ otthonaként üzemelő ház igencsak 
leromlott állapotban volt. A felújítás pedig 

részben pályázati forrásból, részben önerő-
ből készült. A városnak a kivitelezés során 
többször is zsebébe kellett nyúlnia, hiszen 
a beruházás során több rejtett dolog is 
előkerült, ami jelentősen növelte a költsé-
geket. Például, egy falszakaszon a vakolat 
eltávolítása után derült ki, hogy egykor tűz 
volt az épületben, ezért az égett, kormos 
részeket el kellett távolítani. Emel-
lett a tetőszerkezet födémgerendái 
is sokkal rosszabb állapotban vol-
tak a vártnál. 
A polgármester külön kiemelte Pór 

Péter építész munkáját, aki korabeli 
fotók alapján tervezte meg az épü-
let homlokzatát díszítő, a századelő 
hangulatát idéző díszeket. Kiemelte 
a kivitelező Steiner Kft. érdemeit is, 
akik mindent megtettek azért, hogy 
a központot a már említett, a kivi-
telezés alatt előjött „meglepetések” 
ellenére határidőre, a lehető leg-
jobb minőségben átadják. 

Bíró Norbert, a Somogy Megyei 
Közgyűlés elnöke elmondta, hogy 

nagy öröm látni, milyen jól hasznosult a 
Boglárnak megítélt pályázati forrás. Vé-
leménye szerint az is nagy öröm, hogy a 
városnak volt elegendő forrása az önerő 
biztosításához. Ugyanis, a pályázatok el-
húzódása és a költségek növekedése mi-
att előfordul, hogy egy-egy település már 
nem tudja anyagilag vállalni a kivitelezést, 
és inkább lemond a megvalósításról. Dr. 
Neszményi Zsolt kormánymegbízott pedig 
kijelentette, mindig szívesen érkezik Bog-
lárra, így van ez most is, annak ellenére, 
hogy egyébként szabadságon van.
A beszédek után Várnai László katolikus 

plébános mondott imát a helyért, majd 
megáldotta az épületet. Az ünnepség vé-
gén pedig egy kis sütivel és üdítővel lepték 
meg a vendégeket a központ által ellátott 
idősek, akik többféle fi nomságot is sütöt-
tek az ünnepi alkalomra.

sz.l.

folytatás a 3. oldalról

Mit mutatnak a trendek? Marad még 
divatban a Balaton, megint egy jó sze-
zon elé néz a város?

Ahogy mindig is, az időjárás sokat tud 
ezen rontani, vagy javítani. Az, hogy nép-
szerű Boglár, ahhoz nem fér kétség. 117 
ezer látogatója volt tavaly a Gömbkilátó-
nak, a Buborék Fürdő is néhány százalékos 
emelkedést mutatott, és az idegenforgalmi 
adóbevétel is emelkedett. Bízhatunk abban, 
hogy szeretik a várost a turisták. Az, hogy 
tovább fejlesztünk, az mind arra utal majd, 
hogy talán még jobb lesz a jövő nyár is.

Mikor lesz költségvetése a városnak?

A tervek szerint február 14-én fogjuk el-
fogadni a ciklus utolsó költségvetését. Re-

mélhetőleg teljes összhangban, mint ahogy 
eddig így volt. Ez is szép dolog, azt gondo-
lom, hogy bár sokszor van vita a testület-
ben, de azért büszke vagyok, mert ez lesz 
az ötödik év, hogy csont nélkül, ellensza-
vazat nélkül megy át a költségvetés. Kö-
zös érdekünk, hogy biztos pénzügyi alapo-
kon nyugodjon a város. Ehhez mindenféle 
kompromisszumra mindenki eddig is kész 
volt. Ez egy fegyelmezett költségvetés, ami 
jó szakmai háttérrel van alátámasztva, és 
azt hiszem, idén is így lesz.

Személyesen mit vár ettől az évtől?

Sikert, mert abban minden benne van.

Köszönöm szépen a beszélgetést! 

sz.l.

ÚJÉVI ORGONAKONCERT
Idén is megrendezte a Balatonboglári Orgoná-

ért Alapítvány, a már hagyományosnak mond-
ható, újévi koncertjét. A január 5-én megtartott 
programon, a klaviatúránál Balatoni Sándor or-
gonaművész foglalt helyet, aki hol szólóban, hol 
a szintén ezen az estén fellépő Schultz Jennyfer 
operaénekes kísérőjeként szólaltatta meg a 
hangszert.
A koncert valóban igazi, évet indító zenei cse-

mege volt, hiszen az összeállításban szereplő 
művek egyféle körutazásra vitték a hallgatóságot 
a klasszikus zene világába. Míg Schultz Jennyfer 
csodálatos hangja szinte a lelkekig hatolt, addig 
Balatoni Sándor orgonajátéka a hangszer sok-
színűségét mutatta be. A lelkes közönség vé-
gül kétszer tapsolta vissza a művészeket. Aki a 
koncertről lemaradt, az a www.youtube.com/c/
balatonboglarvaros online csatornán megtekint-
heti.

sz.l.

NAGYADÓZÓK FOGADÁSA

Immár több éve hagyomány, hogy 
Mészáros Miklós polgármester janu-
ár elején meghívja egy tájékoztatóra, 
koccintásra és közös beszélgetésre 
azon cégek vezetőit, akik a legtöbb 
iparűzési adót fi zették be Balatonbog-
lár kasszájába. Az idén, január 10-én a 
Fischl-házban tartott fogadáson a pol-
gármester bevezető köszöntőjében el-
mondta, hogy az asztalnál helyet fog-
lalók összesen, nagyjából 400 millió 
forintot fi zettek be a közös kasszába. 
Ennek is négy vállalkozás dobta össze 
a felét. A legnagyobb befi zető pedig a 
Halker Kft. lett, míg a második helyet 
a DataLogic szerezte meg.

Mészáros Miklós ezek után bemutat-
ta, a városban a tavalyi évben meg-

valósult fejlesztéseket. Ezek közül is 
kiemelte a ravatalozót, a Gyep utcát, 
a játszóterek felújítását, valamint a 
járda-programot, melyek mindegyike 
a város sajáterős beruházása volt, és 
ezek nem valósulhattak volna meg az 
adóbevételek nélkül. Elmondta, külön 
öröm a számára, hogy a legnagyobb 
befi zetők között három borászati vál-
lalkozás is van, ami azt mutatja, Ba-
latonboglár még mindig a szőlő és a 
bor városa.
Ennek megfelelően, az est további 

részében természetesen ezeknek a 
borászatoknak a legjobb nedűit kós-
tolhatták a résztvevők a vacsora mellé. 
A köszöntők után pedig az est kötetlen 
beszélgetéssel folytatódott.

sz.l.
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Hogyan lesz egy ifjú legényből népi 
táncos?

Az egész talán onnan indult, hogy Budapesti 
vagyok, és már hetedikes koromtól lehetősé-
gem volt táncolni a Bartók Táncegyüttesben, 
Tímár Sándor keze alatt. Bátyám akkor már 
régen járt oda, így számomra is egyenes volt 
az út. Éreztem, hogy valamit kellene sportol-
ni, mozogni, és ez a lehetőség pedig adott 
volt. 
Tehát, a Bartók Táncegyüttesbe jártam 

négy éven keresztül, és az alapokat ott sze-
reztem meg a néptánchoz. Akkoriban nagyon 
jó koreográfusok, mesterek voltak. 59-es va-
gyok, és ebben az időszakban indult a tánc-
ház-mozgalom is. Tímár Sándor körül nagyon 
sok híres koreográfus fordult meg, mint pél-
dául Varga Zoltán. Közülük most sokan veze-
tők, vagy éppen a Röpülj pávában  zsűriznek. 
Most már ők a néptánc atyjai. 
Amikor a néptáncot kezdtem, akkor még 

a Mojszejev-féle felfogás volt az irányadó. 
Eszerint a néptánc egy alacsonyabb kultúra, 
és ahhoz, hogy színpadra lehessen állítani, 
fel kell dolgozni, balettal kell átvasalni, így 
lesz alkalmas. Martin György és Tímár Sán-
dor voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy a 
gyűjtéseket kell először színpadra alkalmazni, 
mégpedig úgy, hogy először meg kell taníta-
ni a táncanyagot, sokkal többet, mint amit 
a színpadon használunk. Így, ha már önálló 
nyelvként tudjuk alkalmazni, használni, ak-
kor lehet színpadra alkalmazni, és abból le-
het összeállítani 7-8 perces koreográfi át. Ezt 
a Tímárék csinálták meg, és ez a mai napig 
is tart. 
Amikor elindultak a táncházak, akkor én 

magam is nagyon sok helyre jártam tanítani. 
Az odajáró táncosok pedig hiába voltak kép-
zettek, ők csak a koreográfi át tudták, de azt 
önállóan alkalmazni, improvizálni nem. Ezt a 
Tímárék hozták be, én ezt tanultam, és ezt a 
szellemet vittem tovább. Most már ez a felfo-
gás teljesen elterjedt az egész országban, és 
ez a táncházaknak köszönhető. A néptánc így 
olyan, mint a nyelvtanulás. Amíg az ember 
szavakat rak egymás mögé, addig nem tud 
beszélni egy adott nyelven. Ha már mondato-
kat tud formálni, akkor már kezdi pedzegetni 
a dolgot. Kemény 2-3 év, amíg idáig eljut egy 
táncos. Én ezt próbáltam, és a mai napig is 
ezt próbálom átadni. 

De nézzük időrendben, hogy mi is történt 
velem! Volt egy nagyon jó mesterem, akitől 
a gyerektáncokat tanultam meg. Jánosi Sán-
dornak hívták, az öreget. A Kolompos Zene-
karban például az egyik prímás - a Jánosi 
Andris - az egyik fi a. Juló bácsi - mert így 
hívták - volt az, aki elhívott. Elég nagytestű 
ember volt, és segítségnek keresett valakit a 
Bartók Táncegyüttesből. Ő elmondta, hogy 
mit kell csinálni, meg is mutatta, de arra, 
hogy a gyerekeknek többször megmutassa, 
fi zikailag már nem volt képes. Ő egy népraj-
zos ember volt, és ő volt az, akitől rengeteget 
tanultam. Gyakorlatilag a gyermek-táncokta-
tást nála sajátítottam el. 
Aztán voltak persze tanfolyamok, képzések, 

amiken részt vettem. Például, táncház veze-
tői tanfolyam Székesfehérváron, „B” kategó-
riás néptánc oktatói tanfolyam, de a magot 
és a lelket igazából az öreg adta át nekem. 
Állíthatom, hogy a mai napig is ebből élek. 
Szerencsém volt, őszintén megmondom. Más 
nem volt, aki jelentkezett erre a dologra, én 
meg igen. Gyakorlatilag a négy év Bartók 
Táncegyüttes után szabadúszóvá váltam. Il-

letve a Juló bácsi mellett dolgoztam több 
éven keresztül. Közben katona voltam két 
évig, és megismerkedtem a párommal. 

Az első házasságomból egy nagyon érdekes 
történetet mondanék. A feleségem logopé-
dus, a nagyothallók intézetében dolgozott, és 
nagyothalló gyerekeket hozott táncolni. Hihe-
tetlen volt! Mivel a belső hallásuk nagyon jó, 
és valamit azért hallottak, ha nem is a dal-
lamot, inkább csak az egyeket, és meglepő, 
mennyire jól át tudták venni a mozgást. Aztán 
leköltöztünk először Kötcsére, de akkor ne-
kem munkám itt nem volt. Megismerkedtem 
Mészáros Balázzsal, aki a Somogy megyei 
múzeumok igazgatója volt egy időszakban, 
és ő hívott le Kaposvárra. Ott a Somogy Me-
gyei Múzeumok Igazgatóságánál dolgoztam 
pár éven keresztül. Azt hiszem, hogy Isten 
a tenyerén hordoz, mert mindig szerencsém 
van. Egy olyan ember mellé kerültem, aki a 
megye egyik meghatározó néprajzosa volt, 
és a siófoki Balaton Táncegyüttesnek volt a 
művészeti vezetője. Ő volt Árpi bácsi, azaz 
Együd Árpád, aki a múzeumban dolgozott, 
mint néprajzos, 

Egy helyiségben laktunk. Az irodában volt 
egy ágy, amire esténként ledőlt, és azon 
aludt, nekem meg volt egy matracom, amit 
esténként leraktam, én meg azon aludtam. 
Minden reggel ő ébresztett kávéval. Árpi 
bácsival rengeteget beszélgettünk, ezen ke-
resztül átadta nekem a néprajzi tudását, és 

elhívott a Balaton táncegyütteshez művésze-
ti vezetőnek. A megyén belül én voltam az, 
aki az autentikus néptánc-kultúrát behoztam, 
illetve elkezdtem. Nem volt egyszerű, mert 
a gondolkodást meg kellett változtatni. Ak-
kor még ez újdonság volt. Ez volt a Balaton 
Táncegyüttesnél is, ahol három-négy évet 
dolgoztam. Közben Kaposváron Árpi bácsi 
mellett rengeteg fi lmet tudtam átnézni, ren-
geteg hanganyagot hallgattam, és ezeket le-
gépeltem. 

Amikor visszakerültem ide, akkor a Lelle 
Táncegyüttest, és párhuzamosan a Balaton 
Táncegyüttest is vittem. Közben Balatonsze-
mesen is létrehoztam egy saját tánccsoportot. 
Ők gyerekként kezdték, és több éven keresz-
tül dolgoztam velük. Sajnos, a 25. évforduló 
előtt szétesett az együttes, aminek az volt 
az oka, hogy elfogytak. Felnőttek, elmentek 
tanulni, dolgozni, és szépen lassan kifogyott 
alólam a csoport. A mai napig jóban vagyunk 
és találkozunk. Ugyanez van a Szelencénél is, 
ahol most már a harmadik generációt taní-
tom táncolni.

A Szelence hogyan kezdődött, hogyan 
csöppentél bele?

Igazából, amikor Boglár és Lelle egyesült, 
abban az időszakban a Lelle Táncegyüttes 
feloszlott. A Vásárhelyi Tibor volt akkor a 
művelődési ház vezetője itt, Bogláron, és ő 
hívott, hogy a Lelle Táncegyüttest hozzuk 

A NÉPTÁNC AZ ÉLETE

SZABÓ ZSOLT NÉPTÁNCOS, KOREOGRÁFUS, A DIÓ 
BANDA NAGYBŐGŐSE. AKI VALAHA IS MEGFORDULT A 

SZELENCE GYERMEKTÁNCCSOPORT KÖZELÉBEN – ÉS ŐK 
ELÉG SOKAN VANNAK – AZOKNAK Ő SZAZSÓ. JELENLEG 

KARÁDON ÉL, DE EZER MÉG TÖBB SZÁLLAL KÖTŐDIK BA-
LATONBOGLÁRHOZ. A SZELENCE 35 ÉVES JUBILEUMA AL-
KALMÁBÓL ÜLTÜNK LE BESZÉLGETNI A TÁNCOS MÚLTRÓL.
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össze újra, de nem Lellén, hanem Boglá-
ron.  Mivel Boglárlelle egyben volt, ez nem 
jelentett gondot. Tehát a név megmaradt, de 
Bogláron működtünk a művelődési házban. 
Akkor jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha 
lenne egy gyerekcsoport, utánpótlása a Lel-
le Táncegyüttesnek. Akkor a Tücsivel, Szalai 
Tündével közösen indítottuk el. A Tündét on-
nan ismerem, hogy Fonyódon, a gimnázium-
ban tanítottam, és mint ügyesebbet hívtam, 
vagy magától jött, ez már teljesen mindegy. 
A lényeg az, hogy a Lelle Táncegyüttesben is 
táncolt, mellém pedig kellett valaki, aki segít. 
Az oktatáshoz is két ember kell, aki a férfi , és 
aki a női mintát mutatja. A fi úkat én intéztem, 
ő meg összerakta a lányokat, tudott beszélni 
a nyelvükön. Ezért kértem a Tücsit, hogy jöj-
jön mellém asszisztensnek, és közösen hoz-
tuk létre a Szelence Gyermek Tánccsoportot. 
Ennek most már 36 éve.
A Tücsivel azért volt jó dolgozni, mert nem 

sokat kellett magyarázni neki. Ő elég krea-
tív, sok önálló ötlete is volt, amit vagy meg-
beszélt velem, vagy nem, mert önállóan is 
megoldotta. Gyakorlatilag így jött létre a Sze-
lence. Egy idő után pedig jött az ötlet, hogy 
vonjuk be a szülőket is, hiszen a gyerekek 
otthon már úgyis megfertőzték őket. A Luca 
bál is azért jött létre, hogy legyen egy olyan 
rendezvény, ami a szülőket is megmozgatja. 
Legyen ez táncház a felnőtteknek is, meg a 
környékbeli táncegyütteseknek egyfajta ta-
lálkozási lehetőség is. Ez annyira új volt, hogy 
előbb indult, mint például Kaposváron, vagy 
Szennában. Budapesten ekkor már sok klub 
volt, ahol lehetett táncolni, de itt Somogyban, 
Kaposváron a Tanítóképzőben próbálkoztunk 
táncházzal, és 3-4 alkalom után az is meg-
halt. Nem igazán lehetett az embereket be-
vonni, pont azért, mert nem tudtak táncolni. 
Most már más világ van. 

Valahogy így alakult ki a Luca bál. Az el-
sőkre még a megyéből mindenhonnan jöttek, 
Kaposvárról is buszokkal jöttek. Mondhatom 
nyugodtan, hogy 100 fölötti táncos közönség 
jött össze. Ez most egy picit lecsendesedett, 
mostanra csak a saját ünnepünké vált. Eb-
ben az időszakban már máshol is vannak ösz-
szejövetelek, nem mozdulnak meg annyira 
a tánccsoportok, mert a helyi közösségeket 
próbálják összefogni. A Lelle Táncegyüttes 
is átalakult azóta Löllévé, hogy a neve más 
legyen. A két település is elvált. Nem tudom 
miért nincs kapcsolat a két együttes között, 
persze, azt sem tudom léteznek-e, vagy mi 
van velük. A lényeg az, hogy most már in-
kább helyi közösségformáló összejövetel lett 
ebből. 

A Szelencét utánpótlásnak hoztuk létre, de 
mivel a gyerekek az általános iskola után 
elmennek messze továbbtanulni, nem lehet 
továbbvinni. Ezért szűnt meg a Lelle Tánc-
együttes is, mert nem volt utánpótlás. Hiába 
volt alatta egy gyermekcsoport, az is leszű-
kült. A régebbi 30 fős csoport most már csak 
16-17, maximum 20 gyerekből áll, és nagyon 
szórt. Az első osztálytól egészen a nyolcadik 
osztályig vannak. Mindig együtt tanulnak, és 
ez nehéz lavírozás, mert a kicsi gyerekekkel 
még sokat kellene játszani, kevesebbet tán-
colni, viszont az 5-6. osztályos gyerekek kí-
vánják a felnőtt táncot. Így pengeélen megy 
az oktatás, mert kinek adjon és mennyit, 
hova csöpögtessen az oktató, hogy ne hagy-
ják ott. Ha a kicsinek sok, akkor azért hagyja 
abba, mert ő ezt nem tudja megcsinálni, ha 
a nagynak meg már ciki, akkor azért hagyja 
abba, miért nem tanulunk újat, de közben az 
elsősöket valahogy fel kell húzni, mert fellép-
ni, meg fel kell. 

A gyerekek itt nem csak táncot, hanem népi 
kultúrát, néprajzot, viseletet, mindent meg-
tanulnak. Persze, a fellépés, a csillogás és 
a taps is kell, meg külföldi utak, ami nagy 
élmény, de hogyha Magyarországon belül is 

bárhová elmegyünk, akkor is jó buli. Ha a 
gyerekek olyan helyre mennek továbbtanulni, 
ahol ez a közeg működik, akkor hamar meg-
találják egymást. Maga a tánc, pont a közös-
ségteremtése miatt egy nagy narkózis, amit, 
ha valaki elkezd, soha nem fog abbahagyni. 
Lehet, hogy magát a tényleges színpadi tán-
cot igen, valahol az agya mélyén ott van el-
rejtve, és amikor ezt látja, vagy hallja, akkor 
jó érzéssel tölti el, mert ezt gyerekkorában 
megélte.

Nálad tudatos döntés volt, hogy ezen 
a pályán maradtál, vagy az események 
sorozata vitt magával?

Nem volt tudatos, hanem, ahogy mond-
tam, hogy engem Isten a tenyerén hordozott. 
Valahogy minden a szerencsén múlt. Mond-
juk, ha Budapesten maradok, akkor nagy 
valószínűség szerint én is ott lennék valahol 
a felső közegben, én is lehetnék zsűritag a 
Felszállott a páván. A korom miatt is, meg a 
tapasztalatom miatt is. Ha az ember vidék-
re kerül, akkor egyfajta háttérmunkát kell 
végeznie. A helyi közösséget kell alakítani. 
Visszatérve, egyértelmű az, hogy a történet 
mindig adta magát. Ez olyan, mint egy hó-
golyó, amit egy marokba beszorít az ember, 
és azt elkezdi göngyölni, és ha jó minőségű 
a hó, akkor egyre nagyobb, és egyre szerte-
ágazóbb. Rengeteg olyan táncosom van, akit 
én indítottam el a pályán, és többen jelenleg 
is az Állami Népi Együttesben táncolnak. Van, 
aki műfajt váltott, de az alap mozgáskultúrát, 
azt nekünk köszönheti. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy nem egyedül, hanem a Tücsivel 
közösen hoztuk ezt létre. Egyedül képtelen 
lettem volna. 

Az elmúlt évtizedek alatt nagyon sok 
generáció felnőtt. Milyen velük találkoz-
ni?

Jó érzés. Habár őszintén megmondom, 
hogy fura is néha, ha rám köszönnek, és nem 
tudom ki az. Aki egy vagy két évet, vagy csak 
hónapokat táncolt, arra nem biztos, hogy 
emlékszem. De jó érzés, még akkor is, ha hir-
telen nem tudom kicsoda. Itt már olyan lét-
számról beszélünk, ami felfoghatatlan, meg 
ők, azért jelentősen változnak. Gondoljunk 
bele, egy elsős mire harminc éves lesz, vagy 
negyven, addigra mennyire megváltozik fi zi-
kálisan is. Nagyon jó érzés, hogy látom raj-
tuk, kaptak tőlünk valamit. A gyerekkor, az 
egy érdekes dolog. Azt mondják, hogy élet-
re szóló barátságot csak gyerekkorban lehet 
kötni. Azt hiszem, mi egy életre szóló barát-
ságot kötöttünk ezekkel a gyerekekkel. 

Az, hogy most egy Ruton Zolival meg tudok 
inni egy pálinkát, pedig akkor a térdemig ért, 
az jó érzéssel tölt el. Nem tudom, hogy ez 

visszafelé hogyan működik. Erről őket kellene 
megkérdezni, de valahogy úgy tekintek rájuk, 
mint a saját gyermekeimre. Ami igaz is, hi-
szen iszonyatos mennyiségű időt és energiát 
tettem bele a dologba. Jó érzés látni azokat, 
akik továbbvitték. Sok olyan ember van, aki 
Budapesten már név a szakmában. Neves 
tánccsoportokat visznek, nem nagy lépések 
ezek, nem látványosak. Valahogy úgy van az 
ember, hogy eltelt az idő, aztán kész.

Téged mindenki úgy kezel, mintha bog-
lári lennél. Az elmúlt évtizedek alatt ide 
is nőttél, de mégsem itt élsz. Hogyan 
éled meg a várossal a kapcsolatot?

Jól. A boglári közeget magaménak érzem. 
Érdekes, hogy 25 év házasság alatt, amíg 
Szemesen éltem, ott alig ismertem meg pár 
embert. Itt Bogláron meg tudják, hogy ő a 
Szelence Gyermek Tánccsoport, vagy a tánc-
tanár. Így be tudnak azonosítani. Volt egy 
időszak, amikor Gulyás János volt a műve-
lődési ház igazgatója, hogy nála dolgoztam 
karbantartóként meg sofőrként. Akkor is na-
gyon sokan megismertek a Jánoson keresztül. 
Meg voltak külföldi útjaink, és a vezetőség 
mindig bent ült a buszban, velük is szemé-
lyes, jó kapcsolatba kerültünk. Karádon, ahol 
jelenleg lakom, az egy pici falu, ott mindenki 
mindenkit ismer. 

Sokat leadtam, mert eltelt az idő, és a 
térdem is rottyon van. Jelenleg már csak a 
Szelence csoportot viszem, amíg bírom, vagy 
átveszi tőlem valaki. Gondolom, ennek is el-
jön majd az ideje. Van két gyermekem, egy 
négyéves, meg egy tízéves, akikkel több időt 
szeretnék tölteni, mint az előző házasságom-
ban, mert ennyi idős fejjel már látom, hogy 
ez mennyire fontos. Meg szeretnék azért 
tűzközelben maradni, és ez a zenélésnek kö-
szönhető. A jelenlegi párom, Olívia a prímás, 
ő népzenét tanít. Van egy kis bandánk, a Dió 
Banda, ahol pont ezért, hogy tűz közelben 
maradjak, én lettem a bőgős. Nem tartom 
magam zenésznek, de talán tudnak táncolni 
arra, amit én húzok. A zenélést azt lehet csi-
nálni bármeddig, de a táncot, azt sajnos nem, 
mert egy idő után elkopik az ember…

Köszönöm szépen a beszélgetést!

sz.l.
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Az 1998-as alapítás 20 éves évfordulójá-
nak ünnepségét december 8-án tartották 
a Varga Béla Városi Kulturális Központban, 
ahol a délelőtti program a Balatonboglári 
Közművelődési Kerekasztal megalakítása 
volt, majd közös ebédet követően, dél-
után, az egykori alapítók elevenítették fel 
az egyesülettel kapcsolatos emlékeiket. El-
sőként Pálffy Gábor, az alapot adó Ifi  Klub 
egyik meghatározó résztvevője mesélt az 
akkori ifjúsági és zenei életről, majd Dóri 
Éva, az egyesület volt elnöke foglalta össze 
az első eredményeket.

Keserű Zoltán képviselő, aki szintén egy-
kor elnöke volt az egyesületnek, arról em-
lékezett meg, hogy ő miképp csöppent bele 
a civil életbe. Felelevenítette azt a pillana-
tot is, amikor a szervezet megkapta Bala-
tonboglár Közművelődési Díját. A volt elnö-
kök visszaemlékezései után Gergely Csaba, 
jelenlegi vezető Schrauff Jenőt hívta a mik-
rofonhoz, aki hosszas unszolás után, mint-
egy 5 mondatba sűrítve mondta el, hogyan 
lett alelnök az, aki egyébként általában a 
mikrofonkábel másik végén tartózkodik.
Az ünnepség folytatásában új tagok fel-

vételéről döntött a közgyűlés. Ezen többek 
között újra rendes tag lett Dóri Éva, egyko-
ri elnök is, aki pár éve munkájával kapcso-
latos összeférhetetlenség miatt támogató 
tagi státuszba került. De taggá választottak 
több olyan önkéntest is, akik már évek óta 
önzetlenül segítették az egyesület munká-
ját. Mindezek alatt a posta is megérkezett, 
illetve postás ruhába öltözve Kalász József 
hozta meg a szervezet elmúlt 20 évét meg-
örökítő kiadványt, ami kevés szöveggel és 
sok fotóval meséli el az izgalmas éveket. 
Az ünnepséget végül a szülinapi torta kö-

zös elfogyasztása zárta, majd vacsora után 
a buli-rész, azaz a koncert következett, 
melyen igazi, helyi értékek léptek fel. Így 
újra színpadra állt a Field Street, a Ricsaj, 
Szabó Tamás és a Mackó Alsó, Mackó Felső 
Férfi  Szabadidő Együttes.

Részlet a Helyiérték Egyesület múlt-
járól szóló Egy nagy taps című kiad-
ványból:

„Helyiérték”azaz helyi érték
Húsz éve alapítottuk meg a „Helyiérték“ 

Gondolkodók és Alkotók Regionális Egye-
sületét, rövid nevén Helyiérték Egyesületet, 
ami mára (szerénytelenség nélkül állítha-
tom) országos hírnévre tett szert. Célunk 
az volt, hogy jogi hátteret biztosítsunk fi -
atal közösségek, kreatív ötletek számára, 
legyen az bármilyen is, azzal a feltétellel, 
hogy az legalább 2 embernek épülésére 
váljon. 

Kiváló és aktív közösség keresett meg ak-
koriban (a művelődési házban dolgoztam 
ezekben az években), azzal a szándékkal, 
hogy kellene valamilyen szervezetet ala-
pítani, amit komolyan vesznek, ami képes 
külső forrásokat lehívni, aminek segítsé-
gével elérhetjük, hogy több fi atal éljen és 
boldoguljon városunkban.
Az alapító tagok között - az akkor már 5 

éve működő IFI KLUB tagjai voltak jelen-
tős számban. Zömében még diákok voltak, 
és jellemzően hétvégeken jártak csak haza. 
Sajnos most is hasonló a helyzet. Azon fi -

atalokról van szó, akik az 1990-es évek-
ben Légrádi Antal terelgetése mellett az élő 
zene klubját működtették. Több zenekar 
járt a klubba, hogy megmutassák tudásu-
kat és szórakoztassák egymást a rockzene 
dallamaival. 
Az egyesületünkben igen szigorú szabá-

lyok vannak. Csak az lehet tag, aki leg-
alább egy évig meggyőző önkéntes munkát 
végez, vagy rövidebb idő alatt, de nagyon 
hitelesen bizonyítja, hogy a közösségért, a 
célkitűzéseinkért tenni akar.

Idézem az alapszabályt:
„Az Egyesület elsődleges célja, hogy az 

összefogás előnyeit kihasználva, tevékeny-
ségével megakadályozza a fi atalság - kü-
lönös tekintettel az értelmiségi fi atalokra 

- elköltözését a térségből.“
Alapításunkkor nem gondoltuk, hogy ez 

elég utópisztikus gondolat, és nem adtuk 
fel. Minden számunkra elérhető pályázati 
lehetőséget megragadtunk, hogy munkán-
kat biztonsággal tervezhessük, segítő cél-
jainkat elérhessük.
Az önkéntesség is nagy szerepet játszik 

életünkben. Minden tisztségviselő önkén-
tesként tevékenykedik, és a nagy rendez-
vényeinken is sok segítőnk van. Évente 70-
100 fő dolgozik céljaink megvalósításáért. 
Öndicséret helyett egy idézet Szeli Dóra 
Réka önkéntesünk cikkéből, aki a tehetség-
kutató rockfesztiválunkon dolgozott.
„Igazi csapatmunka bontakozott ki a 

szemem előtt. Az önként vállalt feladatát 
mindenki komolyan vette és végigcsinálta, 
természetesen Tücsi felügyelete és koordi-
nációja alatt. Úgy tudnám defi niálni a bog-
lári önkéntes tevékenység feltalálóját, mint 
a felelősségre nevelés és együttműködési 
hajlam-fejlesztés kiemelkedő módszertani 
példájának szülőjét. Ha mindannyian így 
gondolkoznánk, és kooperálnánk egymás-
sal a mindennapokban, mint ez a kis csapat 
ebben a néhány napban a közös célért, ak-
kor nem lennénk mi elátkozott nemzedék. 
Szerencsére a szervező „Helyiérték” Egye-
sületnél külön projekt a fi atalok fejlesztése, 

hogy tehetségükkel továbbra is Balaton-
boglár közösségét szolgálhassák...
A megmérettetés vidáman zajlott és jó 

hangulatban zárult. Az egyik zenekart kí-
sérő apuka így mondott köszöntet: „Azt 
éreztem, hogy szívből szerveztétek a ren-
dezvényt. Máshol mindig a pénzszagot ér-
zem, ami visszatetsző, és a hétvégén en-
nek árnyéka sem merült fel. Csodás hogy 
valóban értékeket képvisel a „Helyiérték” 
Egyesület.”

Évente 15-20 pályázatot írtunk, sok 
szponzort, támogatót kerestünk meg. Az 
elmúlt 15 évben sok program és projekt 
kötődik a nevünkhöz. 20 éve szervezzük az 
Ifi  klubot, ahol amatőr zenekarok mutat-
koznak be havi rendszerességgel. 16 éve 
szervezünk Jazz klubot, ahol fi atal és neves 
előadók lépnek fel.

Fesztiváljaink is már bőven kamaszkor-
ba léptek, a Légrádi Antal Tehetségkutató 
Rockfesztivál 21, a Méta fesztivál (gyermek 
és ifjúsági néptánccsoportok koreográfi a 
versenye) 22, a „Jazz és a Bor fesztiválja“ 
19 évvel ezelőtt született.

Számos emlékünk közül egy-kettő na-
gyon mély nyomott hagyott közösségi éle-
tünkben: 1998-ban az IFI klub tagságának 
szervezésében, Pálffy Gábor és Szabó Zénó 
lendületes munkájának köszönhetően, és a 
DemNet támogatásával erdélyi testvérvá-
rosunkban, Szentegyházán rockfesztivált 
szerveztünk 6 zenekar közreműködésével. 
Már ekkor éreztük, hogy a zene nem ismer 
határokat.
2000-ben szintén pályázati támogatásnak 

köszönhetően, Szalóczy László ötlete alap-
ján Környezetvédelmi Irodát működtettünk, 
mely lehetőséget adott arra is, hogy iro-
dánkat felszereljük az alapvető eszközök-
kel. 
1998-2001 között, Dóri Éva vezetésé-

vel Ifjúsági Média Műhelyt működtettünk, 
melynek tagjai 2 havonta ifjúsági műsorral 
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20 ÉVES A HELYIÉRTÉK

HÚSZ ÉVE TÖRTÉNT, HOGY AZ IFI KLUB SIKERÉN FEL-
BUZDULVA, PÁR BALATONBOGLÁRI FIATAL ÚGY DÖNTÖTT, 

EGYESÜLETI FORMÁBA ÖNTIK AZON IGYEKEZETÜKET, HOGY 
TEGYENEK VALAMIT A KULTÚRÁÉRT, A KÖZÉRT ÉS MEG-
PRÓBÁLJÁK HELYBEN TARTANI A FIATALOKAT. AZ ERE-

DETI CÉLKITŰZÉSEK KÖZÜL SOK MINDEN MEGVALÓSULT, 
SOK MINDEN MÓDOSULT, DE AZ KÉTSÉGTELEN, HOGY MA 

MÁR NEM A CSAK A VÁROS, HANEM AZ EGÉSZ RÉGIÓ EGYIK 
MEGHATÁROZÓ CIVIL SZERVEZETÉVÉ VÁLT A HELYIÉRTÉK 
GONDOLKODÓK ÉS ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETE.
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álltak a nézők elé a helyi televízióban. A 
műsor címe „Nem adjuk alább!“.
2003-ban a zenei klubok és fesztiválok 

mellett megjelentek túraútvonal-felfestő 
projektek, és a kézműves Ákom-Bákom 
programok is.
2004-ben a partnereinktől érkező igények 

kielégítésére pályázatíró tréninget szer-
veztünk, és civil információs napokat, civil 
fórumokat tartottunk az „Ifjúsággal a jövő-
ért“ címmel. Megnyílt az Eurodesk végpont 
irodánk!
2005-ben ifjúsági feladatellátási-meg-

állapodást kötöttünk Balatonboglár város 
önkormányzatával, melynek értelmében 
térítésmentesen kapunk egy irodát, és az 
Ifjúsági Információs Pont működtetésére 
szintén egy helyiséget. Egyesületünk havi 
egy alkalommal ifjúsági rendezvényt szer-
vez, valamint elkészítettük városunk ifjú-
sági helyzetelemzését és ifjúsági stratégi-
áját. Sajnos június 1-jétől a gyerekek által 
kedvelt információs pont, a „Színes Iroda“ 
megszűnt, rajtunk kívülálló okokból, de a 
szolgáltatást folytatjuk.
2006-ban ifjúsági fórumsorozatot és mobil 

információszolgáltatást végeztünk a fonyó-
di kistérségben, és megnyílt a Helyiérték 
Ifjúsági Információs Pont, azaz a HIP.

Balatonboglár Város Képviselő-testülete a 
MŰVELŐDÉSI DÍJAT adományozta egyesü-
letünknek.
2007-ben a KÖSZIKE megalakult. A 

KÖSZIKE - Kistérségi Összefogás Ifjúsági 
Kerekasztal – az egyesület szakmai műhe-
lyeként tevékenykedik a térségben.
2008-ban Kistérségi támogatással nép-

szerűsíthettük a HIP munkáját. 2009-ben 
dolgoztunk a Nemzeti Ifjúsági Stratégián, 
és „Duruzsoló“ önismereti tréninget szer-
veztünk. Megalakult a Bermuda Három-
szög civil együttműködés az ózdi Kamasz-
parlament, az alsómocsoládi DAGYIÖK és 
a Helyiérték Egyesület között, amelynek 
célja, hogy sokat dolgozzunk együtt tiszte-
letben és megbecsülésben. 
Büszkeségem egyik napja is ebben az év-

ben volt, és azért merem ide írni, mert ezt 
az egyesület nélkül nem kaphattam volna 
meg; a Gyermeki Jogok Világnapja alkal-
mából „Magyar Ifjúságért Díj”-jal tüntettek 
ki.
2010-ben elindult a TÁMOP 5.5.3-as So-

mogy megyei civil szervezetek komplex 
szervezetfejlesztése projekt 33 szervezet-
tel együttműködésben.
2011-ben Nagy Norbert kezdeményezé-

sére, Futtasd fel magad! civil élesztő pro-
jekt során a régióban aktívan működő if-
júsági szervezetek kerültek megszólításra, 
egy regionális együttműködés lehetősége 
kapcsán. Országos hatókörrel népszerűsí-
tettük rádiókampányban, az NCA támoga-

tásával az 1%-os rendelkezés lehetőségét.
2012-ben megalakult a KÖTEG - Könnyű-

zenei Tehetségkutatók Grémiuma.
2013-ban is tovább dolgoztunk! Konfe-

renciák, képzések, tréningek, találkozók 
tapasztalatai, és az ott szerzett kapcsola-
tok révén mindig igyekeztünk a „tűz köze-
lében“ lenni, legyen az közművelődés, ifjú-
ságpolitika, prevenció, környezetvédelem 
vagy média.
2014-ben a hagyományos rendezvények 

mellett elkezdtünk dolgozni a települési ér-
téktár gondolatával. Jogi hátteret biztosít-
va, a Karádon megvalósuló MÉTA Népzenei 
és Néptánc Tábornak pályázatok lebonyolí-
tásával segítettük a hagyományőrző mun-
kát.
2015-ben a fesztiváljaink és az egyesületi 

munka 9 nyertes pályázat támogatásával 
valósult meg. Ebben az évben indult útjára 
a NAKVI által támogatott kulturális gazda-
ságfejlesztő projektünk, az ÉrtékPont prog-
ram. A város mászka játékkal egybekötött 
települési értéktárba javasolt nevezetessé-
gek bemutatása mellett 6 ÉrtékPont kiala-
kítása zajlott, 5 kézműves alkotó bevoná-
sával.
2016-ban kerek évfordulóhoz ért MÉTA 

Fesztiválunk. A 20. fesztivál nagy ünnep 
volt mindannyiunk számára. Őszinte szere-
tettel emlékeztünk meg dr. Halmos Béláról, 
és az Urányi Sportcsarnok előtt ültetett em-
lékfájánál idéztük fel a 20 év eseményeit.
2017-ben folyt a munka, a kulturális köz-

foglalkoztatás keretében kiváló kollégákat 

kaptunk. 32 javaslattételi lapot nyújtot-
tunk be Balatonboglár Települési Értéktár 
Bizottsága elé. 
2018-ban újabb szakmai célkitűzés ke-

rült a látókörünkbe. A Kulturális Törvény 
módosulása révén a közművelődési ke-
rekasztal életre hívására szántuk el ma-
gunkat.

Varázserőnk van ... ezt nem én mondom, 
nekem mondják!
Az elmúlt 20 évünk számokban, a teljes-

ség igénye nélkül:
32 rendes tag, 10 tiszteletbeli tag, 360 

zenei klub esemény, 177 fesztiváli nap, 
180 képzési nap, 72.740 résztvevő, 190 
együttműködő partner, támogató, 166 
nyertes pályázat, 170.000.000 Ft elnyert 
célszerinti támogatás nemzeti, uniós és 
szakmai alapoktól, 32.000 óra önkéntes 
munka, 6 pozitív eredményű ellenőrzés 
(hatósági és pályázatok helyszíni ellenőr-
zése), 11 határozott idejű munkahely, 3 
polgári szolgálatos, 12 szakmai dolgozat 
rólunk, 7 új munkatárs a kulturális köz-
foglalkoztatás keretében, 5 új munkatárs 
a munkaügyi központ jóvoltából, sok-sok 
mosoly és vidámság.

Büszke és elégedett alapító tag írta eze-
ket a sorokat: „Nagy vállalás volt 12 fővel 
nekiindulni egy határozott cél megvalósítá-
sának, de megérte. Mindig híresek voltunk 
lokálpatriotizmusunkról, vidámságunkról, 
tenni akarásunkról, és ez nem lesz más-
képp ezután sem!”

Mottónkkal zárom soraimat:
„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit 

csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is 
van?”

Szalai Tünde 
A Helyiérték Egyesület alapító tagja
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Az ünnepeket megelőző hetekben az 
általános iskola növendékei ismételten 
megörvendeztették a közönséget csodála-
tos előadásukkal. A zeneiskola klasszikus 
tagozatának növendékei ünnepi dalokkal 
léptek színpadra a Varga Béla Városi Kul-
turális Központban. A felcsendülő dallamok 
igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak 
a terembe, ahol természetesen teltházas 
közönség fogadta a művészpalántákat. A 
szóló produkciók mellett duók, kamara-
együttesek, gitártriók és a különlegesnek 
számító zongora tízkezes formáció is be-
mutatkozott. 

Szintén hagyományosnak mondható a 
jazz tanszak karácsonyi koncertje, mely 
igényes könnyűzenével szórakoztatta a 
közönséget. Zenekarban zenélni egyálta-
lán nem könnyű. Nem csak önmagadra, 
hanem a zenésztársaidra is fi gyelni kell, hi-
szen a harmóniák igazi varázsa csak akkor 
mutatkozik meg igazán, ha a zenész össz-
hangban van társaival is. A kora este kez-
dődő koncert remek hangulatban telt. A 
gyerekek könnyedén, lelkesen és vidáman 
muzsikáltak együtt. A különféle improviza-
tív szólókkal mindenki megmutathatta te-
hetségét, zenei világát, egyéni ízlését. 
A napközis gyerekek minden évben izga-

tottan várják a karácsonyi műsort. A tanu-
lók fáradhatatlanul, szorgalmasan készül-
nek minden évben, hiszen céljuk az, hogy 
olyan karácsonyi műsort tegyenek le az 
asztalra, mely örök emlék marad. Az idei 
előadás különlegesnek mondható, hiszen 
ünnepi varázsa átjárta az egész termet, 
megérintve a közönség szívét. A gyermek-
kóros többszólamú, kánonban énekelt ka-
rácsonyi dalai éppoly varázslatosak voltak, 
mint a kisebbek versei, vagy a nagyobbak 
színpadi produkciói. 

Havas táj sajnos idén sem volt, de a ka-
rácsonyi hangulatot a gyerekek garantál-
tan meghozták az ünnepek előtt. 
A szülők, rokonok és a boglári lakosok 

köszönik a felkészítő tanárok lelkes, tü-
relmes munkáját. Nélkülük nem lett volna 
ilyen csodálatos egyik műsorszám sem.  

KARÁCSONYI MŰSOROK

„AKI ZENÉVEL INDUL AZ ÉLETBE, BEARANYOZZA MINDEN 
KÉSŐBBI TEVÉKENYSÉGÉT, AZ ÉLETNEK OLYAN KINCSÉT 
KAPJA EZZEL, AMELY ÁTSEGÍTI SOK BAJON. A ZENE TÁP-

LÁLÓ, VIGASZTALÓ ELIXÍR, ÉS AZ ÉLET SZÉPSÉGÉT, S AMI 
BENNE ÉRTÉK, AZT MIND MEGHATVÁNYOZZA.” (KODÁLY)

HELYREIGAZÍTÁS

A Balatonboglári Hírek új-
ság decemberi számában 
a Somlyó György emlék-
táblájánál verset szavaló 
Csernák Árpád színmű-
vész neve tévesen Csernák 
Györgyként jelent meg. 
Ezúton is elnézést kérünk 
a művész úrtól.

KARÁCSONYVÁRÓ SZŐ-
LŐSKISLAKON

Szőlőskislakon hosszú évek óta hagyo-
mány, hogy az adventi időszak végén közös, 
karácsonyváró ünnepséggel teszik közös-
ségi élménnyé az ünnepet. A rendezvény 
2017-ben, a Boglár-Kislak Irodalmi Kör be-
vonásával megújult, és az addig kézműves 
foglalkozásból, és különböző előadásokból 
álló program kiegészült azzal, hogy a ka-
rácsonyi díszletben a felnőttek meséket 

olvasnak a gyermekeknek. Ennek megfele-
lően a legutóbbi, december 22-i rendezvé-
nyen is a mézeskalácssütés és a karácsonyi 
díszek készítése mellett mesékkel is várták 
a legfi atalabbakat. 
A nap programrészében pedig elsőként a 

Zamárdiból érkezett, Szakasztó Népdalkör 
tagjai léptek fel a karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó népdalokkal. Őket az est ha-
gyományos fellépői, a Balatonboglári Zene-
iskola növendékei követték, akik szintén az 
adventhez kapcsolódtak műsorukkal. Végül 
a karácsonyt közösen várók, a Bábakalács 

Bábszínház, Nyiss kaput an-
gyal! című előadását láthatták, 
ami a felnőtteknek talán még 
érdekesebb volt, mint a gyere-
keknek.
A mostani ünnep más szem-

pontból is különlegesebb volt 
az eddigieknél, hiszen a falu 
központjába, a karácsonyfa 
mellé idén egy különleges Bet-
lehem is került, melynek fi gurái 
úgy néztek ki, mintha mézes-
kalácsból készültek volna.

sz.l.
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A LEGSZEBB ELKÖSZÖNÉSEK

A karácsony közeli, adventi koncert a legjobban várt eseménye 
a Balaton Vox kórusnak - bár idén megelőzte ezt, a bécsi, város-
házi szereplés, ami látványos dolog, de szívünknek, azt hiszem, 
a legkedvesebb ez az itthoni, amikor barátoknak, ismerősöknek, 
városunknak éneklünk.

Nekem a csúcs Kodály Adventi éneke, de az újonnan tanult, kor-
társ szerző Alleluja cím műve is jobban sikerült, mint, ahogy tar-
tottunk tőle. A többi dal is, de az azt megelőző felkészülés, a pró-
bák tették összességében az alkalmat igazán kiemelkedővé.
A koncert után, az zeneiskola egyik termében ilyenkor rend-

szerint tartunk kis záróösszejövetelt, beszélgetést sütemények-
kel, szendvicsekkel, innivalóval 
(színes terítéket tudunk erre 
is összeállítani, ezzel egymást 
megvendégelve). 

Karvezetőnk összefoglalta az 
eltelt év eseményeit, öröme-
it, mindenkinek megköszönte 
a munkáját - természetszerű-
leg önmagát hagyta ki ebből a 
sorból, de mindannyian tudjuk, 
hogy ragyogó személyisége 
nem kicsit járul hozzá a kórus 
sikeres működéséhez (szere-
tünk, Zsuzsi!).
Ez után kezdődött a zsibon-

gás, mikor az asztalok körül 
járkálva kóstolgatunk, kis cso-
portok alakulnak, beszélgetünk 
mindarról, ami esetleg a pró-
bák szünetéből kimaradt, vagy 
a közeledő ünnepről, s a nem 
kórustag hozzátartozók is je-
lentenek alkalomadtán örömteli 
újratalálkozást.

Idő teltével aztán lassan széthív minket az 
otthon kötelessége, lassan indulnak is pá-
ran. Épp Kálmánnal beszélgettem, amikor 

- mivel a lépcsőfeljáró tetejénél álltunk - a 
hazaindulók egyenként elköszöntek.
És ezek az elköszönések, mint borús fel-

hőből kivilágló fénysugarak, valamiféle bel-
ső ujjongást váltanak ki az emberből. Mint, 
amikor messzi és sokáig tartó távollétre ké-

szül az illető, és hiánya eljövendő fájdalmában az érzés, hogy igen, 
őt is, őt is, és a harmadikat is, de sorban a többit is szeretem. 
Pedig csak két hét szünet, karácsony és az évváltás következett 
(tegnap már újra együtt voltunk az első próbán) - kiérződött, hogy 
mi ott, negyvenen nem csak egy csoport vagyunk, hanem ezer 
szállal összekötött közösség.

Milyen jó lenne, ha az egész ország nagy kórusként tudna így, 
együtt énekelni - ahol halljuk és meghalljuk a másik szólamát, ész-
revesszük, ha elvétjük a hangot, javítjuk aztán, ahol kigyakoroljuk 
az éneket, hogy a szoprán, alt, tenor, basszus együtt zenghesse az 
önmagában tökéletlen, de együtt csodálatos remekműveket.

Szeri Gabi

Téli Balaton
/Utóhang-novella verssel/

Fehér – szürke – kék – 
füstzöld – pirulóbárányos

tajtékos
paripás ég.

Torlódó fehér – kék –
lencsezöld – pirulóbárányos –

tajtékos paripás jég.

Megdermedt,
rendezett rendezetlenség

ég
jég

sötétkék hegy köztetek az
ék.

Nem hitték tükrödet.

Gáti Anna

KARÁCSONYI
KÓRUSKONCERTEK

Az advent ünnepi hangulatának évek 
óta meghatározó szereplői a Balatonbog-
láron működő kórusok, akik egyre több 
látogatót vonzanak koncertjeikre. Dec-
emberben a közönség elsőként a Seven 
Houses Gospel Kórust hallhatta, akik 
szinte teljesen új műsorral léptek fel. Az 
összeállításban az amerikai gospel dalok 
mellett magyar szerzők művei és klasz-
szikus, karácsonyi énekek is helyet kap-
tak. A dalokhoz a kíséretet természetesen 
most a kórus zenekara biztosította.
A december 14-i, az evangélikus temp-

lomban megtartott fellépésen annak elle-
nére közel teltház volt, hogy a koncertet 
egy rosszullét miatt kellett hirtelen át-
szervezni erre az időpontra. A kórus az év 
során több új taggal is bővült, fellépések-
ben pedig nem szenvedtek hiányt, hiszen 
szívesen látják őket az evangélikus temp-
lomokban.
A Balaton Vox Kórus decemberi 22-i 

koncertjén kicsinek bizonyult a boglá-
ri evangélikus templom. Hiába tettek be 
még a padok köré is pótszékeket, sokan 
így is állva hallgatták végig az előadást. 
Ez persze annak is betudható, hogy a ka-
rácsonyi előadáson hagyományosan fel-
lép a tagok gyerekeiből és unokáiból álló 
gyermekkórus, amire az egész rokonság 
kíváncsi. A Konc Zsuzsanna karnagy ve-
zényletével előadott kórusművek, az elő-
ző évekhez hasonlóan, főleg klasszikus 
darabok voltak, de ezek mellett például 
Kodály Zoltán két szerzeménye, és egy 
ma élő, lengyel zeneszerző műve is helyet 
kapott a műsorban. 
A már említett gyermekkórus, Szabó 

Lászlóné vezényletével főleg karácsonyi 
dalokat adott elő. A műsor végén pedig 
két dalt énekeltek el közösen a felnőt-
tekkel. A műsor szereplői közül ki kell 
még emelni Takácsné Baja Erikát, aki 
több éve kíséri zongorajátékával az éne-
keseket, valamint Péterdi Gabriellát, aki 
fuvolaelőadásával ezúttal is örömöt szer-
zett a közönségnek.

sz.l.
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TUDÓSÍTÁS A LELLEI 
KÖNYVTÁRBÓL

Ilonka néninél (Harangozó Józsefné, Ica 
néni) ismertem meg Évát. Kedves, köz-
vetlen, talpraesett asszony, valamiféle ba-
rátság is kialakult közöttünk. Mesélt fi áról, 
Kovács Péterről, aki  Lellén könyvtáros, és 
épp a Szalay család történetét kutatja. Hú, 
kaptam is az alkalmon aztán - Augusztá-
ról (a csavargőzös postaszolgálatát, mára 
rendkívül értékessé vált bélyegével igény-
bevevő hölgyről) tud-e valamit? Az másik 
család – jött, az édesanyja közvetítésével 
feltett kérdésre a válasz.
Kis idő múltán mégis biztató hír érkezett 

- „Kutatásom során találtam egy Szalay 
Augusztát, aki Fonyódon élt vénkisasz-
szonyként és ott is halt meg 1935-ben 97-
éves korában.”

Fonyód? Szuper! Az ottani plébános, 
Neumajer Zoltán és nővére, Judit kanizsai, 
ráadásul ismertük már onnan is egymást a 
felsőtemplomi közösségből és a Sziklából. 
Érdeklődésemre nagyon hamar jött is a 
halotti anyakönyv bejegyzése, mikor halt 
meg, ki temette, és, hogy Kétyről került 
ide, a Balaton mellé. Örültünk az informá-
ciónak, főleg Árpád (Kopasz Árpád, akit 
nyáron a csavargőzös mellett, a Bárka ká-
vézóban lehet jó beszélgetésre fogni), és 

közeledett az épp 
Bogláron esedékes, 
következő hely-
történeti találkozó. 
Ezen részt vett Pé-
ter és természet-
szerűleg Árpád is. 
Előbbit meglátva 
nagyon örültem, 
de eszembe nem 
jutott, hogy bemu-

tassam egymásnak a két „kutatót”. Erről 
az ebéd gondoskodott, mert ott kerültek 
egy asztalhoz - így közvetlen folyhatott a 
párbeszéd köztük tovább. Olvasni lehet 
erről is A Balaton bélyeg című könyvben.

November végén kaptam egy 2006. 
decemberi, digitalizált, Almádi Újságot is, 
amiben a következő szerepelt:
„A Veszprém című hetilap 1884. augusz-
tus 31-én megjelent számában Érdekes 
körutazás a Balatonon című tudósítás ol-
vasható. Szalay Imre országgyűlési kép-
viselő társaival, Éhn Kálmánnal és Szalay 
Bertalannal a júliusi regattán pályanyer-
tes Senta nevű yachtján az egész Balatont 
körülutazta.”

Szalay Bertalan Auguszta testvére volt.
A Szalay család más tagjairól pedig 

gyűlt tovább az ismeret, mígnem decem-
ber 7-én, a lellei könyvtárban sor került a 
könyv átadójára.

Mindeközben Bogláron, november 30-
án átadták Gaal Gaston születésének 150. 
évfordulójára az emlékművet, s róla cikk-
ben így emlékezik a mi újságunk:
„Elemi és középiskoláit Székesfehérváron 

és Grazban végezte, majd a Magyaróvá-
ri Királyi Gazdasági Akadémián szerzett 
oklevelet 1889-ben. A diploma megszer-
zése után önkéntesként bevonult a közös 
hadseregbe, ahol az 1-es számú császá-

ri és királyi huszárezredben szolgált. Le-
szerelése után, 1890-ben a mezőhegyesi 
állami birtokon kapott állást, mint gaz-
dasági gyakornok. Ezt követően előbb a 
Coburgok pusztavacsi, majd nagybátyja, 
Szalay Imre balatonlellei birtokára került.”
Tehát a mi, boglári, neves szülöttünk ro-

konságban állt a lellei, országgyűlési kép-
viselő, birtokossal!

A könyvátadó baráti hangulatú esemény 
volt, a könyv lektora és szerkesztője is 
méltatták a kiadványt, de legérdekesebb 
tán a szerző beszámolója volt, mennyire 
nem csak könyvolvasgatás, levéltári kuta-
tás és számítógépbe írás volt az anyag-
gyűjtés, hogy lehetett a „véletlent” itt is 
rajtakapni a sikeres rátalálásokon. Példa 
erre, amikor egyik sírhely-keresési útja 
alkalmával a bekerített temetőt - vélhe-
tőleg harapós kutyák miatt - hátsó keríté-
sen átmászva hagyta el, s ott elhanyagolt, 
bozótos területen találta meg a keresett 
síremléket.
A majd’ 500 oldal átolvasása ugyan még 

várat magára, de belelapozgatva impo-
záns, jó fotókkal ellátott munkának lehet-
tem tanúja, ami példaértékű mindnyájunk 
számára, és, azt hiszem, ennek nagy be-
csülete kell, legyen – Péter páratlan aján-
dékot tett le a közös asztalra.

Lelle és Boglár kapcsolata volt ilyen is, 
olyan is. Ez biztos eleink viszonyaiban is 
megtapasztalható volt, de mindenképp 
öröm, hogy jó kapcsolatok a két város kö-
zött is jócskán léteznek, és a példa szerint 
alakulnak is. 

Csak biztatni tudok mindenkit, hogy eze-
ket az összekötő szálakat keresse és kös-
se, úgyis van bőven, ami szakít, elhatárol, 
szétválaszt.

Szeri Gabi

JUBILÁLT A LUCA BÁL

36 éve indult, és decemberben a 35. Luca 
bált rendezte a balatonboglári Szelence 
Gyermektánccsoport. Ennyi idő még egy 
ember életében is nagyon sok, az egykor, a 
Lelle Néptánc Egyesület utánpótlás-nevelő-
jeként indult, gyermekekkel foglalkozó közös 
életében pedig látványosan sok, amit ezen 
az esten a jubileumra megjelenő, egykori ta-
nítványok életkora is bizonyított. Szabó Zsolt (Szazsó) és Szalai 
Tünde (Tücsi) egykori alapítók elmondása szerint sok száz, vagy 
talán ezernél is több gyermek mondhatta magát hosszabb vagy 
rövidebb ideig szelencésnek.
A Szelence, az évtizedek alatt a város egyik meghatározó, közös-

ségszervező erejévé, helyévé is vált, hiszen a néptánc szeretete, 
a próbákon kötött barátságok a gyerekek többségét egy életre 
elkísérte. A december 15-én, a Lengyel-Magyar Barátság Házában 
megtartott, teltházas ünnepségen először Szalai Tünde, egykori 
alapító, az est műsorvezetője, majd Mészáros Miklós polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. A polgármester szerint szinte hihe-

tetlen, hogy eltelt 35 év, és szerinte az alapítók és az egész közös-
ség nagy munkát végzett, sokat tettek Balatonbogláron a néptánc 
ügyéért. Végül felolvasta és átadta a képviselő-testület Humán 
Bizottságának elismerő oklevelét.
A köszöntők után, az ünnepi műsorban először a szelencés gye-

rekek, majd a vendég, karádi Subrikák Tánccsoport léptek fel, 
őket Katona Adrienn és Osváth Péter szólótánca követte, ami után 
ismét a szelencések következtek egy másik koreográfi ával. A tán-
cosokat pedig a Dió Banda kísérte, akik önálló műsorszámként is 
előadtak két dallamot. 

A színpadi blokk egy különleges, valószínűleg ebben a formában 
soha többet nem látható produkcióval zárult, melyben a Szelence 
Gyermektánccsoport egykori növendékei adtak elő egy, a csoport-
ra jellemző koreográfi át. Ennek keretében újra színpadon lehetett 
látni a két alapítót, Tücsit és Szazsót is, akiket a tánc végén a 
hálás, egykori tanítványok meg is köszöntöttek. Ezek után szín-
padra hívták és megköszöntötték a teremben lévő Luca nevű ven-
dégeket, majd a szelencés gyerekek adtak elő egy Luca napi népi 
játékot. Az esetet pedig a szintén hagyományos táncház zárta.

sz.l.
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Horváth Iván: 
Boglári emberek 

– Magánkiadás, 
2017 – 208 oldal, 
kartonált kötés 

– ISBN 978-963-
12-8351-8. 

A könyv Bala-
tonbogláron a 
Szabó-féle ipar-
cikk üzletben, 
vagy a szerzőnél 
kapható.

A Történelemmel 
való foglalkozásnak 
különböző szint-
jei vannak, s bár 
ezek nem lehetnek 
meg egymás nél-

kül, mégis nagyban különböznek egymástól. Másfajta hozzáál-
lást követel a helytörténet, mint az országos „nagy történelem”, 
és persze, éppen ezért más minőségű és mennyiségű forrásból 
dolgozva, más helyzetből indulva másfajta távlatot nyújt. Szük-
ségszerűen a végeredmény is más.
A nagyléptékű történelemtudomány esetében joggal kérhetjük 

számon – ha nem is az objektivitást, de legalább – az objektivi-
tásra való törekvést. Azt, hogy a magát tudósnak tartó történész 
lehetőleg ne ideológiai alapon válogasson a tények, események 
és források között. „Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mond-
juk inkább feneketlennek?” - írja Thomas Mann. S beláthatjuk, 
hogy az, akinek a történelem ívével, fordulataival, bicsaklásaival 
és összetettségének boncolásával adatott foglalkozni, nem tehe-
ti meg, hogy nem válogat. A válogatás miértje és mikéntje az, 
amit vizsgálat tárgyává tehetünk.

De, mennyire más a helytörténetírás, a mikrotörténelem, a 
közösség halványuló emlékezetének fenntartása/felfrissítése! 
A helytörténész nem nagyon válogathat, boldogan hajol oda a 
legapróbb adathoz, emlékhez, relikviához, és azt, ami a nagy-
léptékű történelemben – sok esetben – nem is látszik, munkája 
sarokkövévé teszi. Mert teheti, és mert nem tehet mást. Hiszen 
az ember saját családjában – ha az nem egy történelemformáló 
család – is megtapasztalja, ahogy a megelőző generációk em-
lékei elillannak, eltűnnek, elvesznek… vagy értékük fel nem is-
merése mellett a szemétre kerülnek. A helytörténetíró versenyt 
fut az idővel, s mert ő az, akinek kizárólagos rálátása van az 
általa választott „hely történetére”, ezért versenyt fut önmagával 
is. Tiszteletet megbecsülést és támogatást érdemelne, de ezt a 
legritkább esetben kapja meg… olyan mértékben, amilyenben 
szüksége lenne rá.

Röviddel az ezredforduló után, amikor Kincs István (1867-
1942) kőszegi apátplébános életével és munkásságával foglal-
koztam, magam is megtapasztaltam a helytörténetírás nehézsé-
geit és buktatóit, ahogy azt is, hogy az elkészült kötet (Grozdits 
Károly H.: Kincs – Akó Kiadó, 2004), szándékaim ellenére, meny-
nyire megosztónak bizonyult. Nem hiúságból rángatom ide ez 
irányú tapasztalataimat, hanem mert a könyv olyan jellegű kri-
tikát kapott, melyet akkoriban nem értettem, s azóta is inkább 
csak „értegetem”. Többeknek az volt a kifogása, hogy az írás, 
nem eléggé szubjektív, nem érződik belőle, hogy milyen a hozzá-
állásom „az apátúr életművéhez”. Egyesek még azt is felvetették, 
hogy talán bizony nem szeretem és nem tisztelem eléggé Kincs 
István alakját és munkásságát. A szubjektivitást, a szubjektivi-
tás látszatának hiányát kérték számon rajtam. Ennek pedig a 
fele sem tréfa! A kritikus hangok abból a közösségből érkeztek, 
amelyet könyvemmel szolgálni szándékoztam. Be kellett látnom, 
hogy a szubjektivitás, a személyes hozzáállás megmutatása a 
múlttal való foglalkozásnak ezen a szintjén – ha ízlésem ellen 
való is, mégis – akár kívánatos is lehet: segít abban, hogy az 
összegyűjtött ismeret el- és befogadható legyen.
A fentebb kacskaringózó gondolattöredékek nem azt a célt szol-

gálják, hogy fogyjon a nyomdafesték. Sokkal inkább azért volt 
rájuk szükség, hogy Horváth Iván 2017-ben megjelent kötetét 
el tudjuk helyezni a manapság megjelenő könyvek sokaságában. 
Ne kérjünk számon a szerzőn olyasmit, amit nem vállalt magára, 
ne kárhoztassuk olyasmiért, ami áldozatos munkájának az adott 
körülmények között szükségszerű velejárója. A Boglári emberek 
című könyv fontos munka, aminek megjelenését ünnepelni kell. 

Fontos a bogláriak és boglári kötődésűek számára, és érdekes 
azoknak, akik „csak úgy” belebotlanak valahol.
„…dr. Fábián Imre, egy napon azzal állt szeretett felesége elé, 
hogy tudna-e néki egy sapkát horgolni pöcökkel a tetején. Trudi 
furcsán nézett a férjére. Imre bácsi látta az asszony kétkedő 
tekintetét, és felsorolta az indokait. Egy, mindig fázik ez a ko-
pasz feje, kettő, sokat kell bujkálnia a tyúk- és malac ólakban 
munka közben, sérülékennyé teszi a fejbőrt és ez megvédené e 
dolgoktól…”
– olvashatjuk a Fábián Imre (1909-1996) állatorvos életéről 
szóló fejezet végén. Persze, a fejezet ennél sokkal többről szól, 
s hogy mégis ezt az apró szösszenetet emeltem ki, az azért van, 
mert megmutatja a Boglári emberek című könyv szerzőjének kö-
zel állását. Azt a közelséget, mely lehet, hogy elenged bizonyos 
részleteket, s nem feltétlenül a nagyobb összefüggés felől köze-
lít, de feltár olyan momentumokat, amelyektől a könyv szereplői 
szinte élővé lesznek. Sőt, a könyv szerzője is a történet részévé 
válik:
„Remélem, hogy Imre bácsi odafent megbocsájtja e sorok író-

jának ezt a kissé szentségtörés számba menő dolgot, tudniillik, 
hogy Melinda lánya elhozta nékem egyik ilyen kis sapkáját a vá-
rosi múzeum számára, és nálam van letétben. Írás közben, mi-
kor kissé elakadtam, magam is felvettem a kék színű kis sapkát, 
s láss csodát, mindjárt gördülékenyebb lett az írás menete.”
Az ilyen, és ehhez hasonló apróságok be- és felvállalása az, 

ami megmutatja azt a bensőséges viszonyt, mely Horváth Ivánt 
a közösséghez, a bogláriakhoz köti, s amely nélkül elképzelhe-
tetlen, hogy évtizedek óta kutassa valaki a saját településének 
múltját. Horváth Iván benne él ebben a történetben, érző-lé-
legző tagja a közösségnek, a történetek, amelyeket megír, az ő 
történetei. Az ő történetei is.
Fontos identitásőrző és identitásképző erő van a könyvben. 

Nem csak azok számára, akinek felmenői és ismerősei helyet 
kaptak a könyvben, hanem azok számára is, akik valamilyen ok-
ból közelebb akarnak kerülni Balatonboglárhoz, a bogláriakhoz. 
A Boglári emberek című könyv segít abban, hogy – ha van ilyen 

– az embereken keresztül megértsük „a táj lelkét”.
A település történetéből adódóan sokan vannak, akik máshon-

nan érkeztek, letelepedésükkel és munkájukkal nem csak a te-
lepülés történtét és arculatát formálták, de Boglárt más telepü-
lésekhez kötötték, és egy tágabb hálózat részévé tették. Furcsa 
szokatlan élmény, hogy – és ezt már a révfülöpi helytörténeti 
munkák kapcsán is határozottan éreztem – hogy az közleke-
dés rohamos fejlődése és a turizmus felvirágzása előtti időkben 
mintha a Balaton északi és déli partja közelebb lett volna egy-
máshoz. A két partot családi szálak kötötték össze, az északi 
partról települtek át emberek Boglárra, és ha baj volt, onnan 
elindulva kerestek menedéket Révfülöpön vagy Balatonrendesen. 
(Nagyapám még emlékezett arra, hogy telente a Balaton jegén 
szekérrel hozták-vitték a gabonát és a bort.)

Hallatlanul izgalmas és a helyi kereteken túlmutatnak az egy-
házak történetével foglakozó passzusok, a templomépítés tör-
ténete. A templomot az a Kotsis Iván tervezte, aki – sok egyéb 
mellett – az 1951-ben elbontott Regnum Marianum templomot is. 
A templomépítés egyik szorgalmazója plébánosként pedig Varga 
Béla volt, aki jelentős szereplője a magyar politikai életnek és 
az amerikai magyar emigrációnak. Horváth Iván nem feledkezik 
meg a második világháború idején Bogláron menedéket találó 
lengyelek papjáról, Andrzej Czelusniakról sem, akinek szövevé-
nyes sorsa megérne egy-két külön kötetet is. Persze, ez a feladat 
már igazán túlterjed egy boglári helytörténész lehetőségein.
A Boglári emberek című könyv emléket állít a világháborúk 

áldozatainak, visszaemlékezések és naplórészletek segítségé-
vel érzékletes képet fest a hadifogság borzalmairól is. Az egyes 
szám első személyű visszaemlékezéseknek amúgy is nagy sze-
repe van a könyvben.
Fájó hiányérzetünk - melyben, gondolom, osztozunk a szerző-

vel -, legfeljebb amiatt lehet, hogy a kötet nyomdai előkészítése 
során nem marad kapacitás egy nagy, végső, alapos és átfogó 
korrektúrára. Gondolom, ez összefügghet azzal, hogy a kötet 
hátsó borítóján nincsen hosszú lista a megjelenését támogató 
vállalatok és magánszemélyek neveivel…

G. K.

A kritika megjelent: A „SiópArt” kulturális folyóira-
ta 2018/1 szám Grozdits Károly, könyvkritikus tollából. A 
másodközlés a szerző és a kiadó engedélyével történt.
  

Érdeklődni: horvathivan51@t-online.hu

HELYTÖRTÉNET

HORGOLT SAPKÁBAN
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ANGOL NYELVI VERSENY

November 26-án, hétfőn került megrendezésre a fonyódi Mátyás 
Király Gimnáziumban, a már hagyománynak számító, területi ver-
seny angol nyelvből, az általános iskolák 7. és 8. évfolyamon tanu-
ló diákjai számára. Idén 9 város 33 tanulója mérte össze tudását, 
melyen a Boglári Általános Iskola és AMI hetedikes tanulói nagyon 
szépen szerepeltek.

Havas Flávió első, míg
Szilágyi Ákos második helyezést ért el!

Gratulálunk nekik a szép eredményhez, amely mögött hosszú, 
kitartó és szorgalmas munka áll! 

Felkészítő tanár: Bauer Barbara

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VERSENY

November 27-én rendezték meg a fonyódi Mátyás Király Gimná-
ziumban a természettudományos versenyt. A rangos eseményen 
iskolánk két csapata is részt vett.

1. helyezést ért el a 8. évfolyam csapata:
Németh Anita, Kovács Zsófi a, Tilesch Márton. 

4. helyezést ért el a 7. évfolyam csapata:
Nagy Márton, Koleszár Ádám és Szegedi Barnabás

Felkészítő tanárok: Kissné Mihályi Katalin, Palástiné Szerpák 
Tünde, Türjei Attila

MATEMATIKAVERSENY

December 4-én rendezték meg a matematikaversenyt a fonyódi 
Mátyás Király Gimnáziumban a nyolcadik évfolyamosok számára. 
Iskolánk eredményesen képviseltette magát, hiszen

Tilesch Márton 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el.

Felkészítő tanára: Varga Eszter

ÉNEKVERSENY

November 21-én ismét megrendezésre került Buzsákon, a már 
hagyományosnak számító Járási Népdaléneklési Verseny, ahol is-
kolánk a 6.b osztályos tanulókkal képviselte magát.

Hám Dominika, Lutor Panna, Nagy Dorina és Szür Rebeka 

A lányok somogyi népviseletben, a kötelező mellett helyi népdalt 
is énekeltek nagy sikerrel. Produkciójukkal a nívós mezőnyben a 

2. helyezést érték el.
Felkészítők: Katona Adrienn és G. Noé Judit

KÖRZETI ÚSZÓVERSENY

Balatonboglár már második éve ad otthont a diákolimpiai körzeti 
úszóversenynek, melyhez az Urányi János Sport és Szabadidőköz-
pont biztosít remek helyszínt. Iskolánkat 45 tanuló képviselte, az 
összesen mintegy 150 induló között. Váltóban a negyedik korcso-
portos lányok Kovalcsik Bianka, Jakabfi  Blanka, Varga Panna, Si-
mon Rita összeállításban, nagyszerű idővel jutottak első helyen a 
megyei döntőbe. Egyéniben Siska Luca, Juhász Anna, Dávid 
Kincső, Mayer Sebestyén, Pintér Balázs, Jancsik Regő, Tuli 
Botond, Gazdag Luca, Jakabfi  Blanka, Konyári Lujza, Var-
ga Panna, Türgyei Gergő, Somogyvári Ádám és Csere Cintia 
képviselheti majd a BBsulit az eggyel magasabb diákolimpiai for-
dulóban, melyet 2019. január 30-án rendeznek meg Kaposvárott. 
Köszönjük G. Noé Judit, Kalász Miklós testnevelő tanárok, a szülők 
és az iskola, valamint a sportcsarnok segítségét. 

VERS- ÉS MESEMONDÓ VERSENY

Lelkes készülődés után, 2018. december 5-én, délután tartottuk 
meg az alsó tagozatos gyermekek számára a vers- és mesemondó 
versenyt. 13 diák szerepelt a versenyen.

A szakmai zsűri tagjai Kovács Elekné, Papp Györgyné és 
Szendrődyné Botka Krisztina tanárok voltak. Az ő döntésük alap-
ján a következő sorrend alakult ki:
- arany fokozatot ért el: Szabó Dorka 1. osztályos és Hor-

váth Petra 4.a osztályos tanulók. Ők továbbjutottak a Ba-
latonföldváron megrendezésre kerülő Kis Mesemondók Ta-
lálkozójára.
- ezüst fokozatot ért el: Gebe-Sánta András 1 .osztályos, 
Siska Luca 2.a, Németh Dalma 3.a, Juhász Anna 3.a, Osváth 
Sára 4.a osztályos tanulók
- bronz fokozatot ért el: Szilágyi Lara 2.a, Nikolics Amanda 

2.b, Horváth Szilveszter 2.b, Kalász Luca 3.b, Makó Gellért 
3.b, Finta Fanni 4.b osztályos tanulók
A gyermekeknek gratulálunk, a továbbjutottaknak sikeres sze-

replést kívánunk.
Alsós munkaközösség

ISKOLAI VERSENYEK






