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A titok kulcsa: Szőlősgyörök

Néhány évvel ennekelőtte értesültem először arról, hogy Göre Gáborról elnevezett humorkonferencia
lesz. No, és hol? Nem máshol, mint a Somogyország – Zalaföld – Délnyugat-Balaton ölelésében, a
titokzatos dombok és völgyek rejtekező világában megbúvó Szőlősgyörökben. Akkoron és még pár
esztendeig nem adatott meg nekem, hogy együtt kacagjak, együtt lelkesedjem e humorkonferencia
kapcsán a nagyrabecsülésnek örvendő Keller Péterrel, aki nem más, mint Gárdonyi Géza dédunokája, valamint a kiváló szervezőkkel, előadókkal és nem utolsó sorban Szőlősgyörök település tiszteletre
méltó elöljárójával, Klotz Péter polgármester úrral.
Ám 2017 koratavaszán Keller Péter úr olyan lélektől lélekig ívelő invitálással buzdított engemet a
szőlősgyöröki, a Göre Gáborról elnevezett, immár negyedik humorkonferenciára, hogy még az ukrajnai tudománydiplomáciai teendőimet is átcsoportosítottam csak azért, hogy eleget tehessek a szíves,
Szőlősgyörökbe szóló meghívásnak.
És itt következik, kedves Olvasó, a címben jelzett titokkulcs, ami nem más, mint a település neve,
leginkább is maga a település!
De hát miről is van szó?
De hát mi is az a nagy titok?
Íme, következzék a nagy vallomás, a nagy-nagy titokleleplezés!
2017. május 5-én, pénteken, nagyjából fél 10-kor érkezett meg a Népligetből, Budapestről az autóbuszom a Szőlősgyörök – Gyugyi elágazáshoz… Kérem, kedves Olvasó, ne vegye szónoki fordulatbravúrnak ezt a kijelentésemet, de halványlila gőzöm sem volt arról, hogy hová is érkezem! Szeretem
a kellemes meglepetéseket, ezért semmiféle guglizási csábításnak sem engedtem, vagyis nem bóklásztam a világhálón, hogy hol és merre és miféle tájakon ágadzik-bogadzik, avagy éppen sarjadzik is
Szőlősgyörök! Lestem, vártam a találkozást, mint kisgyermek a karácsonyi meglepetést. És egyszer
csak, odasúgta nekem isteni jótevőm, egy ugyancsak Szőlősgyörökbe érkező kedves asszonyság, hogy
rögvest a célba érkezem…
No, most következik a titokkulcs!
Leszálltam a buszról, és olyasformán éreztem magam, amiként ritkán – otthon éreztem magam
magamat! Dalolni lett volna kedvem, de még fogalmam sem volt arról, hogy hol is van a humorkonferenciának helyet adó művelődési ház, ezért csupán az elém hullámzó, szökellő illat- és látványélményeket voltam képes magamba habzsolni…
A kedves Olvasó még nem tudja, hogy én gyakorta indulok útra, és úti céljaim között Oszló, Párizs, Moszkva, Szentpétervár, Joskar-Ola, Kudymkar, Prága, Brünn, Ostrava, Lovosice, Karlovy-Vary,
Beregszász, Ungvár, Tirana, no meg Budapest szerepel… Nyelvész vagyok, a magyar nyelvet tanítom,
a magyar kultúrát közvetítem idegen ajkú embereknek. Eddig albán, angol, arab, belorusz, bolgár,
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cseh, finn, flamand, francia, grúz, hanti, holland, ír, japán, koreai, kurd, lengyel, lett, magyar, mandarin, mari, mongol, német, norvég, olasz, orosz, pástú, permjak, perzsa, portugál, román, skót, spanyol,
szlovák, szlovén, török, udmurt, ukrán, vietnami anyanyelvűeknek taníthattam és tanítom ez idő tájt is
a magyar nyelvet. Számtalan helyen fordultam meg a világban, de ritkán éreztem ahhoz hasonló lelkiérzelmi összehullámzást, mint amit eme idei májusi pénteken a Gyugyi elágazásnál: hazatértem. És
talán, lehet, hogy itt rejtekezik a címben sejtetett titok!
Kedves Olvasó!
Mi ennek a csendes, tiszta, vendégszerető Szőlősgyöröknek a titka, ahol szívesen és szeretettel, mosolyogva szólnak az ideérkező ismeretlenhez is a falu lakói?
Nem árulok zsákbamacskát, nem egyszer térültem-fordultam meg Szőlősgyörökben, mert a humorkonferenciát követően annyira hívott-húzott a honvágy ide, a Somogy – Zala – Délnyugat-Balaton
karéjába, ebbe a szorgosságban, boldogságban létező falucskába, hogy nem sokkal később Körmöci
Katalin főiskolai mestertanárral, az Óvodai Nevelés főszerkesztőjével látogattam vissza, hogy immár a
Szabó Szilvia vezetésével példásan működő, önkormányzati fenntartású Lurkó Óvoda aprajávalnagyjával találkozhassunk.
A kedves Olvasónak nem kell bizonygatnom, hogy a Klotz Péter polgármester úr odaadó, lelkes
és távlatokba tekintő faluvezetésének köszönhető Lurkó Óvoda a béke szigete, a boldogság világa,
Szőlősgyörök lakosai számára a tiszteletre méltó múlton át a jelenben okosan, de céltudatosan a jövő
felé tekintve fejlődő közösségi élettér. Szabó Szilvia magas színvonalú diplomáciai érzékkel, példás
óvodapedagógiai felvértezettséggel, jószándékú és igényes vezetői beállítódással – a múltat meg nem
tagadva! –, a korszerű és a konkrét kisgyermekkori személyre vonatkozó, vonatkoztatott játék- és
gyermekközpontú óvodapedagógiai szemlélettel hozza helyzetbe pedagógustársaival és a dadákkal
Szőlősgyörök családi közösségeit.
Hogy mi a titka ennek a varázslatos hangulatú falunak, Szőlősgyöröknek?
Nekem, az idelátogató, a dalmahodó hegyeken túlra is eljáró nyelvésznek, illetőleg tudománydiplomatának titokfelpattintó beszélgetésekben tárta elő Klotz Péter polgármester úr az elmúlt évtized
küzdelmes, fáradságos, de közösségi összefogásban életre küzdött életszerű, az itt élők életminőségét
és életkedvét növesztő munkálkodását, legkiváltképpen pedig az itteniek közösségi összefogással
megvalósított értékalapú eredményeit.
Ebben a faluban nincsenek egyperces rendezvények. Szőlősgyörök népe nem a felszínen csillogó, a hátsó udvarokban meglapuló szegénység rejtegetője kíván lenni, sőt ellenkezőleg: nyílt, őszinte,
barátságos, befogadó, egymásnak segítő kezet nyújtó, emberbarátságban kiteljesedők tiszteletre
méltó emberi közössége kíván lenni – és az is, hála az összefogásuk, a lélektől lélekig ívelő közösségi erejüknek!
A klasszicista stílusú Jankovics-kúriát és a hozzátartozó hatalmas parkot, Gárdonyi Géza emlékét,
Göre Gábor humorát, ennek a tájnak a nyelvi kincseit, ételei íz- és italai zamatvilágát, a falu vendégszeretetét kínálják-e kis tájnak, a szélesebb horizontú Pannóniának, valamint édes hazánk, Magyarország kíváncsi utazóinak. Minden reményünk megvan, hogy a kisebbségben és a szórványban is élő,
idelátogató magyarságnak szintén tudnak és akarnak művelődési, kulturális, konyhai és pincészeti
meglepetésekkel szolgálni. Úgy legyen!
Őszinte szeretettel és Szőlősgyörök szerelmeseként azt kívánom, hogy legyenek ezután is nagyon-nagyon büszkék, Önök, kedves szőlősgyörökiek, falujuk értékeire, lehetőségeire, és legyen
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erejük, kedvük egymást erősítve, Klotz Péter polgármester urat támogatva mindezeket a tiszteletre méltó talentumokat – Pál apostolt idézve – sóként, hegyre épült városként, világító fáklyaként továbbra is elénk helyezni!
Az Úr segítse Önöket, kedves szőlősgyörökiek!
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