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„Mindig magunkért, soha mások ellen.”
Beszélgetés Bikádi László Károllyal, 

Sóly Község polgármesterével

Sóly apró ékszerdoboza a Bakony-
nak – amilyen kicsi, olyan nagy tör-
ténelmi jelentősége van. Sóly maga a 
megtestesült kapcsolat a gyökereink-
kel – a mindössze félezer főt számlá-
ló településnek élénk kulturális élete, 
komoly református hagyományai és 
egymás példaértékű módon támoga-
tó-segítő közösségei vannak. Mind-
ebben nagy szerepe van Bikádi László 
Károlynak, a  falu lelkész-polgármes-
terének.

Mihalcsik Márta: Kedves Laci, 
mondj néhány szót magadról!

Bikádi László Károly: 1995 októ-
bere óta Hajmáskér, Sóly, Királyszent-
istván, Vilonya református lelkésze 
vagyok. Van két gyönyörű gyerekem, 

egy fi am és egy lányom, valamint egy 
nagyon kedves, segítőkész feleségem. 
Ennek köszönhetően teljes, bár meg-
lehetősen leterhelt életet élek. Úgy 
gondolom, hogy az egyik legszeren-
csésebb ember vagyok a saját hivatá-
somban. Polgármesterként, lelkész-
ként és magánemberként is elmond-
hatom, hogy amit el lehet érni, azt 
elértem.

Gyülekezeti szinten elmondha-
tom, hogy ismernek, elfogadnak, sze-
retnek egyházmegyei és kerületi tiszt-
ségviselőként is. Sőt a civil életben, 
a  polgármesterségben, közéletben 
mindenhol sikeres, eredményekben 
gazdag múltat tudhatok magaménak. 
Olyan helyzetben vagyok és olyan 
emberek vesznek körül, akik ebben a 
munkában maximálisan partnereim 
tudnak lenni.

43 évesen nemcsak református 
lelkész vagyok, hanem van egy jogi 
szakokleveles végzettségem. Most is 
iskolába járok, szociális intézményve-
zető képzésre, mert hiszem azt, hogy 
folyamatosan képeznie kell magát az 
embernek.

M. M.: Mit érdemes tudni Sólyról?
B. L. K: Sóly a Bakonyaljának az 

egyik legaranyosabb kis települése, 
470-480 bejelentett lakóval. Itt ta-
lálható az ország legöregebb magyar 
építésű falusi kistemploma, ami 
Koppány és István csatájának a tör-
ténelmi emlékhelye: a  997-es csa-

tának az emlékét őrzi, a  keresztyén 
államiság szülőhelye is a falu. Mivel 
a magyar közigazgatásnak az első 
említése egy 1009-es oklevélben 
szintén a sólyi templomhoz – ak-
kor még csak Szent István protom-
ártír kápolnájához – köthető, így a 
magyar közigazgatás emlékhelye is 
a község. A  magyar vármegyerend-
szer: Zala (akkor még Kolom me-
gyeként), Veszprém, Fejér megye 
ebben a fontos dokumentumban ke-
rül először említésre, illetve néhány, 
most Pest megyébe tartozó falvak 
nevei. Ennek köszönhető az is, hogy 
2009-ben a vármegyék 1000 éves 
fennállásuk központi ünnepségét is 
ide, Sólyba helyezték.

Itt található a világ legnagyobb 
fából készült kardja. A  település, bár 
nem a csata ezeréves évfordulóján, 
de egy évvel később Koppány és Ist-
ván csatájának monumentális, méltó 
emléket tudott állatíni a kardot for-
mázó emlékművel. A  falunak római 
kori hídja is van és egy olyan borvi-
dék tartozik hozzá, ami az 1950-es 
évekig a történelmi borvidék rangot 
viselte. Sajnos a mérete miatt – kb. 80 
hektáros kis területről van szó – el-
vesztette ezt a rangját, és így most a 
Somló a legkisebb borvidéke Magyar-
országnak. Érdekesség, hogy a fi loxé-
ra járvány, ami a Balaton-felvidéken 
kipusztította a szőlőkultúrát, szintén 
Sólyból indult. A  ciszterci apátság 
folytatta itt a térségben a legfejlettebb 
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szőlő-borkultúrát, és ők hozták be a 
fertőzött oltványokat. Az amerikai 
szövőlepkehernyó hosszú évtizedekre 
megpecsételte a vidék a sorsát. Azóta 
visszatelepültek a szőlők, és az újabb 
fajták mellett az őshonos, a vidék bo-
rászatát meghatározó fajták telepíté-
sére törekszünk.

A  település pici, kevesen ismerik, 
de azok, akik keresik a magyar törté-
nelmi emlékhelyeket, megtalálják.

Az egyik legkomolyabb eredmé-
nyünk a Református Tájház és Emlék-
szoba kialakítása. Az Árpád-kori, ma 
református templomok azt mutatják, 
hogy néhány 100 évvel ezelőtt a re-
formátusság sokkal hangsúlyosabban 
volt itt képviseltetve, mint napjaink-
ban. Mi szeretnénk megőrizni ezeket 
a református gyökereket.

Ha megnézzük ma a sólyi temp-
lom ablaka körüli félig-meddig feltárt 
ornamentikát, az egy az egyben meg-
feleltethető az honfoglalás-kori tarso-
lyok és csatok díszítésének.

M. M.: Milyen a település demog-
ráfi ai összetétele?

B. L. K: Ideális, közel egyenlő az 
arány a dolgozó korúak, a  kiskorúak 
és az idősek között. Az 1970–80-as 
években Sóly halálra ítélt falu volt. 
Kimondták rá, hogy el kell tűnnie, az 
emberek költözzenek be Veszprémbe: 
nem véletlen talán, hogy van Veszp-
rémben Sólyi út, Vilonyai út, oda, il-
letve a Haszkovó lakótelepre szerették 
volna telepíteni az itt élőket. A 90-es 
évek elején, elkezdődött a faluban egy 

tudatos hagyományőrző tevékeny-
ség, a helyiek büszkeségére alapozott 
munka, ami azóta is folyik és szeren-
csés fordulatot is hozott magával. Az 
öntudatra ébredésnek köszönhetően 
nőtt Sóly ismertsége, bár a viharok 
sem maradtak el: ezek azonban az új-
jászületés szükségszerű velejárói.

M. M.: 2010-ben mi vezetett arra, 
hogy elindulj az önkormányzati vá-
lasztásokon a polgármesteri székért?

B. L. K: Pontosan azért, hogy egy-
fajta katalizátora legyek ezeknek a vi-
haroknak.

Úgy láttam, hogy rengeteg mun-
kát el kell végezni: a  felüljáró építés-
től kezdve, az utak aszfaltozásán át, 
a vízelvezetésig.

Ezeket a problémákat úgy gon-
doltuk hatékonyan kezelni, ha olyas-
valaki kerül a falu élére, aki a közéle-
ti kapcsolatai, megyei és országos 
szintű elismertsége és elfogadottsága 
révén a közösség mellett azokat a 
döntéshozókat is meg tudja szólítani, 
akiknek a segítségével ezek a dolgok 
megvalósulhatnak. Jómagam négy 
éven keresztül megyegyűlési kép-
viselő voltam, így alkalmas voltam 
a feladatra. Ha most körülnézünk, 
láthatjuk, hogy megvan a felüljáró, 
a patakmeder tiszta, és mindez nem 
önkormányzati pénzeken történt, 
hanem civil összefogással és közös 
munkával. A  református egyháznak 
az égisze alatt a „Szeretet-híd” prog-
ramban két éve a templom környékét 
takarítottuk, most pedig a patak tisz-

tításában akarunk részt venni, közel 
200 emberrel.

Tudomásul kell venni, hogy a ci-
vil szervezeteknek és az egyházaknak 
most már az a feladata, hogy önállóan 
megpróbáljanak a saját közösségükért 
gyűjteni, megmozdulni, pályázni. Ezt 
a gondolkodást akartam bevinni a fa-
luba. Összességében megérte ez a 4 
év, az emberek ráébredtek erre. Azok 
is nagyon komoly civil munkát végez-
nek a faluban, akik nem szimpatizál-
tak velem. A  település lakói nemcsak 
megmondják, mi fontos nekik, hanem 
tesznek is érte. Sóly elérte a célját.

Egy vezetőnek számolni kell azzal, 
hogy ha azt szeretném, hogy létre-
jöjjön az összefogás, akkor a legtöbb, 
amit tehetek, hogy éppen kimaradok 
belőle.

Én most erre készülök: a  követ-
kező választásokon nem indulok újra, 
mert szeretném, hogy amit az embe-
rek felépítettek, amit összehoztunk, 
és amiben én is odatettem a magamét, 
tényleg civil kezdeményezésekből, 
tényleg közös akaratból épüljön to-
vább. Ha mégiscsak szükség lesz vala-
kire, aki megint a tóba dobja a kavi-
csot, itt vagyok, készen állok segíteni 
a falunak.

M. M.: Milyen egyéb kihívásokkal 
kellett szembenézned polgármester-
ként?

B. L. K: Az új modell, amit szeret-
tem volna megvalósítani, az volt, hogy 
szedjük össze a civil szervezeteket, az 
egyházat, az önkormányzatokat és 
kezdjenek el közösen gondolkodni és 
együtt dolgozni. Ez olyan szintre ju-
tott el, hogy a Hajmáskér – Sólyi Re-
formátus Társegyházközség indította 
el a falugondnoki szolgálatot. Prakti-
kus okból az egyház indította el, mivel 
egymillió forinttal több támogatást 
kapott ugyanaz a szolgálat, ha egyhá-
zi kézben volt, mint ha önkormányza-
ti kézben lett volna. Egy kis település 
önkormányzata így bátran belevágha-
tott a tevékenység támogatásába. Egy-
házként – mivel nekünk nem kell áfát 
befi zetnünk – kedvezőbb helyzetben 
vagyunk, mint az Önkormányzat. 
Nem sokkal később kiderült, hogy az 
idősellátásban, a  házi segítségnyúj-
tásban itt a térségben szükség lenne 
arra, hogy valamilyen formában meg-
jelenjen egy egyházi szolgáltató. Négy 
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fővel indultunk, ami először 25, majd 
75 főre duzzadt: jelenleg ott tartunk, 
hogy a Dunántúl legnagyobb házi 
segítségnyújtó szolgálatává nőtte ki 
magát. Mindez abban is segített, hogy 
miközben az önkormányzatok költ-
ségvetése fogyott, a mi lehetőségeink 
nem csökkentek.

Alapítványként tudtunk pályázni a 
patakmeder tisztítására, tájházat hoz-
tunk létre, a  szociális ellátást fejlesz-
tettük, csomagot osztottunk. A  kö-
zeljövőben a településen csatornázás 
lesz, a  településszerkezetet fogjuk 
módosítani, hogy még inkább lakos-
ságbarát legyen Sóly.

Próbáljuk elérni azt, hogy Sóly él-
hető kis falu legyen. Történelmi em-
lékhely lett a református templomunk, 
ami vonzerő a turisták számára. 
A Kék túra útvonalnak egy kerülő út-
ját kibővítjük, ami elvezet a templom-
hoz és a szőlőkhöz. Azt, hogy a kul-
turális élet pörögjön, egy IKSZT pá-
lyázatnak köszönhetően tudtuk elérni. 
Az IKSZT-vezető fő feladata, hogy a 
település minden lakójának tartalmas 
programokat szervezzen, illetve koor-
dinálja azoknak a kulturális közfoglal-
koztatottaknak a munkáját, akik kö-
zül most három is a keze alá dolgozik. 
Az önkormányzatnak, az egyházköz-
ségnek és az alapítványnak együtt van 
kulturális közfoglalkoztatottja. Ezért 
minden olyan dolognak, amit fontos-
nak tartunk, nem egy-két emberrel, 
hanem akár tízzel álltunk neki, ami 
eredményesebbé tette a munkánkat.

M. M.: Az IKSZT-re visszatérve: 
ezt a pályázatot még az előző képvise-
lő-testület hagyta jóvá és kezdte el, de 
már az új testületnek kellett elszámol-
nia. Nehéz helyzetben voltatok pénz-
ügyileg az IKSZT szempontjából.

B. L. K: A  településen elmondhat-
juk azt, hogy amikor 2010-ben átvette 
az új testület az önkormányzat irá-
nyítását, akkor az év végén egy olyan 
határozatott kellett meghozni a testü-
letnek, hogy a polgármester dönti el, 
hogy melyik közüzemi számlát fi zet-
jük ki a faluban, s melyiket nem.

Ez annak volt köszönhető, hogy 
bár nagy összegű támogatást, 40 
millió forint értékűt kapott nagyság-
rendileg a település, viszont ennek 
áfa-tartalmát az önkormányzatnak 
fel kellett vállalni és egy összegben 

kellett befi zetni, az uniós támogatás 
ugyanis elszámolást követően, utófi -
nanszírozással érkezett meg. Ha nem 
lett volna a képviselőtestületi tagok 
között, aki mérnöki végzettségű, vagy 
olyan polgármester, aki mobilizálha-
tó, és van egyfajta ismeretsége, akkor 
nehéz helyzetben lett volna a falu. 
Az IKSZT-t meg kellett tölteni prog-
ramokkal: képzeljünk el egy olyan 
épületet, amely 80-100 fő befogadó-
képességű, miközben a falu jelenleg 
közel 500 fős, tehát egy egész telepü-
lést megszólító rendezvényhez szű-
kös. Ezek után kellett elérni, hogy a 
kezdetben megosztó helyet mindenki 
egyformán szeresse, és elfogadott kö-
zösségi színtérré váljon. Óriási szere-
pe van az IKSZT vezetőnek ebben!

Megtanultuk szeretni, beköltöz-
tettük a házi segítségnyújtó szolgála-
tot, amivel életet leheltünk az épület-
be. Hiszem, hogy ahol emberek van-
nak, jönnek-mennek, annak vonzó 
hatása van. A megye egyik legjobban 
működő falusi kiskönyvtára indult itt 
be. Az IKSZT-t szeretettel és munká-
val tettük sikeressé

M. M.: Az IKSZT speciális helyzet-
ben van itt Sólyban, mint a település 
egyetlen intézménye. Egyetlen alkal-
mazottja van a falunak, az IKSZT-ve-
zető. Se iskola, se óvoda nincsen itt.

B. L. K: A  legfontosabb kapocs az 
önkormányzat, a  polgármester és a 
lakosság között, emberek és emberek 
között, nagy örömünkre abszolút kö-

zösségi kulturális és információs térré 
tudott válni. Sóly méltán büszke lehet 
a közösségi színterére!

M. M.: Nagyon örülök, hogy ennek 
a folyamatnak részese lehettem. Tu-
dom, sokan irigykedve fi gyelik, hogy 
milyen kulturális élet folyik a faluban.

B. L. K: Büszke vagyok, azokra 
az évekre, amikor együtt dolgozhat-
tunk, mert mind a mai napig fontos, 
hogy milyen munkatársa van az em-
bernek, kire lehet számítani és kire 
nem. Jelenleg nincs IKSZT-vezetője 
a falunak, így csak a kötelező prog-
ramok mennek, aminek mennie kell, 
de nincs kire építeni, hiányoznak az 
új ötletek, kezdeményezések, nincs, 
aki pályázatot írjon. Meg nem fi zetett, 
nagyon sokrétű, sokfunkciós munka 
IKTSZ-vezetőnek lenni, amit Te re-
mekül elláttál.

Most, hogy még nincs IKSZT-ve-
zető, a  ház is veszített a súlyából. 
Azon küzdünk, hogy a kulturális 
közfoglalkoztatási programmal és az 
új vezetővel hogyan tudjuk ezt újra 
optimalizálni. Az alapok megvannak, 
miképpen igény is a programokra. 
Elértük, hogy Sólyban fellépni rang, 
a környékbeli emberek is nézik, hogy 
milyen programok vannak itt és ve-
szik a fáradtságot, hogy eljöjjenek 
Sólyba.

M. M.: Mire vagy még büszke a te-
lepülésen, amiről azt gondolod, hogy 
neked köszönhető?
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B. L. K: A  legbüszkébb a Tájházra 
lehetek, illetve az Emlékszobára, és 
mindenre, ami ott elindult. A  falu-
gondnoki szolgálattól kezdve az, ahogy 
a református értékeket őrizzük, arra, 
hogy a közeljövőben egy Árpád-kori 
falu-skanzent tervezünk felépíteni, és 
arra, hogy megmozdult a falu. Arra 
vagyok a legbüszkébb, hogy történelmi 
emlékhely lett a református templom. 
A nyár folyamán a Nemzeti Öröksége 
Intézete fölállít majd egy 2 méteres 
oszlopot, ami mindenkinek jelzi, hogy 
Sóly kiemelten fontos emlékhelye a 
magyarságnak.

Az összetartást szeretem. Arra is 
büszke vagyok, hogy erős ellenzék is 
kovácsolódott, ez mutatja, azt, hogy 
erősen megyünk előre. Akik a falu jö-
vőjét tartják fontosnak, azok itt van-
nak közöttünk, és ha nem is értenek 
mindennel egyet, inkább vitatkoznak, 
de ezt velünk, és nem nélkülünk, kü-
lön klikkben teszik.

M. M.: Létrejött a településen az 
Értéktár Bizottság. Mik kerültek be a 
helyi értéktárba?

B. L. K: A helyi Értéktár Bizottság 
gyorsan létrejött. A helyi értékek ápo-
lása Sólyon mindig fontos volt. Intéz-
ményes formában a Nemzeti Művelő-
dési Intézet helyi és megyei értéktá-
rakat népszerűsítő rendezvénye után 
indult el.

Úgy gondoltuk, hogy a telepü-
lésen a leghatékonyabban műkö-
dő szervezetre, Az 1000 Éves Sólyi 
Templomért Alapítványra bízzuk 
ezt a munkát. Bevontuk a kulturális 
közfoglalkoztatási programban részt 
vevő egyházi, önkormányzati és ala-
pítványi személyeket, kiküldtük őket 
tíz napra a faluba és ők mindenkit, 
akivel találkoztak, megkérdeztek, 
hogy mit tartanak fontosnak. A  cél-
zott kérdésekből világossá vált, mi az, 
ami helyben érték nekünk; mi az, ami 
megyei érték vagy hungarikum érték.

Hungarikum kategóriába java-
soltuk a református templomot és 
a dombokon látható árvalányhajat, 
a  megyei értéktárba Beke Lászlóék 
Pajtagalériáját és a Tájházat. Helyi ér-
ték pedig a Sólyi Népdalkör és a Sólyi 
Nyugdíjasklub.

Ha egyetlenegy ajánlást kapott 
bármi, akkor az helyben érték. To-
vábbra is várjuk a javaslatokat, nem-

sokára elkészül a honlap, ahol minden 
értékünk felsorolásra kerül. Talán így 
majd országszerte kialakul egy olyan 
értéktár mozgalom, amit nem felülről 
gerjesztenek, hanem amit az emberek 
önmaguk között, önmagukért és a te-
lepülésük megőrzéséért hoznak létre.

M. M.: Tervezitek-e Hungarikum- 
klub létrehozását, esetleg a környező 
települések bevonásával vagy meglévő 
klubhoz való csatlakozással?

B. L. K: Sóly megérdemli, hogy 
mindenben önálló legyen és jó len-
ne, ha létrejönne a klub. Próbáltuk 
már ezt az emberekben tudatosítani. 
Szeretném elérni, hogy az emberek 
saját maguk hozzanak létre Hungari-
kum-klubot. Nem akarom erőltetni, 
szeretném megvárni, hogy a leendő 
IKSZT-vezető legyen az, aki felkelti 
az emberek fi gyelmét ez iránt.

M. M.: Részt vettetek a kulturá-
lis közfoglaltatásban, mennyire volt 
hasznos? Tervezitek-e, hogy csatlakoz-
tok, ha folytatódik a program?

B. L. K: Már be is jelentkeztünk 
a folytatáshoz! Én azt látom, hogy ez 
egy nagyon jó program, hiszen olyan 
kutatásokat, olyan adatgyűjtéseket 
lehet megvalósítani, amire az embe-
reknek nem volt ideje, vagy lehetősé-
ge. Erre is kitűnő eszköz. Segítség volt 
abban, hogy míg nem volt főállású 
IKSZT-vezetőnk, addig egymásnak 
adva a stafétabotot, a  három hölgy 
a programszervezést is megoldotta. 
Működtetni tudtuk a falut. Olyan em-
bereket kell találni ebbe a programba, 

akik pont velünk akarnak dolgozni. 
Különösen az idősebbek és a tartósan 
munkanélküliek számára jelent új le-
hetőséget a közfoglalkoztatás. Példá-
ul közfoglalkozásban került hozzánk 
egy férfi , ő már főállást kapott nálunk, 
illetve egy hölgy is van, aki a program 
lejártát követően, főállásban tud elhe-
lyezkedni a házi segítségnyújtó szol-
gálatnál.

Nagyon jó programnak tartom, 
szeretném, ha tovább élne. Ehhez 
olyan vezető is kell, aki az emberekben 
és a saját falujában meglátja az értéket, 
és együtt hoznak létre valami újat.

M. M.: Mesélj a testvérvárosi kap-
csolatról és arról a szép eseményről, 
ami tavaly zajlott!

B. L. K: Sólynak testvérvárosi kap-
csolata Kisbacon településsel van, 
ami Benedek Elek szülőfaluja. Saj-
nos nem hivatalos ez a viszony, nincs 
róla dokumentum, mondhatni nem 
hivatalosan szeretjük egymást. Hogy 
mégiscsak több legyen ebben a kap-
csolatban, tavaly nyáron Sólyban kö-
zel negyven, előzőleg magyar állam-
polgársági kérelmet benyújtó ember 
vehette át Dr. Navracsics Tibor köz-
igazgatási minisztertől (Sóly díszpol-
gárától) az állampolgárságot igazoló 
dokumentumot. Mi pedig tiszteletbe-
li sólyi polgárrá avattuk őket, mond-
ván, ha el is vannak szakítva tőlünk, 
akkor legyen egy jelképes hazájuk. 
Ezáltal létrejött a két település lakói 
között egy szorosabb érzelmi kapcso-
lat. Soha ne érezzük úgy, hogy magyar 
embernek ne lenne testvére a másik 
magyar.
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Lelkészből, pedagógusból polgármester

Mihalcsik Márta

Ez erősíti azt a szándékunkat is, 
hogy minden év június 4-én egy „Me-
semaraton” elnevezésű rendezvényt 
tartunk, aminek a két pillére Kisba-
con és Sóly. Ekkor semmi mást nem 
csinálunk, mint internet elé ülve, akár 
kivetítve, akár csak úgy magunkban 
mesét mondunk egymásnak, a  világ 
különböző részén élő magyarok, arra 
gondolva, hogy a magyarság fenn-
maradásának legfontosabb záloga a 
magyar nyelv megőrzése és ápolá-
sa, melyben a mese jelentős szerepet 
 játszik.

Csodálatosan működik a rendez-
vény. Bátran lehet csatlakozni is eh-
hez a kezdeményezéshez.

M. M.: Említetted, hogy az egy-
házközség működteti a házi segítség-
nyújtó szolgálatot, aminek te vagy a 
vezetője, és kb. 150 embernek adtok 
munkát. Mennyi embert értek el?

B. L. K: 1175 a hivatalos ellátotti 
létszámunk, ami nem kevés embert 
jelent.

M. M.: Van több nyertes TÁMOP 
pályázatotok, erről is beszélj légy szí-
ves. Az 1000 éves Sólyi Templomért 
Alapítványnak vagy az elnöke, a Kur-
gán Kft-nek vagy a kommunikációs 
vezetője, családapa vagy és férj, hogy 
bírod?

B. L. K: Református lelkészként 
azt mondom, az Úristen pont annyi 
erőt ad, amennyi kell. Nem tudnám 
ezt a sok feladatot ellátni, hogyha 
nem lennének olyan munkatársak kö-
rülöttem, akik valóban segítenek.

A  TÁMOP-os pályázattal kapcso-
latban: van három szociális gondo-
zó-ápoló képzésünk. Összességében 
47 embert képzünk, a  feleségem a 
projektmenedzser. Gazdasági ve-
zetőnk van, ami más gyülekezetnek 
elképzelhetetlen, de mivel óriási a 
költségvetésünk, ezért szükség volt 
rá. Az ember először erőből csinál-
ja ezeket a dolgokat, ami nagyon sok 
energiába kerül, és sok idejét veszi el, 
hogy kiismerjen és fenntartson egy 
rendszert. Aztán megtanulja idővel, 
hogy lehet lendületből, rutinból vé-
gezni dolgokat, amiket előtte kemény 
megfeszített munkával ért el. Sokkal 
nehezebb volt átlátni a problémákat 
tapasztalat híján. Egyre inkább érzem, 
hogy a gyerekeimnek, a családomnak 

van rám szüksége, és próbálok nem 
kivonulni, hanem új munkatársakat 
bevonni a munkába. Minden egyes 
pályázatnál próbálunk új embert ta-
lálni, hogy igenis tanuljon bele, kap-
jon új lehetőséget. Velem nem kell 
senkinek rivalizálni.

Gyönyörű családom van, és még 
előttem áll, hogy a tudást és a tapasz-
talatot tovább tudjam adni nekik és 
a következő nemzedéknek. Egy cé-
lért kell létezni, és én azt a célt meg-
találtam a hitemben, megtaláltam a 
hazámban, Sólyban és legfőképpen a 
családomban.

M. M.: Említettük az „Emberek 
aranyban” kiállítást, az Árpád-kori 
falut, erről mondanál pár szót?

B. L. K: Ez maga a hazaszeretet 
számomra. Ha megnézzük a szkíta 
halomsírokat, legyen az Kazahsztán-
ban, Mongóliában vagy akár az Alföl-
dön, ez a mi őstörténetünk.

M. M.: A  tervbe vett Árpád-kori 
település egyrészt ezeket a gyökerein-
ket is feltárja, másrészt Sóly kultúrá-
ját, turizmusát is fellendíti.

B. L. K: Ez nem más, mint tele-
pülésmarketing, azt használjuk ki, 
ami a legjellemzőbb a falura. Elen-
gedhetetlen, hogy olyasmivel fog-
lalkozzunk, amit szeretünk, és amit 
nem kell megmagyarázni. Az Árpád 
korabeliség egyértelmű kapcsolódás 
volt, és nyertünk hozzá pályázatot is. 
Komplex dolog, hogy a község egy 
történelmi borvidék, egyházközség 
és egy történelmi emlékhely. Komoly 
lehetőség van az Árpád-kori faluban, 
az erre épülő turizmusban. Remélem, 
ezáltal Veszprém megyének is díszévé 
válunk.

M. M.: Milyen gondolatokkal bú-
csúzol az olvasóktól?

B. L. K: Lehet úgy világot épí-
teni, hogy nagyon sokat dolgozunk 
valamiért, de nem valami ellen. Van 
egy Dsida Jenő-idézet, ami az erdélyi 
magyarságról szól, de életfi lozófi ának 
is jó:

„Így készülünk szelíd háborúra, 
mindig magunkért, soha mások ellen.

Sót párolunk és vásznakat szö-
vünk, s  míg kisebbítnek, lassan meg-
növünk.”
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